
2015/03/03(e)ko saioa

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.
Erabakia, Enplegua Aktibatzeko Programa arautzen duen (abenduaren 19ko
16/2014) Errege Lege Dekretuaren zenbait arauren aurka
konstituziokontrakotasun-errekurtsoa jartzea baimentzekoa.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzeari buruzkoa. Helburua: Euskal
Autonomia Erkidegoan izaera estrategikoko industria-ikerketa eta garapen
esperimentaleko proiektu integratuak egiteko laguntza-programa finantzatzea,
2015eko ekitaldian zehar (Etorgai Programa).

Euskadi munduko turismo-azoka garrantzitsuenean, ITB Berlinen, izango da eta
bere eskaintza turistikoa bultzatzearren.

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.
Milioi erdi euro, laneko arriskuen prebentzioaren arloan ikertzeko proiektuak diruz
laguntzeko.

Erabakia, Alokabide, SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko oraingo
presidentea kendu, eta beste bat izendatzen duena.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
Agindua, ikastetxeetako Ulibarri programak 2015-2016 ikasturtean izango dituen
gehienezko diru-baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak eta
ikastetxe bakoitzak programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazteko dena.

Agindua: honen bidez, dei egiten zaie Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako
Prest_Gara Plana garatzeko proiektuak aurkeztuz sail honekin batera lan egin nahi
duten erakunde publiko eta pribatuei. (2015-2016 ikasturtean)

Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzan aldaketa.

OSASUN SAILA X. LEG.
Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari
buruzkoa.
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INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.
Erabakia, zeinaren bidez baimentzen baita lankidetza-hitzarmen bat sinatzea
Abanto Zierbenako Udalarekin eta Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa
Fundazioarekin, Euskal Herriko Meatzaritzaren Kultura eta Ingurumen Parkea
jasoko duen eraikina eraikitzeko, zeina erakunde biek erabiltzekoa izango baita.
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HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.

Erabakia, Enplegua Aktibatzeko Programa arautzen duen (abenduaren 19ko 16/2014) Errege Lege
Dekretuaren zenbait arauren aurka konstituziokontrakotasun-errekurtsoa jartzea baimentzekoa.

LABURPENA

EUSKO JAURLARITZAK KONSTITUZIO AUZITEGIAREN AURREKO ERREKURTSOA JARRIKO DU
FAMILIA KARGAK DITUZTEN LANGABETUENTZAKO 426 EUROKO LAGUNTZAREN KUDEAKETA
ETA ORDAINKETA ESTATUAN ZENTRALIZATZEAREN AURKA, ESPAINIAKO GOBERNUAK HORI
HITZARTZEARI UKO EGIN BAITIO

Laguntza horien kudeaketa 2010ean eskualdatu zen; horregatik, Eusko Jaurlaritzaren ustez
Ekonomikoaren sistemaren bidez finantzatu behar dira horiek, eta kupotik 62,4 eta 74,9 milioi euro
artean kendu beharko liratekeela kalkulatu du.

Espainiako gobernuak hirugarrenez urratu du legegintzaldi honetan 2010ean eskualdatutako
enplegu-politika aktiboen arloko eskumena.

Espainiako gobernuak, enpresa-erakundeek (CEOE eta CEPIME) eta sindikatuek (UGT eta CC.OO.)
2014ko abenduan itundutako Enplegurako Aktibazio Programaren barruan sartzen da aipatutako
laguntza.

Eusko Jaurlaritza nekatuta agertu da bi urte baino gehixeagoan 13 aldiz Konstituzio Auzitegiaren
aurreko errekurtsoa aurkeztu behar izan duelako arlo askotako eskumen-urraketengatik.

Gobernu-kontseiluak Konstituziokontrakotasun-errekurtsoa aurkeztea onartu du gaur Enplegua
aktibatzeko programa arautzen duen abenduaren 19ko 16/2014 Errege Legearen hainbat artikulurengatik,
enplegu-politika aktiboen arloko eskumenak, bai eta Estatuaren eta Euskadiren arteko
finantza-harremana, kontzertu ekonomikoa, urratzeagatik, Estatutuak eta Konstituzioak ezarrita eta
babestuta egon arren. Zehazki 1., 3., 4., 5., 6., 7. eta 9. artikuluen, lehen eta bigarren xedapen gehigarrien
eta azken xedapenetako lehen eta seigarrenaren zati baten edo osoaren aurkako errekurtsoa izango da.

