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DIRU-LAGUNTZEN PROGRAMEI BURUZKO EBALUAKETA 2015 

 

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 

 

1. Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalei 2015eko 

ekitaldirako diru-laguntzak ematea. 

2. Erakunde sindikalentzako diru-laguntzak 2015eko ekitaldirako lurralde-batzordeetan eta 

hauteskunde sindikalen batzordean parte hartzeagatik. 

3. Diru-laguntzak enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei beren jarduera-eremuetako 

berezko gaiei dagokienez giza baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak 

gara ditzaten. 

4. Udalen harrera-sarea finkatzea: 

 Immigrazio-teknikariak kontratatzeko jarraitzeko laguntzak (TEC lerroa). 

 Immigrazioari eta kulturarteko bizikidetzari buruzko jarduerak egiteko laguntzak 

(LOC lerroa). 

5. Erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo administrariak 

kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak. 

6. Pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin gauzatu behar diren esku-hartze 

sozialeko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak. 

7. Seme-alaben jaiotzagatiko, adopzioagatiko, adoptatu aurreko familia-harreragatiko, 

babesa eta mantenuagatiko laguntzen programa. 

8. Familia eta lana bateragarri egiteko langileentzako laguntzen programa. 

9. Gizarte esku-hartzean ekintza boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko 

jardueretarako diru-laguntzak. 

10. Gizarte-ekonomian ekitea. 

11. Enpresetarako laguntza teknikoa. 

12. Gizarte-ekonomiako prestakuntza. 

13. Elkarte-egiturak babestea. 

14. Gizarte-ekonomiako enpresetan bazkideak sartzea. 

15. Enpresen artek lankidetza. 

16. Etxebizitza Babesteko Sistema Ofiziala. 

17. Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak 

egiteko eta irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki-erakunde 

txikientzako eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzako diru-

laguntzak. 
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18. Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-area degradatuetan ondare urbanizatua eta 

eraikia birgaitzeko diru-laguntzak. 

19. Euskal Autonomia Erkidegoko bizilekuen eraikuntzaren sektoreko enpresei kudeaketa-

sistemak ezartzen, jasangarritasuna bultzatzen eta berritzen laguntzeko proiektuak 

bultzatzea. 2015eko Eraikal programa. 

20. Etxebizitzak eta eraikinak era efizientean birgaitzeko Renove Programaren diru-

laguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku-hartzeko proiektuak egin 

eta haien ondoriozko obrak egikaritzeko. 
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1.- Izenburua 

Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalei 2015eko 

ekitaldirako diru-laguntzak ematea 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko martxoaren 15ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskal 

Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalei diru-laguntzak ematea arautzen 

duena (69 zenbakidun EHAA, 2015eko apirilaren 15ekoa). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honi dagozkion zuzkidurak erakunde sindikalek berezko xedeen barruan egiten 

dituzten jarduerak diruz laguntzeko dira, eta erakunde horiek duten ordezkaritzaren arabera 

banatzen dira. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 20ko 4/2013 

Legearen 3112. programaren 12. Lana, Zerbitzuaren 45499. azpikontzeptuko aurrekontu-

kredituarekin ordainduko dira erreferentziako aginduan aurreikusitako diru-laguntzak. Aipatutako 

kredituaren zenbatekoa hauxe da: 1.100.000,00 €; 880.000,00 € 2015erako ordainketa-kreditu 

gisa eta 220.000,00 € 2016rako konpromiso-kreditu gisa, eta erakunde sindikalen artean, 

ordezkaritzaren arabera, honela banatu da: 

 

SINDIKATUA ORDEZKARIAK 
% 

ORDEZKARIEN 

DIRU 

LAGUNTZA 

EUROTAN 

1.ORDAINKETA 

UROAK 

2.ORDAINKETA 

EUROAK 

ELA 6.766 42,22 464.466 371.573 92.893 

CC.OO. 3.262 20,36 223.927 179.142 44.785 

L.A.B. 3.111 19,41 213.561 170.849 42.712 

U.G.T. 1.984 12,38 136.196 108.957 27.239 

LSB-USO 320 2,00 21.967 17.574 4.393 

ESK 247 1,54 16.956 13.565 3.391 

SATSE 110 0,69 7.551 6.041 1.510 

CSI-CSIF 60 0,37 4.119 3.295 824 

ERNE 35 0,22 2.403 1.922 481 

FASGA 33 0,21 2.265 1.812 453 

SME 33 0,21 2.265 1.812 453 

USAE 27 0,17 1.853 1.482 371 

C.C. 15 0,09 1.030 824 206 

HITZA 9 0,06 618 494 124 



 
 

 

 

 

 

 

4 

 

BAZKUNA 8 0,05 549 439 110 

CIM 4 0,02 274 219 55 

GUZTIRA 16.024 100,00 1.100.000 880.000 220.000 

 

Aurreko diru-laguntzak emanez aipatutako sindikatuen hainbat jarduera ordaindu dira; horietatik, 

besteak beste, eta jarduera sindikalaren berezko gastuez gain, esparru soziolaboraleko 

prestakuntza-jarduerak nabarmendu beharrekoak dira, gehienbat erakundeetako kideei 

eskainiak. Jarduera sindikalak, zalantzarik gabe, eragin handia du gizartean, bai dagokion 

esparruagatik, bai barne hartzen duen pertsona sorta zabalagatik. Programa honi dagozkion 

zuzkidurak erakunde sindikalek berezko xedeen barruan egiten dituzten jarduerak diruz 

laguntzeko dira, eta erakunde horiek duten ordezkaritzaren arabera banatzen dira; 

horrenbestez, azken hori diru-laguntza zehazteko erreferentziako faktorea da, eta horrexek 

erabakitzen du deialdiaren diru-laguntzak emateko kontsignatutako kredituak banatzeko 

formula. 

 

Diru Laguntzen Programan diru-laguntzen 30 espediente izapidetzea aurreikusita zegoen. 

Azkenik, diru-laguntzak 16 erakunde sindikali eman zaizkie ordezkaritzaren arabera; halere, 

nabarmendu beharra dago horiek guztiek 16.024 ordezkari sindikal biltzen dituztela EAEn 

guztira hautatu diren 16.967etatik. 
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1.- Izenburua 

Erakunde sindikalentzako diru-laguntzak 2015eko ekitaldirako lurralde-batzordeetan eta 

hauteskunde sindikalen batzordean parte hartzeagatik 

 

2.- Araua 

 237/200 DEKRETUA, azaroaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Sindikatu 

Hauteskundeen Bulego Publikoa, Batzordea eta Ikuskaritza sortzen dituena (245 

zenbakidun EHAA, 2006ko abenduaren 26koa). 

 AGINDUA, 2015eko apirilaren 22koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena. 

Honen bidez hasiera ematen zaio azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuan ezarritako 

Hauteskunde Sindikalen Batzordeko, lurralde-batzordeetako eta Ikuskaritzako kide diren 

sindikatuentzako 2015. urterako diru-laguntzak emateko prozedurari. 

 AGINDUA, 2015eko uztailaren 8koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, 

azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuan ezarritako Sindikatu Hauteskundeen Batzordeko, 

lurralde-batzordeetako eta Ikuskaritzako kide diren sindikatuei 2015. urterako diru-laguntzak 

emateko dena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honi dagozkion zuzkidurak erakunde sindikalek Hauteskunde Sindikalen batzordean 

eta lurralde-batzordeetan parte hartzeagatik, bai eta hauteskunde sindikalak kontrolatzeko eta 

ikuskatzeko eginkizuna betetzeagatik ere, egiten dituzten jarduerak diruz laguntzeko dira. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Diru-laguntza hauetarako kreditu osoa 594.000,00 € da (Euskal Autonomia Erkidegoko 

2015erako aurrekontu orokorren abenduaren 20ko 4/2013 Legearen 3112. programaren 21. 

zerbitzuaren 45499. azpikontzeptuaren 002. partidan ezarrita dago), eta lurralde-batzordeetako 

eta Hauteskunde Sindikalen Batzordeko kide diren erakunde sindikalen artean honela banatu 

da: 

 
ELA 148.500,00 € 

Euskadiko ELK/CCOO 148.500,00 € 

L.A.B. 148.500,00 € 

UGT-Euskadi 148.500,00 € 

 
Diru-laguntza horien bitartez lau sindikatuen jarduera ordaindu da 2015ean Euskal Autonomia 

Erkidegoan egindako hauteskunde-prozesuak kontrolatzeko eta zaintzeko esleituta dituzten 

eginkizunen garapenari dagokionez, bai eta lurralde-batzordeetan eta Hauteskunde Sindikalen 

Batzordean izandako parte hartzea ere. 
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2015ean, zentral sindikal bakoitzak izendatutako pertsonek hauteskunde-prozesuen jarraipen-

zereginak bete dituzte, langileen eskubideak bermatzeko xedez. Ekitaldi horretan EAEn 1.500 

hauteskunde sindikal baino gehiago egin dira eta hauteskunde-prozesu horiek egiten ari ziren 

EAEko lantokietara 1.000 bisita baino gehiago egin dira. 

 

Bestalde, Hauteskunde Sindikalen Batzordeak bere ohiko bilera egin zuen urte hasieran, hura 

osatzen duten lau zentral sindikaletako bina ordezkari bertaratuz. Horrez gain, Lurralde 

Batzordeek ohiko bilerak egin dituzte hamabost egunean behin, hau da, gutxienez ere 22 bilera 

lurralde historiko bakoitzean; eta beharrezkoa izan denean ohiz kanpoko bilerak ere egin dira. 

Bilera horietara Batzorde bakoitza osatzen duten sindikatuen bina ordezkari bertaratzen dira. 

 

Aurrekontu-programan Hauteskunde Sindikalen Batzordeen 60 bilera eta hauteskunde-

prozesuak jarraitzeko 1.750 jarduera egitea aurreikusita zegoen; horrenbestez, Hauteskunde 

Sindikalen Batzordearen jarduera sendotzeko helburua bete dela adieraz dezakegu. 

 

Ordezkaritza handieneko sindikatuek lurralde-batzordeetan eta Hauteskunde Sindikalen 

Batzordean agerpen aktiboa izateak zein hauteskunde-prozesuak kontrolatu eta zaintzeko 

zereginetan parte hartzeak prozesu horiek behar bezala egiteko bermea ez ezik, lortutako 

emaitzak ere sendotzen dituzte. 
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1.- Izenburua 

Diru-laguntzak enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei beren jarduera-eremuetako 

berezko gaiei dagokienez giza baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak 

gara ditzaten 

 

2.- Araua 

 191/2003 DEKRETUA, uztailaren 29koa, enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei diru-

laguntzak ematekoa, beren jarduera-eremuetako berezko gaiei dagokienez giza baliabideen 

trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak gara ditzaten. 

 Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2015eko uztailaren 28ko AGINDUA, uztailaren 

29ko 191/2003 Dekretuan aurreikusitako deialdia 2015erako gauzatzen duena. Dekretu 

horrek, enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei diru-laguntzak emateko aukera 

arautzen du, beren jarduera-eremuetako berezko gaiei dagokienez giza baliabideen 

trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak gara ditzaten. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honi dagozkion zuzkidurak enpresarien elkarteen eta erakunde sindikalen 

prestakuntza-planen garapena diruz laguntzeko dira, horien bitartez beren jarduera-eremuetako 

berezko gaiei dagokienez giza baliabideen trebakuntza hobetzeko. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrak onartzen dituen abenduaren 20ko 4/2013 

Legearen 3112. programaren, 12. zerbitzuaren 45499. azpikontzeptuaren 0004. partidaren 

aurrekontu-kredituaren kontura ordaindu dira erreferentziako aginduan aurreikusitako diru-

laguntzak. Horren zenbatekoa 710.000 euro da; 497.000 euro ordainketa-kreditu gisa 

2015erako eta 213.000 euro konpromiso-kreditu gisa 2016ko ekitaldirako. Zenbateko horiek 

honela banatu dira eskaera egin duten erakunde sindikal eta enpresarien elkarteen artean: 

 

ERAKUNDE ESKATZAILEA 
AURREKONTU 

ONARTUA 
EMANDAKOA 1.ORDAINKETA 2.ORDAINKETA 

MANU ROBLES-ARANGIZ 

INSTITUTUA FUNDAZIOA 
340.419,83 183.691,20 128.583,84 55.107,36 

EUSKADIKO CCOO-KO SK 118.057,10 88.565,40 61.995,78 26.569,62 

LANGILE ABERTZALEEN 

BATZORDEAK 
113.509,27 84.475,80 59.133,06 25.342,74 
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EUSKADIKO UNION 

GENERAL DE 

TRABAJADORES. UGT 

EUSKADI 

80.040,00 53.846,40 37.692,48 16.153,92 

LSB-USO  26.180,00 8.690,40 6.083,28 2.607,12 

EZKER SINDIKALAREN 

KONBERGENTZIA-E.S.K 
26.178,00 6.730,80 4.711,56 2.019,24 

EUSKAL ENPRESARIEN 

KONFEDERAKUNTZA 

“CONFEBASK” 

345.006,00 247.981,57 173.587,10 74.394,47 

EUSKADIKO LAN 

SOZIETATEEN TALDEA-

ASLE 

25.947,75 18.650,58 13.055,41 5.595,17 

ELBE ELKARTEA 17.813,13 12.803,63 8.962,54 3.841,09 

EUSKALDENDAK 6.350,00 4.564,22 3.194,95 1.369,27 

 

Aurretik zehaztutako diru-laguntzak emanez enpresarien elkarteek eta erakunde sindikalek 

beren jarduera-eremuetako berezko gaiei dagokienez giza baliabideen trebakuntza hobetzeko 

aurkeztutako prestakuntza-planak ordaindu dira. 

 

Fitxa hau prestatzeko unean ez dago lortutako emaitzak zehazterik, diruz lagundutako 

prestakuntza-planak deialdiaren osteko ekitaldiaren martxoaren 30a arte gara baitaitezke; hala, 

erakunde eskatzaileek bi hilabeteko epea dute egun horretatik hasita amaierako justifikazio-

memoria aurkezteko. 

 

Nolanahi ere, deialdian aurten parte hartu duten 10 erakundeek aurkeztutako eskaeretan 523 

prestakuntza-ekintza proposatu dituzte guztira, eta gutxi gorabehera 20.774 lagunek jaso dute 

prestakuntza 2015eko ekitaldiko deialdiaren barruko planen bitartez. 

