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1. SARRERA 

 

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren (aurrerantzean, 
DLO) 8. artikuluak oinarrizko legediaren izaerarekin xedatutakoaren arabera, 
administrazio publikoek diru-laguntzei buruzko plan estrategiko bat egin behar dute 
nahitaez. Bertan zehaztuko dituzte berau aplikatzean lortu nahi diren helburuak eta 
ondorioak, baita horiek lortzeko epea, aurreikusten diren kostuak eta haiek 
finantzatzeko iturriak ere; betiere, aurrekontu-egonkortasunaren helburuak beteko 
direla bermatuta. 

Plan hau Sailaren politika antolatzeko tresna da, haren helburua erabilera publikoko 
edo gizarte-intereseko jarduera bat sustatzea, edo xede publiko bat lortzeko bultzada 
ematea baita, horretarako diru-laguntzak emanda. 

Plana 2016an egongo da indarrean: 

Plan hau lantzeko, lortu nahi diren interes publikoak kontuan hartu eta planaren 
indarraldian horretarako erabilgarri dauden baliabideekin alderatu dira; hala, 
eraginkortasun- eta efizientzia-mailak areagotzea eta gure jarduera-eremuko 
gardentasuna indartzea bermatuko da. 

Plana programatikoa dela nabarmendu behar da, eta beraz, edukiak ez duela ez 
eskubiderik ez betebeharrik sortzen. Planaren eraginkortasuna abiarazten diren diru-
laguntza ildoen baldintzapekoa izango da eta hori, beste alderdi batzuen artean, urte 
bakoitzean dagoen aurrekontuaren araberakoa izango da. 

Planaren jarraipenari eta ebaluazioari dagokionez –Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailak egin behar du–, honako hau aipatu behar da: Euskadiko Ogasun Nagusiaren 
Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.8 artikuluan jasotzen denez, 
dagokion ekitaldi ekonomikoa amaitzean, EAEko administrazio orokorreko sailek eta 
haien erakunde autonomiadunek gauzatu diren diru-laguntza programak ebaluatu 
behar dituztela, emaitzak zenbatekoak izan diren, gizartean zenbateko eragina izan 
duten eta zenbateraino diren erabilgarriak ikusteko eta aipatutako programak 
mantendu edo bertan behera utzi behar diren erabakitzeko. Kontrol ekonomikoaren 
arloko eskumenak dituen sailari ebaluaketa horren berri emango zaio. Eusko 
Jaurlaritzak Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari aipatutako 
ebaluazioaren edukia helaraziko dio. 

 

2. PLANAREN ESPARRU INSTITUZIONALA ETA DIRU-LAGUNTZAK 

EMATEKO JARDUERAREN OINARRI DIREN PRINTZIPIOEN 

INGURUAN PLANTEATZEN DIREN HELBURU NAGUSIAK. 
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Planak 2016an diru-laguntzak emateko aurreikuspena duten Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Saileko organo guztien diru-laguntzak biltzen ditu: Lan eta Gizarte 
Segurantza Zuzendaritza; Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza; Gizarte Zerbitzuen 
Zuzendaritza; Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza; 
Etxebizitza Zuzendaritza eta Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen 
Zuzendaritza. 

Jarraian, organo bakoitzaren diru-laguntza jardueraren helburuak eta oinarri diren 
printzipioak adieraziko ditugu: 

 

2.1.- Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 

2.1.1.- Enpresaburuen elkarteentzako eta erakunde sindikalentzako diru-laguntzak, 
beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza-baliabideen trebakuntza 
hobetzeko prestakuntza-planak egiteko. 

191/2003 Dekretuak, uztailaren 29koak, enpresaburuen elkarteei eta erakunde 
sindikalei, 
beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza-baliabideen trebakuntza 
hobetzeko prestakuntza-planak egiteko diru-laguntzen ematea arautu zuen. Hala, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak, 1996. urtean, 244/1996 Dekretuarekin, urriaren 
29koarekin, enpresaburuen elkarteen eta erakunde sindikalen berezko xedeen barruan 
prestakuntza-jarduerak egiteko martxan jarritako babes-neurriei jarraipena eman zien.  

Horrela, enpresari-elkarteen eta erakunde sindikalen barne-prestakuntzarako 
programak, beren jarduera-eremuetako berezko gaiei lotutakoak, indartzera, 
integratzera eta haien koherentzia sustatzera zuzendutako finantzaketa publikoko 
sistema bat ezarri zen, beraien koadroak eta langileak kualifikatzeko tresna egokiak 
izan zitezen, eta horrela, haiek egoera soziolaborala hobetzen laguntzea ere sustatu 
zen. 

2.1.2.- Hauteskunde sindikalen batzordea, lurralde-batzordeak eta ikuskaritza osatzen 
dituzten erakunde sindikalei, 237/2000 Dekretuan jasotakoei, zuzendutako diru-
laguntzak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa, Batzordea 
eta Ikuskaritza sortu zituen azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuko bigarren xedapen 
gehigarrian, dekretu horren bidez sortutako organoak osatzen dituzten erakunde 
sindikalei Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren aurrekontu-dotazioen pentzutan 
ematekoak ziren diru-laguntzak emateko prozedura ezarri zuen. 