Aipatutako errege lege-dekretu horrek Enplegurako aktibazio-programa arautzen du, Espainiako
gobernuaren eta CEOE eta CEPIME enpresa-erakundeen zein UGT eta CC.OO. sindikatuen artean
hitzartutakoa. Horren barruan 426 euroko laguntza ekonomikoa jasotzen da, familia-kargak dituzten
iraupen luzeko langabetuen laneratzea errazteko. Errege lege-dekretuak Estatuko Enplegu Zerbitzu
Publikoari ematen dizkio diru-laguntza horren finantzaketa, kudeaketa eta ordainketa, bai eta horren
onuradun izan daitezkeen pertsonen eskubidea aitortzeko edo ukatzeko ahalmena ere.

Eusko Jaurlaritzak salatzen duenez, diru-laguntza horrek ez du langabeziagatiko prestazio baten edo
gizarte-segurantzaren bestelako prestazio baten izaerarik, baizik eta enplegua sustatzeko pizgarri bat
dela, Euskadiri 2010ean eskualdatutako enplegu-politika aktiboen eskumenaren esparru materialaren
barruan dagoena (*). Horregatik, hemen, Lanbidek erabaki behar du horri buruz eta Kontzertu
Ekonomikoaren sistemaren arabera finantzatu beharra dago.
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Espainiako gobernuak Enplegurako aktibazio-programaren laguntza horretara 1.000 eta 1.200 milioi euro
artean bideratuko dituela zenbatetsi du; horrenbestez, Eusko Jaurlaritzaren ustez, onartutako eskumena
bete eta programaren kudeaketa eta finantzaketa EAEri emanez gero, kupotik 62,4 eta 74,9 milioi euro
artean kendu beharko lirateke.

ESKUMENEN URRAKETAK BEHIN ETA BERRIZ

Eusko Jaurlaritza aspertuta agertu da eskumenen beste urraketa honen aurrean, behin eta berriz
gertatzen ari delako: urrian Eusko Jaurlaritzak Konstituziokontrakotasun-errekurtsoa aurkeztu zuen
langabeziagatiko prestazioa agortzen zaien pertsonen lanbide-prestakuntza eguneratzeko programa
luzatzen duen urtarrilaren 25eko 1/2013 Errege Lege Dekretuaren Prepara planean jasotako iraupen
luzeko langabetuentzako 400 euroko laguntzagatik.

Orduan, orain bezala, Espainiako gobernuak hainbat laguntza jaso zituen langabeziagatiko prestazioa
agortu zitzaien langabetuentzat, eta horiek SEPEk finantzatzen, erabakitzen eta kudeatzen zituen,
Euskadin hori Lanbidek egin behar bazuen ere.

Halaber, urriaren 15eko 18/2014 Legearen aurkako errekurtsoa ere aurkeztu zen Gazte Bermea Sistema
Nazionalaren kudeaketari eta finantzaketari dagokienez, arrazoi berengatik.

KONSTITUZIO AUZITEGIAN AURKEZTUTAKO ERREKURTSOAK

Legegintzaldian, oraingoz, Eusko Jaurlaritzak 13 aldiz jo behar izan du Konstituzio Auzitegira
Espainiako gobernuaren eskumen-inbasioak salatzeko. Zehazki, Konstituziokontrakotasun 10
errekurtso eta eskumenen 3 gatazka positibo aurkeztu ditu; auzitegiak ez du horiei buruz ebatzi oraindik:

Hazkuntzaren, lehiakortasunaren eta eraginkortasunaren aldeko premiazko neurriak onartzeko urriaren
15eko 18/2014 Legea. (Merkataritza-ordutegien guztizko liberalizazioaren gaia eta ikasten ari ez diren eta
lanik ez duten gazteentzako laguntzen gaia).

1/2014 Legea, otsailaren 28koa, lanaldi partzialeko langileak babesteari eta arlo ekonomiko eta sozialeko
beste premiazko neurri batzuei buruzkoa. (Lanaldi partzialeko langileak).

8/2013 Legea, abenduaren 9koa, Hezkuntza Kalitatea hobetzekoa. (LOMCE).

1/2013 Errege Lege-dekretua, urtarrilaren 25ekoa, langabeziagatiko prestazioa agortzen zaien pertsonen
lanbide-prestakuntza eguneratzeko programa luzatzen duena. (Prepara Planaren luzapena, 400 #-en
kudeaketa).