 

Enpresarien elkarteen eta erakunde sindikalen barne-prestakuntzarako programak indartzera, 

integratzera eta haien koherentzia sustatzera zuzenduta daude laguntzak, baliabide egoki 

bihurtu daitezen haien koadro eta langileen kualifikazioa lortzeko, eta horrela egoera 

soziolaborala hobetzeko ekarpena egin dezaten ere sustatzen da. 
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1.- Izenburua 

Udalen harrera-sarea finkatzea: 

 Immigrazio-teknikariak kontratatzeko jarraitzeko laguntzak (TEC lerroa). 

 Immigrazioari eta kulturarteko bizikidetzari buruzko jarduerak egiteko laguntzak 

(LOC lerroa) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2014ko abenduaren 17koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena; honen 

bitartez onartzen dira erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo 

administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak, eta 

laguntza horietarako deialdia egiten da 2015. urterako. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntza-lerro honen helburua da toki-erakundeek beren ekimenez immigrazioaren eta 

kulturarteko bizikidetzaren alorrean egiten duten esku-hartze soziala bultzatzea.  

Laguntza-programak bi lerro ditu: 

 TEC lerroak honako kontratu hauetako immigrazio-teknikarien kontratazioa finantzatuko 

du: 2014an indarrean egonik, alor horretako giza baliabideak eskura izateko Enplegu 

eta Gizarte Politiketako Sailaren diru-laguntzarik jaso duten kontratazioak. 

 LOC lerroak immigrazioari eta kulturarteko bizikidetzari buruzko jarduerak prestatzea, 

gauzatzea edo ebaluatzea finantzatuko du. Lerro honetara bideratutako partida 570.015 

€-koa da. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

 Jaurlaritzaren eta udalen arteko koordinazio-tresna sendotzea, harreraren eta 

integrazioaren alde (TEC lerroa). 1 magnitudea.  

 
2015ean, 16 immigrazio-teknikarik jaso dituzte diru-laguntzak, 12 erakunde publikotan; 

guztira, 374.162,25 euro.  

 
 Kulturartekotasunaren esparruan udalen lanerako laguntza tekniko eta finantzarioa 

emateko bitartekoak ezartzea (LOC lerroa). 1 magnitudea.  

 
2015ean 35 eskabide aurkeztu dira, eta horietatik 34 erakunderi eman zaie diru-

laguntza; guztira, 565.837,16 euro. Baztertu den eskabideak ez du lortu gutxieneko 

puntuazioa. 
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1.- Izenburua 

Erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo administrariak 

kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2014ko abenduaren 17koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena; honen 

bitartez onartzen dira erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo 

administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak, eta 

laguntza horietarako deialdia egiten da 2015. Urterako. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntzen lehenengo lerroari dagokionez, langileak (teknikariak eta/edo administrariak) 

kontratatzen laguntzea du xede, gizarteratzearen, ongizate  eta parte-hartze sozialaren arloko 

prozesuetan gero eta eraginkorragoa izango den esku-hartze soziala tokiko esparrutik 

sustatzeko; izan ere, prozesu horien bidez, laneratze aktiborako prestakuntza-baliabideetara 

iristen lagundu nahi da, lehentasunez. 

 

Bigarren lerroa, zeinaren kudeaketa-organoa Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako 

Zuzendaritza baita, finantziazioa eman nahi da immigrazioko langile teknikariekin jarraitzeko eta 

jarduerak egiteko, lagungarri izan daitezen EAEko erakunde-egituran immigrazioak duen 

errealitateari hobeto eta sakonago erantzuteko, eta, oro har, kultura arteko bizikidetzarako 

mesedegarri diren esku-hartze sozialeko jarduerak egiteko. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Deialdi honen diru-dotazioa 3.696.390,00 € izan da, guztira. Lehenengo lerrorako, 2.756.390,00 

€ bideratu ziren, guztira, eta bigarren dotaziorako, 940.000,00 €. 

Lehen lerrorako, 92 erakunde publikok eskatu dute diru-laguntza. 

Bigarren lerroan, 369.985,00 € bideratu ziren langileak kontratatzeko. Eta jarduerak egiteko, 

570.015,00 €. 

 

Gizarte-erabilgarritasun eta -eraginari dagokionez, nabarmentzekoa da jarduera horien bitartez 

indartu egiten dela gizarte-zerbitzuen sistema publikoa garatzen parte hartzen duten  eragile 

guztien —instituzionalen eta sozialen— arteko sare-lana; bereziki, pertsonekin, familiekin, 

taldeekin eta komunitateekin esku-hartzea sustatzeari dagokionez. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko 2014ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrei buruzko lege-proiektuan, 

diru-laguntzen ildo horietarako deialdia jasotzen da Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak egin 
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beharreko jardueren eta helburuen artean; bereziki, Gizarte Politiketako Sailburuordetzak, bere 

zuzendaritzekin batera, egin beharrekoetan. 

 

3123 Programaren Memorian (Gizarte Zerbitzuak), esaten da 2015. urterako hurbileko gizarte-

zerbitzuak indartzea dela Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoan planteatutako helburuetako bat; 

horregatik, teknikariak edo administrariak kontratatzeko partida sartu da 2015eko aurrekontuan, 

udalerri edo mankomunitateetatik egiten diren esku-hartze sozialeko programa berritzaileetan 

laguntzeko. Horrek eskatzen du hurbileko gizarte-zerbitzuak indartzea, laguntza teknikoaren 

bidez, sisteman inplikatuta dauden eragile guztien lana errazteko tresnak garatuz. 

 

3122 programan (Immigrazioa) esaten denez, etorkinak integratzeko zereginean udalerriek 

egiten duten lanean laguntzen jarraitzen da. Bizikidetza, lehenbizi, tokiko gunean gauzatzen da, 

hots, auzoan, auzoterian eta udalerrian. Horregatik, funtsezkoa da udalerriek baliabideak izatea 

etorkinak integra daitezen errazteko eta sustatzeko. Familia Politikarako eta Komunitate 

Garapenerako Zuzendaritzak udalerrietan martxan jarritako integrazio-programak babesten ditu. 

Programa horien zeregina ez da nagusiki etorkinei zuzeneko zerbitzua ematea, baizik eta 

bizilagun etorri berriek udal-zerbitzu guztiak berdintasunean baliatzeko aukera izan dezaten 

bermatzea, bai eta zerbitzu horiek diseinatzerakoan bizilagun berrien berezitasunak jaso eta 

bildu daitezen bermatzea ere.  Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak 

lan hori guztia babesten du; nagusiki, dituen tresna teknikoen bitartez, eta sinergiak koordinatu 

eta errazteko lana eginez. 

 

a) Teknikariak: 

Eskaerak: 12 Kontratatutako langileak: 16 Emandako zenbatekoa: 34.162,25 € 

b) Jarduerak: 

Eskaerak: 35 Emandako laguntzak:34 Emandako zenbatekoa: 565.837,16 € 

 

Zeregin hori helburu honetan jasotzen da: 

2. helburua:  ERAKUNDE PUBLIKOEK INTEGRAZIORAKO ZEHARKAKO POLITIKAK 

HARTZEKO LAGUNTZA 

2. EKINTZA:  Udal-eremuarekiko lankidetza.  

3. ADIERAZLEA: Immigrazioaren arloko teknikariak kontratatzeko, immigrazioari buruzko 

diagnostikoak eta planak egiteko, eta immigrazioaren arloko programak 

gauzatzeko laguntzak. 

ADIERAZLEA:  Bitartekoak ezartzea kultura-artekotasunaren esparruan udalen lanerako 

laguntza tekniko eta finantzarioa emateko. 

MAGNITUDEA: 1 

 



 
 

 

 

 

 

 

12 

 

1.- Izenburua 

Pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin gauzatu behar diren esku-hartze 

sozialeko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2014ko azaroaren 5ekoa, zeinaren bidez egiten baita Euskadiko esku-hartze 

sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen 

abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusitako deialdia 2015. urterako. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza hauen bidez, sustatu nahi dira pertsonen autonomia eta komunitatean integratzea 

sustatzea eta babestea helburu duten jarduerak, eta, batez ere, esperimentazioa edo 

berrikuntza dakartenak. 

 
Gizarte esku-hartzearen esparrua osatzen dute jende guztiaren autonomia pertsonalaren 

sustapen eta babesera eta integrazio komunitariora bideratutako jarduerek, bereziki honako gai 

hauetan biltzen badira edo horiei buruzkoak badira: gizarte-zerbitzuak, gizarteratzea; familiaren 

babesa; haurrak eta nerabeak zaindu eta babestea; etorkinen integrazioa eta, oro har, 

kulturartekotasuna; adinekoak zaintzea eta babestea; mendetasun-egoeran dauden pertsonak 

zaindu eta babestea eta, oro har, desgaitasun-egoeran daudenak; eta askatasun eta dibertsitate 

afektibo-sexuala. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Diru-laguntzen lerro honetarako hasierako diru-zuzkidura 4.098.480,00 €-koa izan zen, eta 

jarduerak finantzatzeko erabilitako azken zenbatekoa 4.098.473,00 €. Guztira, aurkeztu ziren 

401etatik, 202 jarduerari eman zaie diru-laguntza, 136 entitateri guztira. 

 
Erabilgarritasunari eta gizarte-eraginari dagokionez, azpimarratu liteke jarduera horiek sare-lana 

sustatu eta indartzen dutela gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen 

duten erakundeetako eta gizarteko eragileekin; bereziki pertsonekin, familiekin, taldeekin eta 

komunitateekin esku hartzea sustatzen. 

 
Programen eta bilatutako helburuen betearazpen eta betetze-mailari dagokionez, eta Euskal 

Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak 2015eko ekitaldirako onartu zituen abenduaren 

20ko 4/2013 Legean zehaztutako helburuei erreparatuz, orain amaitu den deialdia honela 

jasotzen da: 

 
Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzaren memorian zehazten denez, Gizarte Zerbitzuen Sistemaren 
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parte diren Erakunde eta Entitateekiko erakunde-harremanak izenekoaren jarduera-esparruko 

ataza nagusietako bat hirugarren sektoreko diru-laguntzei buruzko agindua kudeatzea eta sailak 

finantzatutako jardueren balorazioa egitea ahalbidetuko duten ebaluazio-tresnak prestatzea 

izango da. 

 

3. HELBURUA GIZARTE ZERBITZUEN SISTEMA PUBLIKOAREN GARAPENEAN ESKU 

HARTZEN DUTEN ERAGILE GUZTIEKIN (ERAKUNDEAK ETA GIZARTE ERAGILEAK) 

SAREKO LANA BULTZATZEA ETA INDARTZEA 

1. ADIERAZLEA 1. Diru-laguntzak ematea hirugarren sektoreko erakundeei, pertsona, familia, 

talde eta komunitateekin esku-hartze sozialeko jarduerak garatzen dituztenak pertsona guztien 

autonomia eta komunitate-integrazioa babestu eta sustatzeko xedearekin, eta, zehazki, 

hurrengo gai hauek barne hartu edo lantzen dituztenak: gizarte-zerbitzuak, gizarteratzea, 

familiaren babesa, haur eta nerabeentzako arreta eta babesa, immigranteen integrazioa eta 

orokorrean, kultura-artekotasuna, adineko pertsonentzako arreta eta babesa, mendetasun-

egoeran eta orokorrean, desgaitasun egoeran dauden pertsonentzako arreta eta babesa, eta 

askatasun eta aniztasun afektibo-sexuala. 

MAGNITUDEA: 200 

 
Gizarte Zerbitzuetako zuzendaritzak kudeatutako diru-laguntzen lerroen bidez diru-laguntza jaso 

duten esku-hartze sozialeko proiektuen kopuruari dagokionez, baieztatu daiteke zehaztutako 

helburua bete dela; izan ere, 202 proiektuk jaso baitute diru-laguntza 
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1.- Izenburua 

Seme-alaben jaiotzagatiko, adopzioagatiko, adoptatu aurreko familia-harreragatiko, 

babesa eta mantenuagatiko laguntzen programa 

 

2.- Araua 

 176/2002 DEKRETUA, uztailaren 16koa, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak 

arautzen dituena (2002ko abuztuaren 7ko EHAA, 148. zk.). 

 416/2005 DEKRETUA, abenduaren 20koa, seme-alabak dituzten familientzako diru-

laguntzak arautzen dituen uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuaren indarraldia luzatzen duena 

(2005eko abenduaren 29ko EHAA, 247. zk.). 

 109/2006 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, lehen seme edo alaba jaio edo 

adoptatzeagatiko diru-laguntza arautzen duena (2006ko ekainaren 7ko EHAA, 107. zk.). 

 255/2006 DEKRETUA, abenduaren 19koa, seme-alabak dituzten familientzako diru-

laguntzak arautzen dituena (2006ko abenduaren 27ko EHAA, 245. zk.). 

 154/2012 DEKRETUA, uztailaren 24koa, familia-politiken eremuan familia-errenta 

estandarizatzeko sistemari buruzkoa (2012ko abuztuaren 6ko EHAA, 152. zk.). 

 30/2015 DEKRETUA, martxoaren 17koa, Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak 

arautzen dituena (2015eko martxoaren 30eko EHAA, 60. zk.). 

 32/2015 DEKRETUA, martxoaren 17koa, Familia-politiken eremuan familia-errenta 

estandarizatzeko sistema erregulatzen duen Dekretua aldatzekoa (2015eko martxoaren 

30eko EHAA, 60. zk.). 

 AGINDUA, 2015eko uztailaren 1ekoa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, 

zeinen bidez onartzen baitira Ardurapean seme-alabak dituzten familiak laguntzeko laguntza 

ekonomikoei buruzko martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuan aurreikusitako laguntzak 

eskatzeko eskabide normalizatuak (2015eko uztailaren 3ko EHAA, 124. zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Aurreko Dekretuen xedea familientzako diru-laguntzak arautzea da, jaiotzagatiko, 

adopzioagatiko edo adoptatu aurreko familia-harreragatiko seme-alaba kopurua handitzeak 

dakartzan zailtasunei erantzuten laguntzeko, eta horrela lagunduko da familiek nahi dituzten 

adina seme-alaba edukitzen. 

255/2006 Dekretuan honako jardun-ildo hauek azaltzen dira: 

-  Ardurapeko semeagatiko edo alabagatiko laguntzak. 

- Erditzeagatiko edo adopzio nazional anizkoitzagatiko laguntzak. 

-  Nazioarteko adopzioagatiko laguntzak. 

30/2015 Dekretuak sartu duen berrikuntza nagusia da errenta estandarizatuaren irizpidea 

aplikatzea, programaren bidez emango diren laguntza guztien zenbatekoa zehazteko. 255/2006 
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Dekretuan irizpide hori laguntza ekonomiko jakin batzuei baino ez zitzaien aplikatzen, hain 

zuzen ere lehen semeagatik edo alabagatik jasotzen den laguntzari eta erditze anizkoitzagatik 

edo nazioarteko adopzio anizkoitzagatik jasotzen denari. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko aurrekontuan, programari 27.839.200,00 euro esleitu zitzaizkion. Ekitaldian zehar 

ordaindutako laguntzen zenbateko osoa 27.651.000,00 eurokoa izan zen, eta horrek esan nahi 

du % 99,32 gauzatu zela. 

Gastua honela banatu zen: 

 22.665.100,00 euro 255/2006 Dekretua aplikatuz emandako laguntzak izan ziren; 

ardurapeko semeagatik edo alabagatik 26.788 laguntza eman ziren, erditze edo adopzio 

nazional anizkoitzagatik 364 eta nazioarteko adopzioagatik 3. Era berean, 221 

espedientetan laguntza bikoiztea onartu zen % 33ko desgaitasunagatik edo handiagoagatik. 

Ardurapeko seme-alabengatik ematen diren laguntzei dagokienez, lehen seme edo 

alabagatik 6.557 laguntza eman ziren, bigarren seme edo alabagatik 11.147, eta hirugarren 

seme edo alabagatik eta hortik gorakoengatik 9.084. Laguntzen onuradunak bizi diren 

lurralde historikoaren arabera, gastuaren % 17,54 (3.974.800,00 euro) Arabako 

espedienteek eragin zuten, % 35,16 (7.969.100,00 euro) Gipuzkoako espedienteek eta % 

47,30 (10.721.200,00 euro) Bizkaiko espedienteek. 

 4.490.900,00 euro 30/2015 Dekretua aplikatuz emandako laguntzak izan ziren; ardurapeko 

semeagatik edo alabagatik 5.481 laguntza eman ziren, erditze edo adopzio nazional 

anizkoitzagatik 137 eta nazioarteko adopzioagatik 10. 15 espedientetan laguntza bikoiztea 

onartu zen % 33ko desgaitasunagatik edo handiagoagatik. Ardurapeko seme-alabengatik 

ematen diren laguntzak honela banatu ziren: lehen seme edo alabagatik 2.764 laguntza 

eman ziren, bigarren seme edo alabagatik 2.221, eta hirugarren seme edo alabagatik eta 

hortik gorakoengatik 496. Laguntzen onuradunak bizi diren lurralde historikoaren arabera, 

gastuaren % 16,94 (760.700,00 euro) Arabako espedienteek eragin zuten, % 29,63 

(1.330.900,00 euro) Gipuzkoako espedienteek eta % 53,43 (2.399.300,00 euro) Bizkaiko 

espedienteek. 

 Azkenik, 383 laguntza eman ziren erditze edo adopzio anizkoitzagatik, aurreko ekitaldi 

batean onartu ondoren, 176/2002 Dekretua aplikatuz; guztira 495.000,00 euro. Laguntzen 

onuradunak bizi diren lurralde historikoaren arabera, gastuaren % 16,12 (79.800,00 euro) 

Arabako espedienteek eragin zuten, % 29,09 (144.000,00 euro) Gipuzkoako espedienteek 

eta % 54,79 (271.200,00 euro) Bizkaiko espedienteek. 

 
Seme-alaben jaiotzagatik edo adopzioagatik eta mantenuagatik ematen diren laguntzen 

programak eragin handia eduki du gizartean abian jarri zenetik; horren adierazgarria da aldi 

jakin batean EAEn izandako jaiotzen eta aurkeztutako eskaeren arteko diferentzia, hau da, 
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programaren estaldura-tasa. Fitxa hau egin denean ez dugu eduki 2015ean izandako jaiotzei 

buruzko informazio guztia; beraz, 2014ko datuak erabili ditugu. EUSTATek emandako 

informazioaren arabera, 2014an 19.378 jaiotza izan ziren, eta hasiera batean 17.929 eskaera 

aurkeztu ziren jaio, adoptatu edo adoptatu aurretik familian hartu ziren 18.461 haurrengatik. 

Horrek esan nahi du estaldura-tasa % 95,27 izan zela. 

 
Aurrekontu-programarako ezarritako helburuak, ekintzak eta adierazleak betetzeari dagokionez, 

adierazi behar dugu seme-alabak dituzten familiei 2015eko ekitaldian diru-laguntzak emateko 

aurrekontuan hornitutako kopurua jakinarazten duen aginduaren izapidetzea dela eta egindako 

memorian diru-laguntza horietarako aurrekontu-memorian bildu ziren magnitudeak eguneratu 

zirela, hain zuzen ere onuradunei zegozkien magnitudeak. Ondoren 255/2006 eta 30/2015 

dekretuak aplikatuz ematen diren laguntzen programarako ezarritako adierazleak, laguntzen 

magnitude eguneratuak eta haien gauzatze-gradua xehatuko dira: 

- Adierazlea: lehen semea edo alaba jaiotzeagatik ematen den laguntza/prestazio 

ekonomikoa. Magnitudea: 9.606. Emandako laguntzak: 9.321. Gauzatze-gradua: % 97,03 

- Adierazlea: bigarren semea edo alaba jaiotzeagatik eta haren mantenuagatik ematen den 

laguntza/prestazio ekonomikoa. Magnitudea: 13.821. Emandako laguntzak: 13.368. 

Gauzatze-gradua: % 96,72 

- Adierazlea: hirugarren semea edo alaba eta ondorengoak jaiotzeagatik eta haien 

mantenuagatik ematen den laguntza/prestazio ekonomikoa. Magnitudea: 9.628. Emandako 

laguntzak: 9.580. Gauzatze-gradua: % 99,50 

- Adierazlea: erditze anizkoitzagatik, adopzio anizkoitzagatik, adopzio aurreko harrera 

anizkoitzagatik edo nazioarteko adopzioagatik ematen den laguntza/prestazio ekonomikoa 

(laguntza hau ezohikoa eta puntuala da; azaldu diren egoerek eragiten dituzten ezohiko 

gastuei aurre egiteko ematen da). Magnitudea: 571. Emandako laguntzak: 551. Gauzatze-

gradua: % 96,50. 

- Adierazlea: semea edo alaba jaiotzeagatik eta haren mantenuagatik ematen den 

laguntza/prestazio ekonomikoa bikoiztea, desgaitasuna onartuz gero. Magnitudea: 224. 

Emandako laguntzak: 236. Gauzatze-gradua: % 105,36. 
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1.- Izenburua 

Familia eta lana bateragarri egiteko langileentzako laguntzen programa 

 

2.- Araua 

 177/2010 DEKRETUA, ekainaren 29koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei 

buruzkoa (ekainaren 7ko EHAA, 129. zk.). 

 AGINDUA, 2010eko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, familia 

eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuan 

aurreikusitako laguntzen zenbatekoak eta eskaerak egiteko eskabide normalizatuak 

onartzen dituena (uztailaren 8ko EHAA, 130. zk.). 

 154/2012 DEKRETUA, uztailaren 24koa, familia-politiken eremuan familia-errenta 

estandarizatzeko sistemari buruzkoa (2012ko abuztuaren 6ko EHAA, 152. zk.). 

 Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 

abenduaren 20ko 4/2013 Legearen Seigarren Xedapen Gehigarrian ezartzen da % 7ko 

murrizketa aplikatzea 177/2010 Dekretua betez eman, aitortu edo ordaintzen diren 

zenbatekoetan (abenduaren 30eko EHAA, 248. zk.). 

 31/2015 DEKRETUA, martxoaren 17koa, Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzei 

buruzko Dekretua aldatzekoa (martxoaren 30eko EHAA, 60. zk.). 

 32/2015 DEKRETUA, martxoaren 17koa, Familia-politiken eremuan familia-errenta 

estandarizatzeko sistema erregulatzen duen Dekretua aldatzekoa (2015eko martxoaren 

30eko EHAA, 60. zk.). 

 AGINDUA, 2015eko apirilaren 1ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, zeinen 

bidez onartzen baitira Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 

177/2010 Dekretuaren II., III. eta V. kapituluetan aurreikusitako familia-errenta 

estandarizatuaren atalaseak, laguntzen zenbatekoa eta portzentajea eta eskaerak egiteko 

eskabide normalizatuak. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programako diru-laguntzek helburu hauetako bat dute: seme edo alaba adingabeak edo 

mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeagatik 

hartutako lan-eszedentziek edo lanaldi-murrizketek eragindako diru-sarreren galera 

konpentsatzea, zati bat behintzat; edo, bestela, hiru urtetik beherako semea edo alaba etxean 

zaintzeko pertsona bat kontratatzeak eragiten dituen gastuak ordaintzen laguntzea. 

 

Helburu honen arabera, 177/2010 Dekretuan langileentzako hiru laguntza-linea hartzen dira 

kontuan familia eta lana bateragarri egiteko: 

1. Seme-alabak zaintzeko eszedentziagatiko edo lanaldi-murrizketengatiko laguntzak 
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2. Mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden ahaideak zaintzeko 

eszedentziagatiko edo lanaldi-murrizketengatiko laguntzak. 

3. Hiru urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeagatiko laguntzak. 

 
31/2015 Dekretuak sartu duen berrikuntza nagusia da errenta estandarizatuaren irizpidea 

aplikatzea programaren bidez emango diren laguntza guztien zenbatekoa zehazteko. 177/2010 

Dekretuaren lehen testuan irizpide hau seme edo alaba adingabea zaintzeko langilea 

kontratatzeko laguntzei baino ez zitzaien aplikatzen. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko aurrekontuan, programari 31.377.100,00 euro esleitu zitzaizkion. Ekitaldian zehar 

ordaindutako laguntzen zenbateko osoa 31.305.121,63 eurokoa izan zen, eta horrek esan nahi 

du % 99,77 gauzatu zela. 

Gastua honela banatu zen: 

 30.324.903,33 euro seme-alabak zaintzeko eszedentzien eta lanaldi-murrizketen linean, 

17.194 pertsona izan ziren linea horren onuradun; pertsona horien artetik % 7,67 gizonak 

ziren, eta % 92,33 emakumeak. Guztizko gastuaren % 17,49 (5.302.864,87 euro) 

eszedentziak diruz laguntzera bideratu zen, eta % 82,51 (25.022.038,46 euro) murrizketak 

diruz laguntzera. Laguntzen onuradunak bizi diren Lurralde Historikoaren arabera, guztizko 

zenbatekoaren % 19,68 (5.969.355,64 euro) Arabako espedienteak ordaintzeko erabili zen, 

% 32,17 (9.754.260,30 euro) Gipuzkoako espedienteak ordaintzeko, eta % 48,15 

(14.601.287,39 euro) Bizkaiko espedienteak ordaintzeko. 

 699.868,72 euro seme-alabak zaintzeko eszedentzien eta lanaldi-murrizketen linean, 376 

pertsona izan ziren linea horren onuradun; pertsona horien artetik % 19,51 gizonak ziren, 

eta % 80,49 emakumeak. Guztizko gastuaren % 11,06 (77.429,92 euro) eszedentziak diruz 

laguntzera bideratu zen, eta % 88,94 (622.438,80 euro) murrizketak diruz laguntzera. 

Laguntzen onuradunak bizi diren Lurralde Historikoaren arabera, % 24,03 (168.174,91 euro) 

Arabako espedienteak ordaintzeko erabili zen, % 31,26 (218.759,95 euro) Gipuzkoako 

espedienteak ordaintzeko, eta % 44,71 (312.933,86 euro) Bizkaiko espedienteak 

ordaintzeko. 

 280.349,58 euro seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko linean; 400 

pertsona izan ziren linea horren onuradunak. Guztizko gastua honela banatu zen 

lurraldearen arabera: % 10,85 (30.412,41 euro) Arabako espedienteetarako, % 18,75 

(52.569,01 euro) Gipuzkoako espedienteetarako, eta % 70,40 (197.368,16 euro) Bizkaiko 

espedienteetarako. 

 
Programaren erabilerari eta inpaktu sozialari dagokionez, adierazi behar da 2011n familia eta 

lana bateragarri egiteari buruzko luzetarako azterketa bat egin zela. Azterketa horretan lantzen 
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zen zenbaterainoko eragina zuen EAEn bizi ziren eta familia-erantzukizunak zituzten (seme-

alabak zaintzeko nahiz mendekotasun-egoeran zeuden ahaideak zaintzeko) pertsonei 

laguntzeko eta diru-laguntzak emateko neurriak abian jartzeak, betiere hamar urte inguruko 

esperientziaren azterketatik abiatuta. 

 
Azterketa horretatik ondorioztatu zen uztartze-neurriei heltzen zieten pertsonen gogobetetze-

maila (pertsonala eta familiarena) igo egin zela. Elkarrizketatutako pertsonen % 90,60k esan 

zuen “seguru” edo “ia seguru” helduko ziela neurri horiei. Soilik % 2,80k esan zuen ez ziela 

berriro helduko. 

 
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntzen zenbatekoari dagokionez, % 26,80k adierazi zuen 

zenbateko hori oso garrantzitsua edo erabakitzailea izan zela uztartze-neurriei heltzeko; % 

37,80k esan zuen ez zela oso erabakitzailea izan, eta, % 34,20k, aldiz, adierazi zuen ez zela 

erabakitzailea izan. Eusko Jaurlaritzaren laguntzen zenbatekoa garrantzitsua edo erabakitzailea 

izan zela adierazi zuten elkarrizketatuek nabarmendu zuten Administrazioaren ekimen hori batez 

ere garrantzitsua zela indartu egiten zuelako uztartzeko jarduna eskatzeko eskubidea izateko 

konfiantza enpresaren aurrean. Laguntza horrek neurria hedatzen zuen eta ezagutzera ematen 

zuen. 

 
Aurrekontu-programarako ezarritako helburuak, ekintzak eta adierazleak betetzeari dagokionez, 

adierazi behar dugu Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 

177/20110 Dekretuaren 1. artikuluaren a), b) eta d) ataletan ezarritako jarduketak egiteko 

2015ean diru-laguntzak emateko aurrekontuan hornitutako kopurua jakinarazten duen 

Aginduaren izapidetzea dela eta egindako memorian diru-laguntza horietarako aurrekontu-

memorian bildu ziren magnitudeak eguneratu zirela, hain zuzen ere onuradunei zegozkien 

magnitudeak. Jarraian programarako ezarritako adierazleak, laguntzen magnitude eguneratuak 

eta haien gauzatze-gradua xehatuko dira: 

- Adierazlea: seme-alabak zaintzeko lan-eszedentziengatik edo lanaldi-murrizketengatik 

ematen diren laguntzak. Magnitudea: 19.314. Pertsona onuradunak: 17.194. Gauzatze-

gradua: % 89,02. 