2012rako Aurrekontuen Espainiako Legea. (Funtzionarioen aparteko ordainketa eta funtzionarioen
barne-antolaketa).

2013rako Aurrekontuen Espainiako Legea. (Funtzionarioen aparteko ordainketa eta funtzionarioen
barne-antolaketa).

Estatuko 20/2012 Errege Lege-dekretua, uztailaren 13koa, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta
lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzkoa. (Merkataritzaren gaia eta Funtzionarioen gaia).

4/2013 Errege Lege-dekretua, otsailaren 22koa, eta 11/2013 Legea, uztailaren 26koa, ekintzaileari
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laguntzeko eta hazkundea eta enpleguaren sorrera bultzatzeko neurriei buruzkoa. (Interes orokorrekotzat
jotako trenbideak).

Hezkuntzaren arloko gastu publikoa arrazionalizatzeko premiazko neurriei buruzko 14/2012 Errege
Lege-dekretua.

Osasun Sistema Nazionalaren iraunkortasuna bermatzeko eta sistemaren prestazioen kalitatea eta
segurtasuna hobetzeko premiazko neurriei buruzko 16/2012 Errege Lege-dekretua. (Osasun arloko
koordainketa).

1506/12 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, Osasun Sistema Nazionaleko prestazio ortoprotesikoen zorro
erkide osagarria arautzen duena eta prestazio ortoprotesikoen finantzaziorako gehieneko zenbatekoak
zehazteko oinarriak ezartzen dituena. 766/2013 zenbakidun gatazka. (Ortoprotesiaren arloko
koordainketa)

126/2014 Errege Dekretua, otsailaren 28koa, Lehen Hezkuntzako oinarrizko curriculuma ezartzen duena.
(LOMCEren garapenen gaia).

Abenduaren 12ko 1056/2014 Errege Dekretuaren, ezgaitasunak dituzten pertsonentzako aparkatzeko
txartela igortzeko eta erabiltzeko oinarrizko baldintzak erregulatzen dituena. (Ezgaitasunak dituzten
txartela emateko erregulazioa).

(*) 1441/2010 Errege Dekretua, azaroaren 5ekoa, lanaren, enpleguaren eta enplegurako
lanbide-heziketaren esparruan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak burutzen dituen lan-arloko
legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa.
Transferentzien Batzorde Mistoak 2010eko urriaren 28an hartutako erabakia.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzeari buruzkoa. Helburua: Euskal Autonomia
Erkidegoan izaera estrategikoko industria-ikerketa eta garapen esperimentaleko proiektu
integratuak egiteko laguntza-programa finantzatzea, 2015eko ekitaldian zehar (Etorgai Programa).

LABURPENA

EUSKO JAURLARITZAK 28 MILIOI EUROKO ETORGAI, INDUSTRIA-IKERKUNTZAKO
PROGRAMAREN DEIALDIA EGIN DU

ZTBP2020rekin eta Euskadiren Espezializazio Adimentsuko Estrategiarekin lerrokatutako
industria-izaerako proiektu eta zerbitzu berritzaileak lagunduko ditu diruz.

Gutxienez hiru enpresek eratutako partzuergoek, ETEek eta enpresa handiek eratuta egongo
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direnek, izango dute onuradun izateko aukera.

Enpresaren nazioarteko lehiakortasuna hobetzeko proiektuei begira I+Bn egindako inbertsio
publiko-pribatua indartuko du.

Eusko Jaurlaritzak ETORGAI programaren 2015eko deialdia onartu du. Guztira, 28 milioi bideratuko ditu
industria-ikerkuntza eta garapen esperimental estrategikora Euskal Autonomia Erkidegoan. Era
berean, lankidetza publiko-pribatua sustatuko da ikerkuntza eta garapen teknologikoan nahiz
berrikuntzan, Euskadiko ekonomia aurrerantz higiaraziz.

Euskadiren posizionamendua hobetzeko industria-ikerkuntza

ETORGAIk hainbat helburu ditu: produktu, prozesu edo zerbitzu berriak edo hobeak diseinatzeko
erabilgarriak izan daitezkeen ezagutzak sortzea, interes estrategikoko teknologiak integratzea, oinarri
zientifiko-teknologikoko patente eta enpresa berriak sortzea, enplegua sortzeko eta Euskadiko ekoizpen
sarea teknologikoki hobeto kokatzeko. Horretarako, industria-ikerkuntza estrategikoko proiektuak
sustatuko dira.