- Adierazlea: mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak 

zaintzeko lan-eszedentziengatik edo lanaldi-murrizketengatik ematen diren laguntzak. 

Magnitudea: 364. Pertsona onuradunak: 376. Gauzatze-gradua: % 103,30. 

- Adierazlea: 3 urtetik beherako adingabea zaintzeko langileak kontratatzeagatik ematen 

diren laguntzak. Magnitudea: 415. Pertsona onuradunak: 400. Gauzatze-gradua: % 

96,39. 
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1.- Izenburua 

Gizarte esku-hartzean ekintza boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko 

jardueretarako diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

 271/2012 DEKRETUA, abenduaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze 

sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen 

dituena (abenduaren 18ko EHAA, 244. zk.). 

2014ko azaroaren 5eko AGINDUA, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena. 

Aginduaren bidez, Euskadiko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko 

jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan 

aurreikusitako deialdia egin zen 2015. urterako (azaroaren 11ko EHAA, 215. zk.). Hutsen 

zuzenketa, azaroaren 27ko EHAA, 227. zk. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntza horiek Euskadiko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak 

sustatzeko diru-laguntzetarako programaren esparruko bigarren jardun-linea dira, eta ekintza 

boluntarioa areagotzera ez ezik, esku-hartze sozialaren eremuan parte-hartze asoziatiboa 

garatzera, eta bereziki, esku-hartze sozialeko erakundeak, sareak edo federazioak –ahal bada, 

autonomia-eremukoak– eraikitzera eta hobetzera ere bideratutako jarduerak finantzatzea dute 

helburu. 

 

Diru-laguntzen deialdia iragarri baino gutxienez urtebete lehenago legez eratuta dauden edo 

dagokion erregistroan edo administrazio-erroldan erregistratuta dauden, irabazi-asmorik ez 

duten eta helburu publikoa edo interes soziala lortzea bultzatzen duten, eta beren egoitza 

soziala edo ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoan duten ekimen sozialeko erakunde 

pribatuek hel diezaiekete neurri horiei. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko aurrekontuan 599.000,00 euro hornitu ziren diru-laguntza hauetarako. Ekitaldian zehar 

ordaindutako laguntzen guztirako zenbatekoa 598.985,00 eurokoa izan zen, eta horrek esan 

nahi du ia % 100 gauzatu zela. 

 

109 entitate aurkeztu ziren deialdira, 146 proiekturekin: % 15,75 (23) Arabakoak ziren, % 13,02 

(19) Gipuzkoakoak eta % 71,23 (104)  Bizkaikoak. Lehentasunezko jardun-eremua kontuan 

harturik, proiektuen % 28,77 (42) gizarte-zerbitzuen arlokoak ziren, % 25,34 (37) gizarte-

inklusioaren ingurukoak, % 21,92 (32) desgaitasunaren eta mendekotasunaren ingurukoak, % 
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10,27 (15) immigrazioari eta kultura-artekotasunari buruzkoak, % 6,85ek (10) haurrak eta 

nerabeak zituzten xede, % 4,79k (7) familia, % 1,37k (2) adineko pertsonak eta, azkenik, % 

0,69k (1) askotarikotasun eta askatasun afektibo-sexualak. 

 

67 entitateren 86 proiektuk jaso zuten diru-laguntza. Bakoitzak, batez beste, 6.965 euro jaso 

zituen. Hona lurralde-banaketa: % 17,44 (15) Arabakoak izan ziren, % 13,95 (12) Gipuzkoakoak 

eta % 68,61 (59) Bizkaikoak. Jarraian xedearen arabera multzokatuko ditugu: % 29,07 (25) 

gizarte-zerbitzuen arlokoak izan ziren, % 27,91 (24) gizarte-inklusioaren arlokoak, % 19,77 (17) 

desgaitasunaren eta mendekotasunaren ingurukoak, % 10,47 (9) immigrazioari eta kultura-

artekotasunari buruzkoak, % 5,81 (5) haurren eta nerabeen arlokoak, % 5,81ek (5) familia zuten 

xede eta % 1,16k (1) adineko pertsonak. 

 

Laguntzen erabilera soziala eztabaidaezina da, laguntza horiek Gizarte Zerbitzuen Euskal 

Sistemaren Prestazioen eta Zerbitzuen Katalogoan bildutako prestazioak eta zerbitzuak osatzen 

baitituzte. 

 

Gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak 73. artikuluan ezartzen du irabazi-

asmorik gabeko gizarte-ekimenari babesa eman behar zaiola, Gizarte Zerbitzuen Euskal 

Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoan sartuta ez dauden prestazioak eta zerbitzuak 

garatzeko eta gizarte-zerbitzuen eremuko beste jarduera batzuk egiteko. Horrez gainera 

zehazten du bereziki aintzat hartuko direla elkarte-sarea babesteko eta herritarren parte-hartzea 

sustatzeko jarduerak. 

 

Aurrekontu-programarako ezarritako helburuak, ekintzak eta adierazleak betetzeari dagokionez, 

adierazi behar dugu aurrekontu-memoriak laguntzak urtero iragartzea ezarri zuela soilik 

adierazle gisa. Adierazle hori, gainera, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko 

azaroaren 5eko Agindu bidez ezarri zen. 

 



 
 

 

 

 

 

 

22 

 

1.- Izenburua  

Gizarte-ekonomian ekitea 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko uztailaren 15ekoa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, gizarte-

ekonomian ekiteko eta gizarte-ekonomiako enpresen lurralde-sustapen planifikaturako 

laguntzak arautzen dituena eta laguntzetarako deialdia egiten duena (2015eko uztailaren 27ko 

EHAA, 140. zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza programaren xedea Eusko Jaurlaritzak Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren 

Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzaren bitartez 2015eko ekitaldian honako helburu hauekin eman 

zituen laguntzak arautzea izan zen: 

a) Gizarte-ekonomiako enpresak eratzea, dauden enpresak gizarte-ekonomiako enpresa 

bihurtzeko kasuak barne. 

b) Gizarte-ekonomiako enpresa bat eratzearekin zuzenean lotutako sustapen-ekintzak egitea, 

ondorengo jarraipena eta enpresa-kudeaketarako doako aholkularitza barne. 

c) Krisiaren ondorio nabarmenak agertzen dituzten sozietate anonimo edo mugatuen 

ekonomia- eta finantza-bideragarritasunaren azterketa egitea. 

d) Gizarte-ekonomiako enpresen lurralde-sustapen planifikaturako beharrezkoak diren 

jarduerak egitea. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015ean lortutako kopuruak: 

1. Guztira 192 eskaera aurkeztu dira programa horretan sartzeko, eta eskaera horietatik 186 

onartu dira. 

2. Enpresa berrien sorkuntzaren barruan, 166 enpresa-proiektu egiteko laguntzak eman dira; 

horri lotuta, 586 enplegu berri sortu dira eta, enplegu horietatik, 201 emakumeek bete 

dituzte. 6 eskaera ukatu egin dira, Aginduan araututa dauden hainbat arrazoiren ondorioz. 

3. Gizarte-ekonomiako enpresak sortzeko 6 entitate sustatzailek garatutako sustapen-

jarduerak finantzatu dira. 

4. Lurralde Sustapen Planifikatuari dagokionez, sustapeneko 3 nodo-entitateren lanari lagundu 

zaio eskualdeko eremuan. 

5. 11 bideragarritasun-azterlan egiteko diru-laguntzak eman dira, egoera larrian dauden 

merkataritza-sozietateak gizarte-ekonomiako enpresa bihurtzeko. 
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Lortutako magnitudeei eta 2015eko aurrekontuei atxikitako memorian jasotako helburu eta 

adierazleak egokitzeari dagokionez, aipatu behar da gastuaren % 100 exekutatu dela eta azken 

onuradunak memorian aurreikusitako berberak izan direla ia-ia. 
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1.- Izenburua 

Enpresetarako laguntza teknikoa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko uztailaren 15ekoa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Euskal 

Autonomia Erkidegoko gizarte-ekonomiako enpresetan laguntza teknikoa emateko diru-

laguntzak arautzen dituena eta laguntzetarako deialdia egiten duena. (2015eko uztailaren 27ko 

EHAA, 140. zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza programa horren bidez, gizarte-ekonomiako enpresetan kudeaketa-tresnen 

ezarpena sustatu nahi da, enpresak haien administrazioa, zuzendaritza eta, azken finean, 

lehiatzeko ahalmena hobetuko duten tresnez hornitzeko. 

Bestalde, gizarte-ekonomiatik eta gizarte-ekonomiarako bultzatutako elkarrekiko bermeko 

sozietateen bitartez gizarte-ekonomiako erakundeen enpresa-finantzaketa errazteko laguntza-

ildo bat jasotzen da. Horretarako, diruz laguntzeko moduko 3 jarduera mota hartzen dira 

kontuan: 

a) Urteko Kudeaketa Plana landu eta ezartzea eta diagnostiko ekonomiko-finantzario bat 

egitea. 

b) Gizarte Ekonomiako erakunde adierazgarriek bermeak emateko beharrezkoa den aldez 

aurreko ekonomia- eta finantza-azterlana egitea. 

c) Kostuak kalkulatu eta kontrolatzeko metodoak landu eta ezartzea. 

d) Aholkularitza espezifikoa merkataritza-kudeaketari buruz, 2015ean “Emprender” 

programarekin bat egiten duten enpresentzat. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015ean lortutako kopuruak: Diru-laguntzak jasotzeko 72 eskaera aurkeztu dira, eta, zenbait 

arrazoi direla-eta, 19 ezetsi egin dira. Laguntzak honela banatu dira:  

- Kostuak kalkulatu eta kontrolatzeko kudeaketa-planak eta metodoak: 53 kudeaketa-

tresnarako konponbidea aurkitu da. Ez dira bereiz agertzen, zenbait kasutan bi jarduerak 

gainjarri egiten baitira. 

- Ekonomia- eta finantza-azterlanak: 2 onuradun izendatu, eta zuzenean lagundutako gizarte-

ekonomiako 100 enpresa baino gehiago. 

- Merkataritza-plangintzan 13 aholkularitzak jaso dute Sailaren diru-laguntza. 

 

Lortutako magnitudeei eta 2015eko aurrekontuei atxikitako memorian jasotako helburu eta 

adierazleak egokitzeari dagokionez, aipatu behar da exekutatutako gastua aurrekontuan 
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proposatutakoa baino zertxobait txikiagoa izan dela. Bada, horrek bidea eman du baliabideak 

zuzkidura handiagoa behar zuten diru-laguntzen beste sail batzuetara bideratzeko. 

 

Azken onuradunak Memorian aurreratutakoak baino askoz gehiago izan dira. 
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1.- Izenburua 

Gizarte-ekonomiako prestakuntza 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko uztailaren 15ekoa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, gizarte-

ekonomiaren arloko prestakuntzarako laguntzak arautzen dituena eta laguntzetarako deialdia 

egiten duena. (2015eko uztailaren 27ko EHAA, 140. zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programan horren bidez, honako jarduera hauek egiten lagundu nahi da: 

* Prestakuntza-arloan: 

- Gizarte-ekonomiaren arloko prestakuntza espezifiko eta bereizira bideratutako ekintzak, 

unibertsitate- eta/edo sozietate-eremuan kooperatibismoari edo lan-sozietateei buruzko 

ezagutzari hasiera emateko, edo, oro har, ezagutza horretan gaitzeko edo perfekzionatzeko 

helburua dutenak. 

- Gizarte-ekonomiako enpresa bat diseinatzeko eta abian jartzeko ekintzak, unibertsitate-

prestakuntzaren parte gisa, eta haren tutoretzaren pean. 

* Gizarte-ekonomiaren hedapen-arloan: 

- Kooperatibei eta lan-sozietateei buruzko aldizkako argitalpenak editatzea. 

- Aldian behingo jardunaldiak egitea. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015ean lortutako kopuruak: 

16 diru-laguntza eman zaizkie hainbat erakunde eskatzaileri. Diru-laguntza jaso duten 

proiektuek honako kopuru hauek izan dituzte aurkeztutako jarduerak eta jardunak egitean: 

- Gizarte-ekonomiako prestakuntza espezifikoa eta bereizia emateko ekintzak: prestakuntza 

hori 1.000 pertsonak baino gehiagok jaso dezakete. 

- Kooperatibei eta lan-sozietateei buruzko aldian behingo argitalpenak editatzea: 8 

argitalpenek jaso dute diru-laguntza. 

- Aldian behingo jardunaldiak egitea: 30 jardunaldik jaso dute diru-laguntza. 

 

Lortutako magnitudeei eta 2015eko aurrekontuei atxikitako memorian jasotako helburu eta 

adierazleak egokitzeari dagokionez, aipatu behar da exekutatutako gastua aurrekontuan 

jasotako berbera izan dela. 

 

Azken onuradunak Memorian aurreratutakoak baino askoz gehiago izan dira. 
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1.- Izenburua 

Elkarte-egiturak babestea 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko uztailaren 15ekoa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Euskal 

Autonomia Erkidegoko gizarte-ekonomiako enpresen eta erakundeen elkarte-egiturak 

finkatzeko laguntzak arautzen dituena eta laguntzetarako deialdia egiten duena. (2015eko 

uztailaren 27ko EHAA, 140. zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntza-ildo honen helburua honako hau da: nortasun juridiko propioa duten eta interes 

komunak ordezkatu eta babesteko honako hauek elkartzen dituzten Euskal Autonomia 

Erkidegoko gizarte-ekonomiako erakundeen elkarte-egiturak finkatzea: 

a) Lan-sozietateak eta lan elkartuko kooperatibak. 

b) Lan elkartukoez bestelako kooperatibak eta elkarte konfederalak. 

c) Ekonomia solidarioko elkarteak eta enplegu-zentro berezien elkarteak. 

d) Langile autonomoen sektore arteko erakundeak, gutxienez bi urteko antzinatasuna dutenak. 

Programa honen kontura emandako laguntzak erakunde onuradunen egitura-gastuak 

finantzatzeko erabiliko dira (langile-gastuak eta funtzionamendu arrunteko gastuak, funtsean). 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015ean lortutako kopuruak: 

Gizarte-ekonomiari lotutako Euskadiko 11 elkarte-egitura mantentzen lagundu ahal izan da. 

Zehazki, honako hauek izan dira: 

- Lan elkartuko kooperatiben federazio 1. 

- Lan-sozietateen talde 1. 

- Kooperatiben konfederazio 1. 

- Lan elkartukoez bestelako kooperatiben 3 federazio eta kooperatiben elkarte bat. 

- Ekonomia solidarioko elkarte 1. 

- Enplegu-zentro berezien 2 elkarte. 

- Langile autonomoei lotutako 2 elkarte. 

 

Lortutako magnitudeei eta 2015eko aurrekontuei atxikitako memorian jasotako helburu eta 

adierazleak egokitzeari dagokionez, aipatu behar da exekutatutako gastua aurrekontuan 

proposatutakoa baino zertxobait txikiagoa izan dela. Izan ere, Kontsumoko Kooperatiben 

Federazioa goragoko maila bateko federazio batean fusionatu da, eta, horrenbestez, bere 

aurrekontua bat egin duen federazioaren aurrekontuarekin bateratu da. 
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1.- Izenburua 

Gizarte-ekonomiako enpresetan bazkideak sartzea 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko uztailaren 15ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, gizarte 

ekonomiako enpresetan bazkideak sartzeko laguntzak arautzen dituena eta laguntzetarako 

deialdia egiten duena. (2015eko uztailaren 27ko EHAA, 140. zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza ildoaren xedea honako hau da: bazkide langileak edo lan-bazkideak gizarte-

ekonomiako enpresetan sartzen laguntzea, epe jakin batean (2014ko abuztuaren 1etik 2015eko 

uztailaren 31ra bitarte). Lau motako hartzaileak daude: 

a) Kooperatiba edo lan-sozietate batean sartzen diren langabeak, betiere eratu direnetik 5 urte 

baino gehiago igaro ez badira eta bazkide langileak 100 baino gehiago ez badira. Halaber, 

dagokion Enplegu Zerbitzu Publikoan gutxienez hiru hilabeteko antzinatasunaz inskribatuta 

egon behar dute. 

b) Bazkideak ez diren langileak, besteren konturako lan-kontratuarekin. 

c) Desgaituak. 

d) Nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-ustiategien eta ustiategi mistoen titularrak, betiere 

nekazaritza- kooperatibetan bazkide gisa sartu badira. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Kapitalerako ekarpenen diru-laguntza partzialaren bidez, gizarte-ekonomiako enpresetan 152 

bazkide sartzea bultzatu da, honako banaketa honekin: 

- 16 langabe sartu dira. 

- Besteren konturako 70 langilek diru-laguntza jaso dute gizarte-ekonomiako enpresa bateko 

bazkide langile edo lan-bazkide bihurtu direnean. 

- Desgaitasunen bat zuten 44 pertsonak laguntza publikoa jaso dute gizarte-ekonomiako 

enpresetan bazkide langile gisa sartu direlako. 

- Nekazaritza-kooperatibetan sartu diren eta diru-laguntza jaso duten bazkideak 22 izan dira. 

 

Lortutako kopuruei eta 2015eko aurrekontuei erantsi zaien Memoriari erantsitako helburu eta 

adierazleekiko egokitasunari dagokienez, adierazi beharra dago egikaritutako gastua ia % 100 

izan dela. 

 

Azken onuradunak Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzak egindako kalkuluetan aurreikusitakoak 

baino gehixeago izan dira. 
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1.- Izenburua 

Enpresen artek lankidetza 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko uztailaren 15ekoa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, gizarte-

ekonomiako enpresen arteko lankidetzarako laguntzak arautzen dituena eta laguntzetarako 

deialdia egiten duena. (2015eko uztailaren 27ko EHAA, 140. zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza ildoaren xedea honako jarduera hauetakoren bat egiteko laguntza ematea da: 

a) Gizarte-ekonomiako enpresen adierazgarri diren elkarteek beren bazkideentzat lankidetza-

proiektu bat lantzea eta ezartzea. 

b) Akordioak landu eta formalizatzea, eta enpresen arteko lankidetzarako enpresak edo 

egiturak sortzea, gizarte-ekonomiako enpresek bat-egiteko beharrezkoak direnak barne. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Honako jarduera hauek egitea erraztu da: 

- Enpresen arteko lankidetzarako proiektuak eta haien ezarpena: 2 

- Gizarte-ekonomiako enpresen bat-egiteak: 2 

- Enpresen arteko lankidetzetarako bideragarritasun-azterlanak. 4 

 

2015erako diru-laguntza ildo berri horren bidez ez dira lortu aurreikusitako kopuruak. Balantze 

errealari dagokionez, espero ziren emaitzen eta aurrekontuei erantsitako Memorian jasotako 

onuradunen % 50 baino gehixeago lortu da. 
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1.- Izenburua 

Etxebizitza Babesteko Sistema Ofiziala 

 

2.- Araua 

Etxebizitzaren Plan Zuzentzaileak hartzen du etxebizitzaren politika ofizialaren 2015eko 

programazioa. 

 
Aplikazio-araua honako hau da: 

 
Babes-ofizialeko Etxebizitzen erregimena: 

 39/2008 DEKRETUA, martxoaren 4koa, Babes publikoko etxebizitzen araubide 

juridikoari, eta etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA, 

59. zk., 2008ko martxoaren 28koa). 

 AGINDUA, 2011ko irailaren 14koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuarena, Babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eskatu beharreko urteko diru-

sarrera haztatuen mugak aldatzeko dena. (EHAA, 187. zk., 2011.eko irailak 30). 

 AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak 

nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa, 

(EHAA, 211. zk., 2012.eko urriak 31). 

 AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuarena, honen akatsak zuzentzekoa: «Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta 

babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak 

esleitzeko prozedurei buruzkoa». (EHAA, 251. zk., 2012.eko abenduak 28). 

 AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzak erosketa-aukerarekin alokatzeari buruzkoa. 

(EHAA, 251. zk., 2012.eko abenduak 28). 

Babes-ofizialeko etxeen gehieneko prezioak: 

 AGINDUA, 2010eko azaroaren 3koa,  Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuarena, Babes Ofizialeko Etxebizitzen Gehieneko Prezioak Zehazteari buruzkoa 

(EHAA, 222. zk., 2010.eko azaroak 18). 

 AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak 

nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa, 

(EHAA, 211. zk., 2012.eko urriak 31). 

 AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza Herri Lan eta Garraioetako 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/10/1204811a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/12/1205903a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/12/1205904a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/10/1204811a.pdf
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sailburuarena, honen akatsak zuzentzekoa: «Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Agindua, Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta 

babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak 

esleitzeko prozedurei buruzkoa». (EHAA, 251. zk., 2012.eko abenduak 28). 

Babes-ofizialeko etxebizitzak erosteko finantza-neurriak eta etxebizitza libre erabilia: 

 AGINDUA, 2010eko urriaren 6koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuarena, Etxebizitza Erosteko Finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA, 203. zk., 

2010.eko urriak 21). 

 268/2011 DEKRETUA, abenduaren 20koa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia 

Erkidegoaren arteko finantza-lankidetzakoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan. 

(EHAA, 247. zk., 2011.eko abenduak 30). 

Alokairua sustatzea: 

 AGINDUA, 2008ko azaroaren 7koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, 

Babes publikoko etxebizitzak sustatzeko laguntzei eta alokairua bultzatzeko neurriei 

buruzkoa. (EHAA, 222. zk., 2008.eko azaroak 19). 

 268/2011 DEKRETUA, abenduaren 20koa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia 

Erkidegoaren arteko finantza-lankidetzakoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan. 

(EHAA, 247. zk., 2011.eko abenduak 30). 

Bizigune Etxebizitza Hutsen Programa: 

 100/2004 DEKRETUA, 2004ko ekainaren 1ekoa, ondoko dekretua aldatzen duena: 

"Etxebizitza Hutsaren Programa" sustatu eta bultzatzen duena, programa horren 

araubide juridikoa ezartzen duena eta "Vivienda y Suelo de Euskadi S.A./Euskadiko 

Etxebizitza eta Lurra, SA" (Visesa) Baltzu Publikoari programa kudeatzeko ardura 

ematen diona: (VISESA). (EHAA, 110. zk., 2004.eko ekainak 11). 

 61/2009 DEKRETUA, ekainaren 1ekoa, honako dekretu hau hirugarrenez aldatzen 

duena: 316/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, Etxebizitza Hutsaren Programa 

sustatu eta bultzatzen duena, programa horren araubide juridikoa ezartzen duena eta 

programa kudeatzeko ardura «Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa SA» 

sozietateari ematen diona (EHAA, 59. zk., 2009.eko martxoak 26). 

 146/2015 DEKRETUA, uztailaren 21ekoa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia 

Erkidegoaren arteko finantza-lankidetzakoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan. 

(EHAA, 146. zk., 2015.eko abuztuak 4). 

 AGINDUA, 2004ko azaroaren 26koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, 

«Etxebizitza Hutsaren Programa»ren baldintzei eta esleipen prozedurari buruzko 

Agindua aldatzekoa. (EHAA, 239. zk., 2004.eko abenduak 16). 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/12/1205903a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2011/12/1106331a.pdf
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 AGINDUA, 2009ko azaroaren 4koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, 

«Etxebizitza Hutsaren Programa»ren lagapen-baldintzei eta esleipen prozedurari 

buruzko Agindua aldatzen duena. (EHAA, 225. zk., 2009.eko azaroak 23). 

 466/2013 DEKRETUA, 2013ko abenduaren 23koa, Etxebizitza hutsen gaineko 

«Bizigune» programa arautzekoa. (EHAA, 247. zk., 2013.eko abenduak 30). 

Etxebizitza birgaitzea: 

 AGINDUA, 2006ko abenduaren 29koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailbururena, 

Etxebizitza Birgaitzeko Finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA, 18. zk., 2007.eko urtarrilak 

25). 

 AGINDUA, 2011ko azaroaren 23koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuarena, Etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko Agindua aldatzeko dena. 

(EHAA, 226. zk., 2011.eko azaroak 29). 

 317/2002 DEKRETUA, abenduaren 30ekoa, Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko 

jarduketa babestuei buruzkoa. (EHAA, 249. zk., 2002.eko abenduak 31). 

 Ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzko abenduaren 

30eko 317/2002 DEKRETUAREN akatsak zuzentzea. (EHAA, 69. zk., 2003.eko apirilak 

7). 

 AGINDUA, 2012ko uztailaren 18koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuarena, etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko laguntza-programa arautzen duena 

(REVIVE programa), Euskal Autonomia Erkidegoan eraikita dagoen ondarean esku 

hartzeko proiektuak egin eta horien ondoriozko obrak gauzatzeko. (EHAA, 146. zk., 

2012.eko uztailak 27). 

 241/2012 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen 

ikuskapen teknikoa arautzen duena. (EHAA, 241. zk., 2012.eko abenduak 14). 

 AGINDUA, 2013ko uztailaren 31koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, 

etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorrerako laguntza-programaren deialdia eta 

arauak egiten dituena (RENOVE programa), Euskal Autonomia Erkidegoan eraikita 

dagoen ondarean esku hartzeko proiektuak egin eta horien ondoriozko obrak 

gauzatzeko. (EHAA, 157. zk., 2013.eko abuztuak 20). 

 AGINDUA, 2014ko azaroaren 26koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, 

Etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua bigarren aldiz aldatzen duena. 

(EHAA, 229. zk., 2014.eko abenduak 1). 

 80/2014 DEKRETUA, maiatzaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen 

ikuskapen teknikoa arautzen duen dekretua aldatzen duena (EHAA, 101. zk., 2014.eko 

maiatzak 30). 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2013/12/1305596a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/07/1203475a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/07/1203475a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/12/1205588a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2013/08/1303670a.pdf
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Lankidetzarako hitzarmena finantza-erakundeekin: 

 Etxebizitza eta lurzoruaren arloan jarduera babesgarriei buruz 2011. urterako kreditu-

erakundeekin izenpetutako finantza-lankidetzako HITZARMENA. 

 146/2015 DEKRETUA, uztailaren 21ekoa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia 

Erkidegoaren arteko finantza-lankidetzakoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan. 

(EHAA, 146. zk., 2015.eko abuztuak 4). 

Mailegu kualifikatuen interes-tasa: 

 Etxebizitza eta lurzoruaren arloan jarduera babesgarriei buruz 2011. urterako kreditu-

erakundeekin izenpetutako finantza-lankidetzako HITZARMENA. 

 146/2015 DEKRETUA, uztailaren 21ekoa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia 

Erkidegoaren arteko finantza-lankidetzakoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan. 

(EHAA, 146. zk., 2015.eko abuztuak 4). 

Babes ofizialeko etxebizitzetara bideratutako lurzoru-ondare publikoak osatzeko lurzorua 

kostu bidez eskuratzeari dagozkion finantza-neurriak. 

 AGINDUA, 2010eko otsailaren 3koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako 

sailburuarena, Berehala eraikitzeko den lurzoruaren urbanizazioari aplikatzeko finantza-

neurriei buruzkoa, babes publikoko etxebizitzak lehentasunez sustatzeko. (EHAA, 39. 

zk., 2010.eko otsailak 26). 

ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), merkatu libreko etxebizitzen alokairurako 

bitartekaritza-programa. 

 43/2012 DEKRETUA, martxoaren 27koa, Merkatu libreko etxebizitzen alokairurako 

bitartekaritzako ASAP programa (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) sortzeko dena. 

(EHAA, 66. zk., 2012.eko martxoak 30). 

 180/2014 DEKRETUA, irailaren 23koa, Merkatu libreko etxebizitzen alokairurako 

bitartekaritzako ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) programa sortzeko den 

martxoaren 27ko 43/2012 Dekretua aldatzeko dena. (EHAA, 185. zk., 2014.eko irailak 

30). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Etxebizitza babesteko Sistema Ofiziala, diru-laguntza-modalitatean, etxebizitzak sustatzeko, 

erosteko eta birgaitzeko, etxebizitza eta lurzoru arloan araututako jarduketa babesgarrien 

eremuan. 
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Sistema honen bidez Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten kreditu-erakundeek maileguak 

ematen dituzte (Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta kreditu-erakundeen 

arteko finantza-hitzarmenaren eremuan), eta diru-laguntza zuzenen sistema eta maileguen 

interes-puntuetarako sorospenen sistema artikulatzen du, arauak ezartzen dituen babesteko 

kasu zehatzetan eta tasatuetan. 

 

Sorospenen kasuan, jarduera babestuak bideratzen dira lurzorua erostera eta urbanizatzera 

soilik, etxebizitza babestuko eta alokairuko etxebizitzak sustatzeko. 