Onuradunak: enpresen partzuergoak

Lankidetza-proiektuak izan beharko dira guztiak. Partzuergoak gutxienez 3 enpresakoak izango dira eta
gutxienez ZTB Sareko agente bat azpikontratatua izango du.

Kasu gutxienetan, bakarrik arituko diren enpresek ere proiektua aurkezteko aukera izango dute baina
deialdiaren kopuruaren %20a soilik bideratuko da kasu hauek laguntzeko.

Proiektuen ezaugarriak

Industria-ikerkuntza estrategikoko proiektuen laguntza-ehunekoak zehazteko, kontuan hartuko dira,
besteak beste, honako funtsezko irizpide hauek:

Proiektuaren barneko jardueren orientazio zientifiko-teknologikoa.

Proiektua ZTBP2020ra egokitu beharko da eta RIS3ri loturiko berrikuntza- eta erronka-teknologikoren bat
barne hartu beharko du.

Emaitzen inpaktua

Produktu berri bat eta patente batzuk sortuko dira, hala nola kontuan hartu beharreko merkatuko arriskua,
ekonomia-ehuna eta enplegu-sorrera bultzatuko dituena, erakunde parte-hartzaileen nazioartekotzea
laguntzeaz gain.

3 urterakoak eta 4 milioi eurotik gorakoak

Etorgai proiektuek hiru urte arteko iraupena izan ahal dute, eta aurkeztutako aurrekontu orokorra 4 milioi
eurotik gorakoa izan beharko da.

Enpresek I+G areagotzeko betebeharra izango dute
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Diru-laguntzaren onuraduna ETE ez bada, diru-laguntza jasotzeko, enpresa horrek I+G jarduera areagotu
beharko du (laguntza-pizgarriaren eragina eskatzailearengan, Ikerkuntza, Garapen eta Berrikuntzako
Estatuko diru-laguntzeko Batasunaren Esparruak agintzen duena). Kasu horretan, enpresa horiek
laguntza jaso ondoren gauzatutako ikerkuntza zientifikoko eta garapen teknologikoko jarduera gehigarrien
urteko txosten egiaztagarria aurkeztu beharko dute.

Garapen teknologikorako laguntzak % 7 haziko dira

ETORGAIk iazkoaren antzeko aurrekontua izango du 28 milioi euro. Eusko Jaurlaritzaren programa
azpimarragarrienetako bat da, garapen teknologikoa laguntzeari dagokionez. Gogora ekarri behar da
aurten, guztira, 133,6 milioi euro bideratu direla zeregin horietara; alegia, 2014an baino % 7 gehiago.

2015
2014

IKERTU 2.000.000 1.400.000

ETORTEK 19.600.000 18.000.000

ETORGAI 28.000.000 29.000.000

GAITEK 34.500.000* 36.365.716

NETs 3.785.714

EMAITEK 49.500.000** 28.000.000

CICs 8.250.000

133.600.000 (+7%) 124.801.430

*Gaitek 2015 programaren xedea orain arte NETs programak betetzen zuena izango da

** Emaitek 2015 programaren xedea orain arte IKZ programak betetzen zuena izango da

Ondorioak

Eusko Jaurlaritzako EGLSk, Europar Batasunaren zuzentarauei jarraiki, enpresak lagundu nahi ditu
I+Gn egindako inbertsioari etekin handiagoa atera eta, horrenbestez, etorkizunean
merkataritza-etekinak lortzeko.

I+Gren emaitzak eta esperotako inpaktu ekonomikoak indartuta, enpresek I+Gn egindako inbertsioa
areagotzea lortu ahalko da. Era horretan, Euskadiko enpresa-ehunaren oinarri zientifiko eta teknologikoa
sendotuko da, hala nola nazioarteko lehiakortasuna.

Enpresen oinarri zientifiko eta teknologikoa eta nazioarteko lehiakortasuna laguntzea Europar
Batasunaren interes komuneko helburu garrantzitsua da. Programa honen xedea horri laguntzea izango

7/ 14

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



da.

Euskadi munduko turismo-azoka garrantzitsuenean, ITB Berlinen, izango da eta bere eskaintza
turistikoa bultzatzearren.

LABURPENA

Eusko Jaurlaritzak turismoan espezializatutako agente propio bat jarri du Alemaniako merkatu
garrantzitsuan; bost urtean % 23,5eko hazkundea izan du merkatu horrek.

Baskenland deritzon standean hainbat sustapen-jarduera egingo dira, Alemaniako turoperadore
eta hedabideei Euskadi turismogunea aurkeztea, esaterako.

Bihar hasiko da Berlinen munduko turismo-azoka garrantzitsuena, ITB Berlin, eta Merkataritza eta Turismo
sailburuordea Itziar Epalza izango da han Euskadi eta bere eskaintza turistikoa bultzatzeko. Eusko
Jaurlaritzako lan-ordezkaritzan hauek ere parte hartuko dute: Turismoko zuzendari Mertxe Garmendiak
eta Basquetourreko zuzendari Arantza Madariagak.

Euskadiren turismo-interesentzat lehentasunezko merkatua da Alemania, eta horregatik, Eusko
Jaurlaritzak espezializatutako agente bat du han urtearen hasieratik, Euskadi-Baskenland standean,
martxoaren 4tik 8ra bitartean, egingo diren sustapen-ekintzak planifikatzen lagundu duena.

Euskadira iristen diren turista guztien % 3 Alemaniatik datoz, eta % 23,5eko hazkundea izan du turista
alemaniarren kopuruak azken 5 urteetan.

Alemanian ez ezik, Frantzian, Erresuma Batuan, Madrilen eta Katalunian ere egongo dira aurten
turismo-agente espezifikoak, baita, besteak beste, Ipar Amerika eta Beneluxeko merkatuetan ere,
Jaurlaritzak eta SPRIk herrialde horietan dituzten kanpo-ordezkaritzen bitartez.

Euskadi-Baskeland standak bihar goizean irekiko ditu ateak. Profesionalak hartuko ditu astegunetan, eta
azken hartzaileak asteburuan.

Hasiera emateko ekitaldia xumea izango da; Epalza sailbururodea eta Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia
Sustapeneko diputatu Imanol Pradales izango dira ekitaldi horren buru standa antolatu eta sustatu duten
erakundeen ordezkari.

Euskadik, martxoaren 5ean, turismogunea eta bere eskaintza aurkeztuko dizkio Alemaniako turoperadore
eta hedabide talde bati; horrez gain, euskal gastronomia dastatzeko aukera ere izango dute. Halaber,
Euskadiko turismo-enpresa zenbaitek beren eskaintzak merkaturatuko dizkiete Alemaniako agenteei
azokak iraun bitartean.

Asteburuan hainbat kultura-jarduera ere egongo dira herritarrentzat oro har: txalapartaren erakustaldia eta
pintxo-dastatzea.
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ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.

Milioi erdi euro, laneko arriskuen prebentzioaren arloan ikertzeko proiektuak diruz laguntzeko.

LABURPENA

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburu Ángel Toña Guenagak egindako proposamenez, Osalanek
laneko arriskuak prebenitzeko ikerketa-proiektuei ematen dizkien laguntzen deialdia onartu du Gobernu
Kontseiluak, orotara 500.000 euroko aurrekontuarekin.

Laguntzen deialdia hil honetan argitaratuko da, eta Europako Safera proiektuaren ikerketa-lanak ere
biltzen ditu. Europako partzuergo horretako partaide da Osalan, eta industrian segurtasuna modu
proaktiboan eta berritzailean sustatzea da helburua, hainbat diziplinatan, guztia ere hazkunde jasangarria
lortzeko konponbideak emateko eta Europa industria lehiakorrago bilakatzeko.

Oro har, laneko arriskuen prebentzioaren arloko ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-proiektuak lagunduko
ditu Osalanek diruz, batik bat honako hauekin lotutakoak:

- Laneko ezbeharrak: Bai in itinere bai misioko istripuetan gertatzen diren bideko lan-istripuei aurrea
hartzea.

- Laneko arriskuen prebentzioa: Langileen segurtasunean eta osasunean eragin positiboa duten
babes-gailuak, lan-ekipoak edo produktuak diseinatzea. Ez zaie diru-laguntzarik emango jada
merkaturatzen ari diren produktuei, ezta langileen segurtasunerako eta osasunerako frogatzeko moduko
hobekuntzarik ez dakartenei ere, jada daudenekin alderatuta.