 

Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzen kasuan, lurzorua eta alokairua bezalako aurreko ildoei 

erantsi behar zaizkie etxebizitzak eta eraikinak birgaitzea eta etxebizitza libre erabiliak erostea. 

 

Diru-laguntzak jarduera-tipologiaren arabera ezartzen dira, eta diskriminazio mailakatu baten 

sistema baten bidez onuradunen errenta-mailaren eta lurralde-intentsitate erlatiboaren arabera. 

Sistema orokor horretatik kanpo, hauek kudeatzen dira: Bizigune programa etxebizitza hutsak 

mobilizatzeko, eta Merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritzako ASAP programa 

(Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa). 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

 Etxebizitza-programaren 2015eko aurrekontuan ezarri den lehen helburuak hauxe 

dio:«etxebizitza bat lortzeko aukera sustatzea, baliabideak lehenik eta behin etxebizitzak 

alokatzeko bideratuta». E adierazlean —finantza-egoera egokia eta egonkorra 

zehaztea— jasota dago 90 milioi euroko helburua, Eusko Jaurlaritzaren eta EAEko 

kreditu-erakundeen arteko finantza-hitzarmenaren bidez finantzatzeko. 

 Ekitaldiaren amaieran, helburu horren betetze-mailari buruz jasota dago 64,7 milioi 

euroko finantzaketa eman zaiola sistemari. Dena den, onartu ez ziren maileguen 

zenbatekoa kendutakoan, zifra hori 49,8 milioi euro da. 

 Emandako laguntzen balantze orokorrari dagokionez, 2015ean biziki murriztu da onartu 

diren maileguen kopurua. Hala eta guztiz ere, bere horretan jarraitu du finantzaketaren 

guztizko kopuruak. 

 Onartu diren maileguak aztertu, eta honako hauek nabarmendu dira: etxebizitzak 

sustatzeko finantzaketa; onartu diren maileguen kopuruaren gorakada; finantzaketa-

zenbatekoaren gorakada handia (2014an, 3 mailegu; 2015ean, 6 mailegu eta 35,2 milioi 

euroko finantzaketa). 

 2014an, babes ofizialeko etxebizitzak (BOE) eskuratzeko finantza-partida izan zen 

handiena; zehazki, 29,8 milioi eurokoa. 2015ean, ordea, zifra horrek beherakada handia 

izan du: partida horretan 61 mailegu eskatu dira, eta ia mailegu guztiak etxeak 
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birgaitzeko eskatu dira. 

 Hainbat urtetik hona krisialdi finantzario eta ekonomiko larritik etorritako egoera ezarri 

da eta etxebizitza finantzatzeko geldialdia ekarri du, baita bankuko maileguak 

eskuratzeko baldintza zorrotzagoak eta salerosketa gutxitzea ere. 

 Maileguen zenbatekoa aztertzen badugu, etxebizitza erosteko maileguen batezbesteko 

nominala 96.474 €koa da. 

 

Onartutako maileguen laburpen-taula, 2011-2015 

(2016/04/30ean eguneratutako datuak) 

Mota 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kop Mila € Kop Mila € Kop Mila € Kop Mila € Kop Mila € 

Sustapena 12 98.605 1 7700 3 31.031 3 12.707 6 35.161 

Birgaitzea 476 3.541 348 2656 244 1.864 23 1.521 193 1.351 

Etxeb. 

sozialak 

erostea 

-- -- 2 14 4 265 3 160 3 130 

Babeseko 

etxeb. 

erostea 

141 13.674 291 27.762 257 27.266 297 29.834 61 6.01 

Etxeb. 

erabiliak 

erostea 

16 1.779 34 3.452 41 4.377 47 4.822 26 2.538 

Udaleko 

tasatuak 

erostea 
      

7 940 
  

Alokairukoa

k erostea 
4 1.576 10 19.184 

    
1 3.740 

Zuzkidura-

alojamendu

ak 

-- -- -- -- 2 5.125 
    

Orokorra- 

Lurzorua 

eta 

urbanizazio

a 

4 1.130 -- -- -- -- - 
   

Guztira 653 120.305 686 60.897 686 69.928 560 49.984 560 48.934 
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 Birgaitzeko maileguei erreparatzen badiegu, onartutako mailegu guztien bolumenaren 

%90 dagozkie birgaitze isolatuko jarduerei (1,2 ,milioi euro); gainerako %10, berriz, 

jarduera bateratuetako birgaitze-maileguei dagozkie (0,1 milioi €). Maileguen nominalari 

dagokionez, birgaitze integratuko batez bestekoa 6.903 €-koa da, eta birgaitze 

isolatuarena 8.059 €. 

 

 

Onartutako laguntzak: etxebizitzak birgaitzeko 

(2016/04/20an eguneratutako datuak) 

 

Maileguak  

2011 2012 2013 2014 2015 

Kop Mila € Kop Mila € Kop Mila € Kop Mila € Kop Mila € 

Birgaitze 

isolatua 402 2.87 297 2.078 214  1.64 180 1.62 176 1.215 5.054 

Birgaitze 

integratua 74  654 51 577 30 222 23  259 17 17 921 

Guztira  476  3.541 348 2.656 244 1.864 203 1.521 193 .352 

 

 

 Diru-laguntzen kapituluari dagokionez, Etxebizitza Programaren bigarren helburuak 

hauxe dio: «hiria birgaitzeko eta birsortzeko politika berria ezartzea». Horren harira, 3. 

adierazlean jasota dago 16.000 etxebizitzak diru-laguntza jaso dutela, birgaitze-lanak 

egiteko. 

 Hauxe da helburu horien betetze-maila: 12.510 etxebizitzak diru-laguntza jaso dute, 

birgaitze-lanak egiteko.  

 Emaitzei erreparatzen badiegu, 2015ean 14,6 milioi euroko diru-laguntzak onartu dira, 

12.704 etxebizitza birgaitzeko edo eskuratzeko. Aurreko urteetan bezala, ia zenbateko 

osoa etxebizitzak birgaitzeko erabili da. 

 Etxebizitzak birgaitzeko eta eskuratzeko 2015ean eman ziren diru-laguntzen 

zenbatekoak gorakada txikia izan du, aurreko bi urteetan beherakada jarraitua izan 

ostean. 
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Etxebizitzen diru-laguntzak (2016/04/30ean eguneratutako datuak) 

Diru-laguntzak 

2012 2013 2014 2015 

Kopuru

a 
Mila € 

Kopur

ua 
Mila € 

Kopuru

a 
Mila € 

Kopuru

a 
Mila € 

Erosleak 11 36 7 37 4 18 194 75 

Birgaitzea 15.797 16.986 13.409 14.532 11.632 13.452 12.510 14.575 

Diru-

laguntzak, 

guztira: 15.80 17.022 13.416 14.569 11.636 13.470 12.704 14.650 

 

 

Diru-laguntzen banakapena, lan mota zein den, eta inbertsioen aurrekontu induzitu 

osoaren arabera (eurotan): 

Lan motak (eurotan) 

Ekital

dia 

Diru-

laguntza

, 

guztira

l 

Egitura 
 

Akabera 

Egokitz

ea 

 

Moldatze

a 

Inguraka

ria 

Ordainsa

riak 

Inbertsio 

osoa 

2013 

14.567.8

89,99  

7.790.85

3,12  

151.906

,19  116,15  

4.539.96

6,54  

1.312.10

5,17  

772.942,

99  

247.906.36

5,38  

2014 

13.463.1

17,51  

7.110.46

3,62  

130.113

,44  

6.290,9

1  

3.720.04

5,92  

1.790.59

5,76  

705.605,

62  

226.624.31

2,48  

2015 

14.575.2

18,37  

7.669.32

5,93  

120.956

,69  

16.128,

31  

3.452.87

3,23  

2.305.61

0,03  

1.010.32

6,20  

233.487.76

8,49  

Guzti

ra 

oro 

har 

51.487.5

90,08  

27.223.4

81,36  

478.963

,16  

22.535,

38  

14.030.1

64,17  

6.943.64

4,86  

2.789.08

7,02  

857.268.58

1,20  

 

 Alokairua sustatzeko diru-laguntza motari dagokionez,  2015ean ez da ildo horretako 

diru-laguntzarik eman. 
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BIZIGUNE PROGRAMA. 

 2015eko Etxebizitza Programan honako helburu hau jasota dago: «etxebizitza bat 

lortzeko aukera sustatzea, baliabideak lehenik eta behin etxebizitzak alokatzeko 

bideratuta». D ildoan —pertsona partikularren etxebizitzak alokatzeko eskaintza 

sustatzea— zehaztuta dago Bizigunen 5.450 etxebizitza sartzea. 

 2015 urtearen bukaeran, Bizigunek 4.589 etxebizitza libre zituen, alokairu babestuan 

erabiltzeko lortuta. Balio horrek berekin dakar etxebizitza kopurua murriztea 2014 

urtearen aldera. 

 Bizigunek lortutako etxebizitza gehienetan dauden maizterrek horrela konpondu dute 

etxebizitza-premia; zehazki, 4.273 etxebizitza, guztiaren %93. Gainerako 316 etxebizitza 

dira amaiera datan esleipen-prozesuan dauden txandakatze-etxebizitzak. 

 Lurralde Historikoen arabera etxebizitzak banatzean, Bizkaiak hartzen ditu etxebizitza 

gehienak (guztiaren %61,2). Gipuzkoak batzen du %26,3 eta Arabak gainerako %12,5. 

 

Biziguneren etxebizitza kopuruaren bilakaera 

(urte bakoitzeko abenduaren 31ko datuak) 

 

 Bizigune programari bideratutako funtsen bolumena 21,7 milioi eurokoa izan da 

2015ean, 2014ko aurrekontuaren 19,3 milioi euro, %12,4 gehiago. 

 

ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), MERKATU LIBREKO ETXEBIZITZEN 

ALOKAIRURAKO BITARTEKARITZA-PROGRAMA. 
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 2015eko Etxebizitza Programan honako helburu hau jasota dago: «etxebizitza bat 

lortzeko aukera sustatzea, baliabideak lehenik eta behin etxebizitzak alokatzeko 

bideratuta». D ildoan —pertsona partikularren etxebizitzak alokatzeko eskaintza 

sustatzea— zehaztuta dago ASAP programaren alokairu babestuko etxebizitza-

kopuruan 550 etxebizitza gehiago sartzea. 

 ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), merkatu libreko etxebizitzen alokairurako 

bitartekaritza-programaren helburua da titulartasun pribatuko etxebizitzak alokairuko 

merkatura bideratzea arrazoizko prezioan errentarientzat. 

 Aseguru-polizen bidezko berme-sistema bat ezarri da ez-ordainketak, egon daitezkeen 

kalteak eta laguntza juridikoa barne hartzen dituena, etxebizitza hutsen jabeak 

programa honetan parte-hartzea sustatzeko asmoz. 

 Jabeei eskainitako bermeen truke, Eusko Jaurlaritzak alokairuen gehieneko prezioak 

finkatuko ditu, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren bidez, merkatu librean baino 

prezio txikiago eta lehiakorragoak bermatuz; horretaz gain, egoera sozio-ekonomikoa 

dela-eta merkatu horretatik kanpo geratzen diren etxebizitza eskatzaileek aukera 

gehiago izango dute alokairukoetxebizitzak eskuratzean. 

 Eusko Jaurlaritzak Bitartekaritza Agente Laguntzaileen Sarea sortu du; hainbat 

eginkizun transzendental hartuko ditu gain, aipatu programa abiarazteko eta 

funtzionamenduan jartzeko. 

 Sortu zenetik, 17 agente laguntzailek eman dute izena; honela daude lurraldeka 

banatuta: 

 Araba: 2 

 Bizkaia: 6 

 Gipuzkoa: 8 

 Alokabide, bulegoak ditu hiru lurralde historikoetan 

 Entitate 1, Araban eta Bizkaian bulegoak ditu 

 123 etxebizitza hartu dira. Eta 78 errentamendu-kontratu sinatu dira. 

 Ikusi dugu etxebizitza hutsen jabeek oso harrera ona egin diotela programa honi, 

etxebizitzak programan sartzeko. Era berean, harrera ona izan du Eusko Jaurlaritzak 

kontratatutako aseguruen estaldurak. Horregatik, ondorioztatzen da diru-laguntzen 

programa mantentzearen aukera nabarmena. 2015ean, zenbait doiketa egin dira, 

esleipenen kudeaketa hobetzeko. 
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1.- Izenburua 

Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak 

egiteko eta irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki-erakunde 

txikientzako eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzako diru-

laguntzak 

 

2.- Araua 

Irisgarritasuna sustatzen duen abenduaren 4ko 20/1997 LEGEAk ezarri du, dagoeneko 

titularitate, erabilera edo zerbitzu publikoetakoak diren hiri-inguruneetako, espazio publikoetako, 

eraikinetako, garraioetako eta informazio-sistemetako irisgarritasuna bermatzeko eta sustatzeko 

tresna gisa udalek eta toki erakunde txikiek, beste hainbaten artean, lau urterako programak 

egin behar dituztela. Programen helburua elementu horiek legean eta bere garapen-arauetan 

aurreikusitako irisgarritasun-baldintzetara egokitzea da.  

 

20/97 LEGEAn ezarritako helburuetako bat ingurunea antolatzea da, herritar oro berdin eta ahal 

denik eta independenteen moldatu dadin, pertsonen beharrak instalazioetan integratuta, guzti-

guztiek normaltasunez erabil ditzaten, hori baita Europako irisgarritasun-kontzeptuan bildutako 

diseinu unibertsalaren oinarria. 

 

AGINDUA, 2015eko uztailaren 28koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena. Horren 

bidez, hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak 

egiteko eta irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki-erakunde txikientzako 

eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak arautzen dira, 

eta horietarako, 2015eko ekitaldirako deialdia egiten da. (2015eko irailaren 1eko EHAA, 165. 

zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren helburu estrategikoa Euskal Autonomia Erkidegoan 

Irisgarritasun Planak eta Birgaitze Proiektuak idazteko jarduketak sustatzea da, gure ingurunea 

bat etor dadin abenduaren 4ko 20/1997 Legean ezarritako eskakizunekin (Irisgarritasuna 

sustatzeko 20/1997 Legea). 