- Laneko arriskuen prebentzioa: Prozedura berritzaileak diseinatzea, lan-esparruan agente kimiko
arriskutsuak ordezteko, arriskurik gabeko agenteez edo arrisku txikiagoak eragiten dituzten agenteez.

- Teknologia berriak: Arriskuen prebentzioa nanopartikulen erabileran.

- Laneko ergonomian: Muskuluetan eta hezurretan lanaren ondorioz sortutako arazoak, goiko
gorputz-adarretan ondorioak dituztenak.

- Laneko psikosoziologian: Laneko estresarekin eta/edo "burnout"arekin zerikusia duten laneko arriskuei
aurrea hartzea erakundeetan.

- Generoaren ikuspegitik laneko arriskuei aurrea hartzea: Arriskuen prebentzioko ezberdintasunak,
genero-arrazoiengatik.

- Minusbaliotasun fisikoa edo psikikoaren ikuspegitik lan-arriskuei aurrea hartzea:

- Immigrazioaren ikuspegitik laneko arriskuei aurrea hartzea, eraikuntzan eta lehen sektorean batez ere.
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- ETEen ikuspegitik laneko arriskuei aurrea hartzea, mikroenpresetan batez ere.

- Lehen sektoreren arloa; batez ere arrantza, nekazaritza, abelazkuntza, silbikultura eta basogintza.

- Osasunaren zaintzan: Lanbide-gaixotasunen kostua.

Erabakia, Alokabide, SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko oraingo presidentea
kendu, eta beste bat izendatzen duena.

LABURPENA

ALOKABIDE:IZENDAPENA

Gobernu Kontseiluak, akziodun bakar gisa, izendatu du Alokabide sozietate publikoko presidente gaur
egungo Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburu Angel Toña Guenaga, Saileko azken titular Juan María
Aburtoren ordez.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

Agindua, ikastetxeetako Ulibarri programak 2015-2016 ikasturtean izango dituen gehienezko
diru-baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak eta ikastetxe bakoitzak
programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazteko dena.

LABURPENA

1 MILIOI ULIBARRI HIZKUNTZ NORMALKUNTZARAKO PROGRAMARAKO

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburuaren proposamenez, onartu du
2015-2016ko ikasturterako gehienezko dirulaguntzak zehazten dituen Agindua, hizkuntz normalkuntzarako
Ulibarri Programan parte hartzen duten edo hartu nahi duten ikastetxeei zuzendutakoak. Halaber,
Programan sartzeko edo jarraitzeko baldintzak zehaztu eta dedikazio-orduak finkatzen dira.

Agindu honek ondorengo dirulaguntzak onartzen ditu: 50.000 euro ikastetxe gehiago sartzeko eta 950.000
euro parte hartzen duten ikastetxeek jarraitzeko.

Hezkuntza-Administrazioak, ikastetxeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko
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ikastetxe publiko edo itunpekoetako hizkuntz normalkuntzarako proiektuen garapenean parte hartzen duen
beste edozein erakundek batera egindako jardueraren bidez osatuko dute Ulibarri Programa.

Ulibarri Programako ikastetxeetako hizkuntz normalkuntzarako proiektuek euskararen erabilpena
sustatzea dute helburu nagusia.

Agindua: honen bidez, dei egiten zaie Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest_Gara Plana
garatzeko proiektuak aurkeztuz sail honekin batera lan egin nahi duten erakunde publiko eta
pribatuei. (2015-2016 ikasturtean)

LABURPENA

682.000 EURO IRAKASLEEN ETENGABEKO PRESTAKUNTZARAKO (PREST_GARA 2015/16)

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, onartu du
Sail horrekin elkarlanean ari nahi duten erakunde publiko eta pribatuak, Prest_ Gara 2015-2016ko
ikasturtean Irakasleak Etengabe Prestatzeko Plana aurrera eramateko, proiektuak aurkeztera deitzen
dituen agindua.

Ondorengo jardueretakoren bat egitera zuzendutako proiektuak diruz laguntzea du agindu honek, 682.000
euroko zenbatekoan, helburu:

Atzerriko hizkuntzetako prestakuntza-jarduerak: 2015-2016ko ikasturtean (200.000 #) eta 2015eko udan
(110.000 #) egingo direnetarako.