 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren ustez, beharrezkoa da honako hauei zuzendutako 

diru-laguntzen ildoa ezartzea: udalei eta tokiko erakunde txikiei, helburu sozialak betetzeko, eta 

onura publikoko erakunde pribatuei, irisgarritasun-planak egiteko eta eguneratzeko, bai eta 

hobekuntza-lanak egiteko ere, hirigunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatze aldera. 
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Adierazitako diru-laguntzetarako, 3.000.000 euro esleituta daude guztira. Horietatik, 150.000 

euro 2015. urtekoak dira; 1.850.000 euro, 2016. urtekoak; eta 1.000.000 euro 2017koak. 

Kasu bakoitzean eman beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa honela zehaztuko da: 

eskatutako irisgarritasun-aurrekontua, 7. artikuluan ezarritakoa aplikatuz kalkulatua, bider 0,75 

—planen kasuan— eta bider 0,5 –obren kasuan. 

 

Salbuespen gisa, eremu degradatuetako obrak edo birgaitze integratuko eremuetako obrak 

direnean, diru-laguntzaren kopuru indibiduala zehazteko, irisgarritasunerako eskatu den 

aurrekontua, 7. artikuluan ezarritakoa aplikatuz kalkulatua, bider 0,6 egingo da. 

 

Horrela kalkulatutako zenbatekoen batuketa aginduan emandako aurrekontu-zuzkidura baino 

handiagoa bada, laguntzak honako lehentasun-hurrenkeraren arabera emango dira, saldo 

erabilgarria agortu arte: 

 
1. Lehenik, hiri-izaerako igogailuak eta plataforma jasotzaileak instalatzeko lanei buruzko 

eskabideak aztertuko dira. 

2. Bigarrenik, eraikinen irisgarritasunerako aurreikusitako jarduketei buruzko obra-

eskabideak aztertuko dira. 

3. Hirugarrenik, pasabideak, arrapala ez-mekanikoak eta eskudelak jartzeko jarduerei 

buruzko obra-eskabideak aztertuko dira. 

4. Laugarrenik, mugigarritasun urrituko pertsonentzat aparkaleku-plazak erreserbatzeko 

eta eraikinetan seinaleak eta ekipamendua egokitzeko aurreikusitako jarduketei buruzko 

obra-eskabideak aztertuko dira. 

 

Bosgarrenik, kaleak urbanizatzeko aurreikusitako jarduketei buruzko obra-eskaerak aztertuko 

dira. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko Etxebizitza Programan ezarrita dago «Hiria birgaitzeko eta birsortzeko politika berria 

ezartzeko» helburua. Hauxe da helburu horretako bigarren ekintza: «Irisgarritasuna bermatzeko 

eta arkitektura-oztopoak kentzeko programa»; eta adierazlean erakusten da planak eta obrak 

egiteko zenbat proiektu onartu diren. 

 
2015ean, 200 proiektu onartzeko helburua ezarri zen adierazle horretan. 

 
Aurkeztu diren eskabideei erreparatuta, 168 proiektuk deialdiko eskakizunak bete dituzte (32 

plan eta 136 obra). 

 
134 jarduketak diru-laguntza jaso dute (32 plan eta 102 obra). 
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- Arabako 21 udal: 7 plan eta 17 obra. 

- Bizkaiko 35 udal: 16 plan eta 39 obra. 

- Gipuzkoako 34 udal: 9 plan eta 40 obra. 

- 6 erakunde pribatu (hiru Bizkaian eta hiru Gipuzkoan); 6 obra 

 

Probintzia Diru-laguntza 2015 urtekoa 2016 urtekoa 2017 urtekoa 

Araba 484.143,89 € 24.207,19 € 307.387,52 € 152.549,18 € 

Bizkaia 1.179.328,14 

€ 

58.966,43 € 738.203,44 € 382.158,27 € 

Gipuzkoa 1.004.065,85 

€ 

50.203,27 € 611.707,49 € 342.155,09 € 

Bizkaiko 

erakundeak 

234.059,04 € 11.702,95 € 135.665,20 € 86.690,89 € 

Gipuzkoako 

erakundeak 

98.403,08 € 4.920,16 € 57.036,35 € 36.446,57 € 

 

Aurrekontu partida nahikorik ez izateagatik, 34 obrak ez dute diru-laguntzarik jaso (9 obra, 

Araban; 14 obra, Bizkaian; eta 11 obra, Gipuzkoan). 
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1.- Izenburua 

Birgaitze integratuko eremuetan edo bizitegi-area degradatuetan ondare urbanizatua eta 

eraikia birgaitzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

 AGINDUA, 2007ko maiatzaren 2koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuordearena; 

horren bidez, birgaitze-lanak, berritze-lanak eta jasotze topografikoak egiteko diru-laguntzak 

ematea arautzen da (2007ko maiatzaren 9ko EHAA, 88. zk.). 

 AGINDUA, 2014ko azaroaren 26koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuordearena; 

horren bidez, Birgaitze Integratuko Eremuetan edo Bizitegi Eremu Degradatuetan ondare 

urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duen Etxebizitza eta 

Gizarte Politiketako sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduan ezarritako agiriak 

idazteko laguntzen deialdia egiten da (2014ko abenduaren 1eko EHAA, 229. zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

2007ko maiatzaren 2ko Aginduak, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuordearenak, 

birgaitzeko, berritzeko eta jasotze topografikoak egiteko diru-laguntzak ematea arautzen du 

(2007ko maiatzaren 9ko EHAA, 88. zk.), eta 1. artikuluan zehaztuta ditu agindu horren eremuan 

diru-laguntza jaso dezaketen jarduketak. Hala eta guztiz ere, deialdi hori partziala da, 2007ko 

maiatzaren 2ko agindu horren 1.1 artikuluan aipatutako dokumentuak idazteaz besterik ez baita 

ari. Obrak egiteko deialdia beste ekitaldi baterako uzten du, aurrekontu-zuzkidura handiagoa 

izango delakoan. 

Hori dela eta, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuordearen 2007ko maiatzaren 2ko 

aginduaren 1. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, deialdi honen xedea dira honako 

dokumentu hauek: 

a) Alde historikoei buruzkoak  

1. Alde Zaharrei buruzko Azterlan Soziourbanistikoak eta/edo Alde Zaharrak Birgaitzeko 

Plan Bereziak, eta 1/200 edo 1/500 eskalako jasotze topografikoak idaztea. 

2. Urbanizazio-elementuak —eta, hala badagokio, hiri-altzariak— kontserbatzeko, 

zaharberritzeko, eraberritzeko edo zabaltzeko obra jakinei buruzko proiektuak, betiere 

obra horiek Birgaitze Plan Berezietako zehazpenetan halakotzat bildu badira eta 

Eremuko jabeei obra horien kostua esleitzen ez bazaie urbanizazio-betebehar gisa. 

3. Birgaitze Integratuko Eremuetako urbanizazioen — bereziki, eraikin eta urbanizazioak 

eraitsi ondoren egin diren urbanizazioen— lehen ezarpenerako obrei buruzko 

proiektuak, betiere obra horiek halakotzat barne hartuta badaude Birgaitze Plan 

Berezietan. 

4. Urbanizazioak erabat edo partzialki eraisteko obrei buruzko proiektuak, baldin eta 
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ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jardun babestuei buruzko abenduaren 30eko 

317/2002 Dekretuaren I. Eranskinaren xedeak eta betebeharrak betetzen badituzte, 

birgaitze esku-hartzeak zehazteari dagokionez. 

 

b) Bizitegi-area degradatuei buruzkoak: 

1. Bizitegi Area Degradatuei buruzko azterlan soziourbanistikoak, ondare urbanizatua eta 

eraikia birgaitzeko jardun babestuei buruzko 317/2002 Dekretuaren Hirugarren Xedapen 

Gehigarrian aurreikusitako dokumentazioarekin batera: esparrua zehaztea, jarduketa 

azaltzeko eta arrazoitzeko memoria, ekonomiari eta finantzei buruzko azterlana eta 

jarduketa-programa. 

Bizitegi Area Degradatuei buruzko azterlan soziourbanistikoak idatzita badaude, ondare 

urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jardun babestuei buruzko abenduaren 30eko 

317/2002 Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian aurreikusitako agiri osagarriak 

idazteko ere laguntza eskatu ahal izango da. 

Birgaitze Integratuko Plan Berezia idatzi behar bada, ekonomiari eta finantzei buruzko 

azterlana eta jarduketa programa ez dira aurkeztu behar. 

2. Birgaitze Integratuko Plan Bereziak edo Birgaitzeko edo Berritzeko Programa 

Estrategikoak. 

Aginduaren xedeetarako, Birgaitzeko edo Berritzeko Programa Estrategikoaren agirian 

jardun endogeno eta exogenoei buruzko proposamenak biltzen dira. Hain zuzen ere, 

irekitako eremuak edo 317/2002 Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian 

ezarritakoa aplikatu zaien eremuak birgaitu eta berritzeko helburuak lortzea da jardun 

horien guztien xedea. 

3. 1/200 edo 1/500 eskalako jasotze topografikoak. 

4. Urbanizazio-elementuak —eta, hala badagokio, hiri-altzariak— kontserbatzeko, 

zaharberritzeko, eraberritzeko edo zabaltzeko obra jakinei buruzko proiektuak, betiere 

obra horiek Birgaitze Plan Berezietako edo Birgaitzeko edo Berritzeko Programa 

Estrategikoetako zehazpenetan halakotzat bildu badira eta Areako jabeei obra horien 

kostua esleitzen ez bazaie urbanizazio-betebehar gisa. 

5. Urbanizazioen —eraikin eta urbanizazioak eraitsi ondoren egin diren urbanizazioen, 

bereziki— lehen ezarpenerako obrei buruzko proiektuak, betiere obra horiek halakotzat 

barne hartuta badaude Birgaitze Plan Berezietan edo Birgaitzeko edo Berritzeko 

Programa Estrategikoetan. 

6. Urbanizazioak erabat edo partzialki eraisteko obrei buruzko proiektuak, ondare 

urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jardun babestuei buruzko abenduaren 30eko 

317/2002 Dekretuaren I. Eranskinaren xedeak eta betebeharrak betetzen badituzte, 

birgaitze esku-hartzeak zehazteari dagokionez. 
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Laguntza horiek emateko, zazpiehun mila euro (700.000) bideratuko dira guztira, eta honela 

banakatuko dira: 

2015. urtean 77.000 €  

2016. urtean 400.000 €  

2017. urtean 223.000 € 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

4 eskabide baztertu dira, eta 22 eskabide onartu dira birgaitze integratuko eremuetan edo 

bizitegi-area degradatuetan ondare urbanizatua birgaitzeko. Zenbatekoa guztira 368.260,31 € 

izan da. 

 
Eman diren 22 laguntzen banakapena: 

- Arabako lurraldean 4 eman dira. Diru-laguntzen zenbatekoa guztira: 127.487,63 €. 

- Bizkaiko lurraldean 4 eman dira. Diru-laguntzen zenbatekoa guztira: 86.621,80 €. 

- Gipuzkoako lurraldean 14 eman dira. Diru-laguntzen zenbatekoa guztira: 154.153,88 €. 
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1.- Izenburua 

Euskal Autonomia Erkidegoko bizilekuen eraikuntzaren sektoreko enpresei kudeaketa-

sistemak ezartzen, jasangarritasuna bultzatzen eta berritzen laguntzeko proiektuak 

bultzatzea. 2015eko Eraikal programa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko uztailaren 28koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena; horren 

bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektoreko enpresetan kudeaketa-

sistemak ezartzea eta hobetzea sustatzeko, iraunkortasuna indartzeko eta berrikuntzari 

laguntzeko 2015erako diru-laguntzak arautzen dira, baita horietarako deialdia egin ere (Eraikal 

2015 programa). (2015eko irailaren 1eko EHAA, 165. zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren ekimena da Eraikal. Horren bidez, kalitatearen 

kudeaketa sustatu nahi da eraikin berriak egiteko, eraikinak birgaitzeko eta eraikinak 

mantentzeko lanetan. Beste helburu batzuk dira suntsipena eta birziklapena eraikinaren bizitza-

ziklo osoa aintzat hartuta egitea, ingurumena zaintzea, lan-arriskuak kontuan izatea, 

jasangarritasuna sustatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektoreko 

enpresei laguntzea, berrikuntzak egin ditzaten. 

 
Eraikal tresnaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikingintzaren sektorea 

eralda dadin lagundu nahi da, sektore hori sendotu eta lehiakor eta eraginkor bihurtzeko, 

enpresetan etengabe hobetzera bideratutako kudeaketa-praktikak ezarriz. Izan ere, behar-

beharrezkoa da praktika horiek abian jartzea, herritarren eskura ingurumena errespetatuko 

duten kalitatezko lan-prozesu seguruen arabera eraikitako etxebizitzak jartzeko, haien eta oro 

har gizartearen beharrekin bat etorriz. 

 
Aginduaren helburua da arautzea zer-nolako diru-laguntzak emango dituen Euskal Autonomia 

Erkidegoaren Administrazioak, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden bizitegi-eraikuntzaren 

sektoreko enpresetan kudeaketa-sistemak ezartzea eta hobetzea sustatzeko, iraunkortasuna 

indartzeko eta berrikuntzari laguntzeko (Eraikal 2015 programa). 

 
Aginduaren 1. artikuluaren arabera, honako hauek dira bizitegi-eraikuntzaren sektoreko 

enpresak: 

 
a) Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren barnean, etxebizitzen eraikuntzarekin 

lotutako azpi-sektoreetako batean dauden enpresak eta profesionalak: 

41.2 Obra berriko eraikinen eraikuntza, nahiz birgaitze- eta mantenu-lanak. 

43.1. Eraispenak eta lurzoruak prestatzea. 
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43.2. Instalazio elektrikoak, iturgintzakoak eta bestelakoak eraikuntza-obretan. 

43.3. Eraikinen akabera. 

43.9. Eraikuntza espezializatuko bestelako jarduerak. 

71.1. Arkitektura- eta ingeniaritza-zerbitzu teknikoak eta aholkularitza teknikoarekin zerikusia 

duten bestelako jarduerak. Jarduera horiek honako hauen parte-hartzera mugatuta egongo 

dira: arkitektura-azterlanak, aparejadoreen estudioak eta ingeniaritzako eta topografiako 

zerbitzuak. Ingeniaritza-azterlanek ingeniarien elkargoko ziurtagiria edo frogagiria aurkeztu 

beharko dute, dena delako estudioak bizitegi-eraikingintzako lanak egin dituela egiaztatzen 

duena. 

 
b) Horrez gain, bizitegi-eraikingintzaren sektoreko enpresatzat joko dira eraikingintzaren kalitate-

kontrolerako erakundeak eta saiakuntza-laborategiak, erantzukizun-adierazpena eginda 

dutenak, eraikingintzaren kalitate-kontrolerako erakundeek eta saiakuntza-laborategiek beren 

jardueran aritzeko bete behar dituzten baldintzak garatzen dituen martxoaren 31ko 410/2010 

Errege Dekretua eta eraikuntzako kalitate-kontrola arautzeko urriaren 28ko 209/2014 

DEKRETUA betez. 

 
c) Ordezkaritza zabala duten edo jendea biltzeko ahalmen handia duten bizitegi-eraikingintzaren 

sektoreko enpresa eta profesionalen talde edo elkarteak. Halakotzat hartuko dira bizitegi-

eraikingintzaren sektorearekin lotura duten elkargo profesionalak, ikerketa teknologikoko 

zentroak, merkataritza-ganberak, eraikuntza arloko klusterrak edota etxebizitzen elkarte 

publikoak. 

 
Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak. 

Honako ildo hauek dira diru-laguntza jaso dezaketenak: 

 
1.- I. ildoa: Honako puntu hauei dagozkien berrikuntza arloko proiektu edo ikerketak: 

a) Eraikinen kontserbazio-egoera, EITak (Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa), eraikinaren 

patologia, birgaitzea, erabilera nahiz mantenua eta balio-bizitza. 

b) Eraikinaren kalitatea: EKT (Eraikuntzaren Kode Teknikoa) aplikatzea, proiektuaren 

kontrola, obra gauzatzearen kontrola eta zerbitzuko probak. Industrializazioa. 

c) Eraikinen energiaren eraginkortasuna hobetzea. 

d) Kudeaketaren kalitatea hobetzeari eta kalitatea ezartzeari buruzko ikerketak. 

e) Eraikinen jasangarritasun, funtzionaltasun, malgutasun eta espazio arloko prestazioen 

ebaluazioa. 

f) Obretako lan-arloko segurtasun eta osasunari buruzko ikerketak. 

g) Eraikinen instalazioei buruzko ikerketak. 

 
2.- II. ildoa: Tresna informatikoen garapena, dibulgazio-kanpainen, jardunaldien eta ikastaroen 
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garapena, sistema partikularren edo marken publizitaterik egin gabe eta puntu hauekin lotuta 

egiten direnak: 

a) Eraikinen kontserbazio-egoera, EITak (Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa), eraikinaren 

patologia, birgaitzea, erabilera nahiz mantenua eta balio-bizitza. 

b) Eraikinaren kalitatea: EKT (Eraikuntzaren Kode Teknikoa) aplikatzea, proiektuaren 

kontrola, obra gauzatzearen kontrola eta zerbitzuko probak. Industrializazioa. 

c) Eraikinen energiaren eraginkortasuna hobetzea. 

d) Kudeaketaren kalitatea hobetzeari eta kalitatea ezartzeari buruzko ikerketak. 

e) Eraikinen jasangarritasun, funtzionaltasun, malgutasun eta espazio arloko prestazioen 

ebaluazioa. 

f) Obretako lan-arloko segurtasun eta osasunari buruzko ikerketak. 

g) Eraikinen instalazioei buruzko ikerketak. 

 
3.- III. ildoa: 

a) ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006 Normalizazioko Nazioarteko Arauetan, UNE 166002 

Espainiako Arauan eta OHSAS 18001 Industria Segurtasun eta Osasun Okupazional arloko 

Ebaluazio arauan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezarri eta ziurtatzea, nahiz horien 

integrazioa. 

b) «Entsegu-laborategien gaitasunerako baldintza orokorrak» izeneko ISO/IEC 17025 eta 

«Ikuskaritza egiten duten erakunde ezberdinen funtzionamendurako irizpide orokorrak» 

izeneko ISO/IEC 17020 arauetan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezarri eta ziurtatzea. 

 
Laguntzen onuradunak: 

1. Agindu honetan ezarritako laguntzen onuradunak izan daitezke, 2.1 artikuluko I. ildoari 

dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako eragileak, 1. artikuluan, 2. 

zenbakian, jasotzen direnak. 

2. Agindu honetan ezarritako laguntzen onuradunak izan daitezke, 2.1 artikuluko II. ildoari 

dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako eragileak, 1. artikuluan, 2.b) eta 2.c) 

zenbakian, jasotzen direnak. 

3. Agindu honetan ezarritako laguntzen onuradunak izan daitezke, 2.1 artikuluko III. ildoari 

dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako eragileak, 1. artikuluan, 2. 

zenbakian, jasotzen direnak. 

 
Aurreikusitako kreditua eta dirulaguntzen zenbatekoa. 

1.- Aurreikusitako kreditua. 

Laguntza horiek emateko 500.000 euro bideratuko dira guztira, eta honela banakatuko dira: 

2015. urtea: 100.000,00 euro / 2016. urtea: 200.000,00 euro / 2017. urtea: 200.000,00 euro. 

Guztizko aurrekontu-kredituaren barnean, 300.000,00 euro I. ildoaren barneko esku-hartzeak 
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diruz laguntzera bideratuko dira; 100.000,00 euro II. ildoaren barneko esku-hartzeak diruz 

laguntzera bideratuko dira; eta 100.000,00 euro III. ildoaren barneko esku-hartzeak diruz 

laguntzera bideratuko dira. 

 

2.- Diru-laguntzak lehiaketa bidez esleituko dira, ildo bakoitzeko aurrekontu-kreditua agortu arte. 

Ildoetako bateko kreditua agortuko ez balitz, soberakina I. ildoan aplikatuko litzateke lehenengo, 

II. Ildoan gero, eta, horrela, segida hori jarraituz. 

 

3.- Diru-laguntzen zenbatekoa. 

3.1.- I. ildoa: «Berrikuntza-proiektu edo -ikerketak». 

 Diru-laguntzaren gehieneko muga, proiektuko, 50.000,00 euro izango da. 

3.2.- II. Ildoa «Tresna informatikoen garapena, dibulgazio-kanpainen, jardunaldien eta 

ikastaroen garapena». 

 Diru-laguntzaren gehieneko muga, proiektuko, 30.000,00 euro izango da. 

3.3.- III. ildoa: «ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006 Normalizazioko Nazioarteko Arauetan, UNE 

166002 Espainiako Arauan eta OHSAS 18001 Industria Segurtasun eta Osasun Okupazional 

arloko Ebaluazio arauan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezarri eta ziurtatzea, nahiz horien 

integrazioa. ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020». 

 Diru-laguntzaren gehieneko muga, proiektu bakoitzeko: 

- Sistema bat egiaztatzeko: 5.000 euro, 18001 OHSAS Industria Segurtasun eta Osasun 

Okupazionalaren Ebaluaziorako arauaren egiaztapenerako izan ezik, kasu horretan 

2.500 eurokoa izango baita 

- Sistema bi egiaztatzeko: 8.000 euro, egiaztapenetako bat 18001 OHSAS Industria 

Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren Ebaluaziorako araua izan ezean, kasu 

horretan 5.500 eurokoa izango baita. 

- Hiru sistema egiaztatzeko: 11.000 euro, egiaztapenetako bat 18001 OHSAS Industria 

Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren Ebaluaziorako araua izan ezean, kasu 

horretan 8.500 eurokoa izango baita. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

I. ildoa: «Berrikuntza-proiektu edo -ikerketak». 

 
5 proiektu baztertu dira, eta 5 proiektuk diru-laguntza jaso dute. Zenbatekoa 209.783,50 € izan 

da guztira. 

 
II. Ildoa «Tresna informatikoen garapena, dibulgazio-kanpainen, jardunaldien eta ikastaroen 

garapena». 

 
3 proiektu baztertu dira, eta 9 proiektuk diru-laguntza jaso dute. Zenbatekoa 138.323,93 € izan 
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da guztira. 

 

III. ildoa: «ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006 Normalizazioko Nazioarteko Arauetan, UNE 

166002 Espainiako Arauan eta OHSAS 18001 Industria Segurtasun eta Osasun Okupazional 

arloko Ebaluazio arauan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezarri eta ziurtatzea, nahiz horien 

integrazioa». ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020. 

13 proiektu baztertu dira, eta 33 proiektuk diru-laguntza jaso dute. Zenbatekoa 151.892,57 € 

izan da guztira. 

 

Ildo honetan diru-laguntza jaso duten 33 proiektutatik 13 proiektutan hiru ziurtapen egin dira; 9 

proiektutan bi ziurtapen; eta bost proiektutan ziurtapen bat. 
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1.- Izenburua 

Etxebizitzak eta eraikinak era efizientean birgaitzeko Renove Programaren diru-

laguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku-hartzeko proiektuak egin 

eta haien ondoriozko obrak egikaritzeko 

 

2.- Araua 

 Abenduaren 30eko 317/2002 DEKRETUAk, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko 

jarduketa babestuei buruzkoak, ondare hori birgaitzeko jarduketen araubide juridikoa 

arautzen du, etxebizitzaren sektorea sustatu eta bultzatzeko. (2012ko abenduaren 31ko 

EHAA, 249. zenbakikoa; eta 2003ko apirilaren 7ko EHAA, 69. zenbakikoan, akatsak 

zuzentzeko). Dekretu hori garatzeko, Birgaitze Integratuko Aldeetan edo Egoitza Alde 

Degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak arautzen dituen 

2007ko maiatzaren 2ko Agindua eman zen. 

 Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzko abenduaren 30eko 

317/2002 Dekretuaren Lehen Xedapen Gehigarriak Enplegu eta Gizarte Politiketako 

sailburua gaitzen du, agindu bidez, birgaitze-programa espezifikoak ezartzeko, betiere 

birgaitzeko esku-hartze jakin batzuen ezaugarri bereziek edota ezohiko eta ezusteko 

zirkunstantziek sortutako egoerek hori aholkatzen badute. 

 AGINDUA, 2014ko abenduaren 17koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena; 

horren bidez, etxebizitzak eta eraikinak era efizientean birgaitzeko Renove Programaren 

2015eko deialdia arautzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku hartzeko 

proiektuak egin eta horien ondoriozko obrak gauzatzeko. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

1. Aginduaren xedea da hiri-lurzoruan etxebizitzak birgaitzeko Renove Programaren diru-

laguntzei buruzko 2015eko deialdia arautzea, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian 

esku hartzeko proiektuak egin eta horien ondoriozko obrak gauzatzeko. 

2. Esku-hartze proiektu horietan proposatutako jardueren xedea izango da erabilera nagusia 

etxebizitzarena duten zenbait familiako eraikin edo eraikin-multzoetan –bloke edo 

etxaldeetan bilduta, gutxienez horien albo batean etxebizitzak badaude– esku hartzea, 

eraikin horiek 1980a baino lehen eraikitakoak badira eta jada hirigintzara moldatuta 

badaude eta egitura egokia badute, abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren arabera. 

3. Eraikitako ondarean esku-hartzeko laguntza-programa honetara bildutako proiektuak 

eraikinen irisgarritasun- eta bizigarritasun-baldintzak hobetzeko eta energia-efizientzia 

hobetzeko izango dira, jasangarritasun-irizpideei jarraituz eta hurrengo artikuluetan 

adierazitako betekizunak betez. 

4. Diru-laguntzarik ez dute jasoko bizilagunik gabeko eraikinetan, aurri-egoeran daudela 
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deklaratutakoetan edo aurri-egoeran egon litezkeenetan egiten diren jarduketek. 

5. Diru-laguntzarik ez dute jasoko jada hasita dauden eta lizentzia emana duten obrek, egitura 

sendotzeko obrek, fatxaden konponketek, urbanizazioetan irisgarritasuna hobetzeko lanek 

eta etxebizitza-kopurua areagotzeko eraikinen birgaitze integralek. 

6. Laguntza horien onuradun izango dira planteatutako esku-hartze proposamenen esparruko 

jabekideen erkidegoak, betiere diru-laguntzaren xede diren jarduketak egiten badituzte. 

 
Horrez gain, laguntzen onuradunak izan ahalko dira udalak, tokiko erakunde txikiak, etxebizitza-

sozietate publikoak eta etxebizitzen sustatzaile publikoak, betiere jarduketen esparruan dauden 

eta xedea errentamendua duten eraikuntzen jabeak badira, osoki zein partzialki. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko Etxebizitza Programan ezarrita dago «Hiria birgaitzeko eta birsortzeko politika berria 

ezartzeko» helburua. Hauxe da helburu horretako lehenengo ekintza: «hiria berritzeko eta 

birsortzeko jarduerak»; eta adierazlean kontuan hartzen da diru-laguntzek zenbat etxebizitzetan 

izan duten eragina. 

Adierazle horretan 2015ean ezarri zen helburua diru-laguntzek 800 etxebizitzatan eragina izatea 

zen. 

 

32 proiektu aurkeztu ziren, eta proiektu horiek 51 jabekideen erkidegotan eta 1088 

etxebizitzatan izan dute eragina, honela banatuta: 

Proiektuak Bizilagunen komunitatea Etxebizitza-zenbakia Lurralde historikoa 

1 3 30 Araba 

20 33 747 Bizkaia 

11 15 311 Gipuzkoa 

  

1088 GUZTIRA 

 

Aurreko eskabideak aztertu ondoren, 15 proiektuk diru-laguntza jaso zuten, eta proiektu horiek 

29 jabekideen erkidegotan eta 550 etxebizitzatan izan dute eragina, honela banatuta: 

Proiektuak Bizilagunen komunitatea Etxebizitza-zenbakia Lurralde historikoa 

1 3 30 Araba 

8 16 386 Bizkaia 

6 10 134 Gipuzkoa 

  

550 GUZTIRA 
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Gainerako eskabideak baztertu egin ziren, aginduan ezarritako eskakizunak ez betetzeagatik, 

edo behar besteko aurrekonturik ez izateagatik. 

 

Aurrekonturik ez izateagatik baztertu ziren eskabideak 7 proiekturi buruzkoak ziren, eta 354 

etxebizitzatan zuten eragina. 

 

Lurralde historikoaren arabera, hauxe da diru-laguntzen zenbatekoa, guztira: 

 

2015 2016 2017 2018 

Araba 8.181,81 € 147.272,73 € 147.272,73 € 147.272,73 € 

Bizkaia 60.269,34 € 1.084.848,24 € 1.084.848,24 € 1.084.848,24 € 

Gipuzkoa 31.548,85 € 567.879,03 € 567.879,03 € 567.879,03 € 

GUZTIRA 100.000,00 € 1.800.000,00 € 1.800.000,00 € 1.800.000,00 € 
 

 

 