Prestakuntza-jarduerak (atzerriko hizkuntzetan prestatzekoak izan ezik), unibertsitateaz kanpoko
hezkuntza-etapa desberdinetako irakasleen, heziketa-zikloetakoak kenduta, gaitasun profesionalak
garatzeari buruzkoak, eta indarreko eskola-curriculumari eta Hezkuntza Sailak ezarritako jarduera-eremuei
lotutakoak. 172.000 # erabiliko dira 2015eko ekainaren 29tik urriaren 31ra bitartean egingo direnetarako
eta 200.000 # 2015eko azaroaren 2tik 2016ko ekainaren 30era arte egingo direnetarako.

Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzan aldaketa.

LABURPENA
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Gobernu Kontseiluak Angel Lobera Revillaren kargu uztea onartu du, Herri Administrazioetan Hizkuntza
Normalizatzeko Zuzendaritzan. Kargu uztea Lobera jaunaren eskariz gertatu da, arrazoi pertsonalak
argudiatuta.

Kargu uztearekin batera, Gobernu Kontseiluak adostu du Joseba Lozano izendatzea Herri
Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendari berri. Joseba Lozanok dagoeneko bete zuen
ardura hau VIII. legealdian. Orain arte berriz, IVAPen dihardu Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio
zerbitzuburu.

OSASUN SAILA X. LEG.

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari buruzkoa.

LABURPENA

GOBERNU KONTSEILUAK EUSKADIKO BALIABIDE SANITARIOEN KUDEAKETA ARAUTZEN DUEN
DEKRETU BERRIA ONARTU DU GAUR

Euskadiko hondakin sanitarioen kudeaketa arautzen duen dekretu berria onartu du gaur
gobernu-kontseiluak, Osasuneko sailburu Jon Darpónek eta Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburu
Ana Oregik proposatuta. Dekretu berriak dagoen araudia eguneratu eta egokitu nahi du osasun
publikoa eta ingurumena babesteko.

Manipulatzeko, sailkatzeko, biltzeko, egokitzeko, biltegiratzeko eta garraiatzeko eragiketak zein
balioztatzeko eta deuseztatzeko tratamendua hartzen ditu barnean hondakin sanitarioen kudeaketak,
hondakin sanitarioei ezaugarrien araberako tratamendu egokiena ematearren, eta horiek guztiak
jasota eta araututa daude dekretu berrian.

Araudi berriak, 2002an onetsitako 76/2002 Dekretua ordezten duenak, baimenen araubidea aldatu eta
biltegiratzeko aldiak handitu ez ezik, hondakin sanitario mota ezberdinen bereizketa ere bereziki
nabarmentzen du horiek hobeto sailkatu ahal izateko.

Dekretu berriak dakartzan berritasun nagusien artean hauek daude, besteak beste: hondakinak hiru
taldetan sailkatuko dira, behar bezala bereizteko garrantzitsua dena; eta biltegiratzeko denborak
luzatuko dira; berritasun horiei esker gestioa hobetuko da.

Horrela bada, gaur onetsitako dekretuak hiru taldetan sailkatzen ditu hondakin sanitarioak: hondakin
sanitario ez-espezifikoak, hondakin sanitario espezifikoak eta hondakin sanitario ez-biologikoak
eta horrelakoak jasotzen dituzten nahasteak.

Hauek dira, besteak beste, hondakin sanitario ez-espezifikoak: erabili eta botatzeko materialak;
osasun-langileek erabilitako arropak, eskularruak eta maskarak; odolez, jariakinez edo iraizkinez
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zikindutako sendaketa-materiala, gernua duten edo izan duten ontziak, drainatze-ontzi hutsak, odolaren
edo bestelako likido biologikoen poltsa hutsak, dialisi-iragazkiak, tutueriak, igeltsuak eta, oro har,
zikindutako beste edozein hondakin edo likido biologikoak xurgatu dituena, betiere gainontzeko taldeetan
jasotako hondakinak ez badira.

Espezifikoak, berriz, hauek dira: bai infekzioa eragiteko arriskua dutelako, bai hautemandako arriskua edo
arrisku psiko-emozionala dutelako kudeaketa-etapa guztietan kudeaketa bereizia behar dutenak.

Eta azkenik, hauek sartzen dira izaera biologikoko hondakinen eta horrelakoak dituzten nahasteen
multzoan: botika zitotoxikoen eta zitostatikoen hondakinak eta horiek prestatzeko erabilitako material
guztia, baita horrelakoekin kontaktuan dagoena ere, fluxu laminarreko kanpainen eraginkortasun handiko
iragazkiak barne; epigrafe honen beste paragrafo batzuetan zehaztuta ez dauden botika baztertuak;
formolean edo beste produktu kimiko batean kontserbatutako hondar anatomikoak nahasiz sortutako
hondakin sanitarioak; beste edozein hondakin, baldin eta, jardun profesional sanitarioaren ondorioz,
artikulu honetan zehaztutako II. eta III. taldeetan jasotako hondakinen nahastea bada.

Hondakinen bilketari eta pilaketari dagokienez, araudi berriak handitu egiten ditu biltegiratze-aldiak
hondakin motaren arabera. Hondakin sanitario espezifikoak hilabete arte egon ahal izango dira
biltegiratuta, baldin eta behar bezala seinaleztatutako hozte-mekanismoak badaude, eta horrelakoek 4 C
baino gutxiagoko tenperaturan edukitzea bermatzen badute.

Halaber, araudi berriak Hondakinen eta kutsatutako lurzoruen uztailaren 28ko 22/2011 Estatuko Legera
egokitzen da; izan ere, ingurumen-organorako komunikazio-erregimen bat ezartzen du, indarrean
dagoen baimen-erregimena ordeztuta.

Aipatutako 22/2011 Legearekin bat etorriz, Dekretuak baimen- edo komunikazio-erregimen bikoitza
jasotzen du hondakin sanitarioak sortzeko edo kudeatzeko jarduerak diren.

Azkenik, eta arauak osasunaren zein ingurumenaren arloko eskumenei eragiten dienez, lankidetza eta
koordinaziorako mekanismoak hartzen ditu barnean, Gobernuaren bi sail horien organoek errazago
gauzatu ahal izan ditzaten dagozkien eskumenak.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.

Erabakia, zeinaren bidez baimentzen baita lankidetza-hitzarmen bat sinatzea Abanto Zierbenako
Udalarekin eta Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa Fundazioarekin, Euskal Herriko
Meatzaritzaren Kultura eta Ingurumen Parkea jasoko duen eraikina eraikitzeko, zeina erakunde biek
erabiltzekoa izango baita.

LABURPENA
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GOBERNU-KONTSEILUAK LANKIDETZA-HITZARMENA BAIMENDU DU ABANTO-ZIERBENAKO
UDALAREKIN ETA EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA FUNDAZIOAREKIN EUSKAL
HERRIKO MEATZARITZAREN KULTURA ETA INGURUMEN PARKEAREN INTERPRETAZIO
ZENTROA EGITEKO

Gobernu-kontseiluak lankidetza-hitzarmena onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio
orokorraren, Abanto-Zierbenako Udalaren eta Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa Fundazioaren artean
batera erabili beharreko erakin bat egiteko eta, horren barruan, Euskal Herriko Meatzaritzaren Kultura eta
Ingurumen Parkearen Interpretazio Zentroa hartzeko.

Eusko Jaurlaritzak urte askoan egin ditu Meatzaldeko lurraldearen eta meatze-ondarearen kultura- eta
ingurumen-interpretazio eta -hezkuntzarako jarduerak Peñas Negras Interpretazio Zentroaren bitartez, eta
beharrezkotzat jotzen da administrazioen arteko lankidetza-ekimen bat bultzatzea ingurumenaren eta
kulturaren interpretazio-zentro bat sortzeko. Zentro berriak egun Meatzaritzaren Museoan dauden
baliabideak, Peñas Negras Interpretazio Zentroa eta Meatzaldeko Biotopoaren etorkizuneko Interpretazio
Zentroa hartuko ditu barnean, eta, era horretan, sinergiak sortu ez ezik, ingurumenaren erakusketa eta
interpretaziorako espazio bakarra sortu eta baliabide publikoak ere optimizatuko dira. Aipatutako
espazioak izen hau izango du: Euskal Herriko Meatzaritzaren Kultura eta Ingurumen Parkea.

Esparru horren barruan, zentroa Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoaren eraikin berriaren amaitu
gabeko instalazioetan, Gallartan (Corta eraikina) egitea babesten da. Eusko Jaurlaritzak zentroa
gauzatzeko kostuaren % 50eko ekarpena egingo du Abanto-Zierbenako Udalaren alde, gehienez 900.000
euro.
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