Sindikatuek Hauteskunde Sindikaletako Batzordean eta lurralde-batzordeetan egiten 
duten lana aipatutako batzordeak osatzen dituzten erakunde sindikaletako ordezkariak 
hauteskunde-prozesuetako jarraipen- eta kontrol-bileretara joatea da. Bilera horien 
funtsezko helburua hauteskunde-prozesua eta hauteskunde sindikaletako aktak 
aztertzea da, baita horiekin lotuta gertatzen den edozein gorabehera konpontzea ere.  

Horretaz gain, erreferentziazko dekretuko aipatutako bigarren xedapen gehigarrian, 
diru-laguntzaren zenbatekoa erakunde sindikalen artean zati berdinetan banatzeko 
aukera jasotzen da edo Euskal Autonomia Erkidegoan, enpresetako eta administrazio 
publikoen zerbitzupeko langileen ordezkaritza-organoetarako hauteskundeetan, 
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erakunde sindikal bakoitzak eskuratutako ordezkatze-mailaren arabera banatzekoa, 
diru-laguntzak emateko aginduan xedatzen denari jarraiki eta sindikatuekin aldez 
aurreko akordiorik dagoen ala ez kontuan hartuz. 

2.1.3.- Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalentzako diru-

laguntzak. 

Urtero, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak, Euskal Autonomia Erkidegoko 

aurrekontu orokorrei buruzko legeetan jasotakoaren arabera, erakunde sindikalei diru-

laguntzak eman izan dizkie, betiere beren berezko helburuen barneko jarduerak 

egitearen baldintzapean. 

Erakunde sindikalen helburua langileen interes ekonomikoak eta sozialak defendatzen 

eta sustatzen laguntzea da. Defentsa hori sindikatu guztiek hartu behar dute beren gain, 

bereizketarik gabe. 

Askatasun sindikalak oztoporik gabeko jarduera-eremu libre bat bermatzen die 

sindikatuei, administrazioaren esku-hartzerik gabekoa, baina ez ditu debekatzen, hala 

ere, sindikatuaren autonomia mugatu gabe sindikalismoa sustatzeko edo bere indarra 

indartzeko asmoz egiten diren ekintza publikoak; aitzitik, Europar Batasuneko 

estatuetako administrazio guztiek diru-laguntzak ematen dizkiete sindikatuei, lan-

harremanen esparruko ezinbesteko gizarte-eragile direla-eta, beren lana egiteko 

gutxieneko bitartekoak izatea bermatzeko. 

Beste aldetik, Euskal Herriko Unibertsitateari diru-laguntza emango dugu, titulu propioko 

ikasketak sor ditzan, ikuskaritza eta aholkularitza soziolaboraleko adituak lortzeko. 

Helburu estrategikoa: lanari loturiko legeria betetzen dela zaintzea eta lan-
harremanen esparru propioa sustatzea, lan-baldintzak eta produktibitatea hobetzeko. 

 

2.2. Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza 

 

Gizarte-ekonomia indartzeko eta sustatzeko baliabideak kudeatzen dituen unitatea den 

neurrian, 2016ko ekitaldirako honako lehentasunezko helburu hauek ditu:  Sustatzea eta 

aholkularitza ematea, gizarte-ekonomiako enpresak, hau da, lan-kooperatibak eta -

sozietateak, sortu eta mantentzeko eta eskualdeetan gizarte-ekonomiako enpresa-

proiektu berriak garatzeko, eta hala, tokiko garapena babesteko; gizarte-kapitala, eta 

hedaduraz, gizarte-ekonomiako enpresen soziete-oinarria, zabaldu eta indartzeko, eta 

hala, kolektibo jakin batzuen nahitaezko ekarpena bultzatzeko; gizarte-ekonomiako 

enpresetara egokitutako kudeaketa-tresna aurreratuen ezarpena sustatzeko; gizarte-

ekonomiako prestakuntza-jarduera zehatzak egitea, argitalpenetan gizarte-ekonomiaren 

zabalkundea egitea, dibulgazio-jarduerak egitea eta enpresen gizarte-erantzukizuna 

sustatzea bultzatzeko; gizarte-ekonomiaren eta ekonomia solidarioaren elkarte-egiturak 

sendotzeko; kooperatiben arteko lankidetza sustatzeko.  
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Hori guztia Jaurlaritzak euskal gizarte-ekonomia babestu eta zabaltzeko hartutako 
konpromisoa gauzatzeko egingo da. 

 

 

2.3. Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

 

Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legeak herritarrek gizarte-
zerbitzuetarako duten eskubidea bermatzen du, baita Legeak berak 22. artikuluan 
biltzen duen katalogoan identifikaturiko zenbait prestazio eta zerbitzuren hornidura 
publikoa izatea ere. Hala ere, ezin da pentsatu aipatutako prestazioek eta zerbitzuek 
esku-hartze sozialeko aukera eta alternatiba guztiak agortuko dituztenik. Legeak berak, 
73. artikuluan, irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimena publikoki babestea 
aurreikusten du, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen 
Katalogoan barne hartu gabeko prestazio eta zerbitzuak garatzeko eta gizarte-
zerbitzuen esparruan beste jarduera batzuk egiteko.  

Beste alde batetik, aipatutako artikuluak emandako eskumenei jarraiki, diru-laguntza 
plan honetan jasotako diru-laguntza izendunen hartzaile diren hirugarren sektoreko 
erakundeek sustatutako jarduerak bultzatzea interes orokorrekotzat jotzen da, 
erakunde horiek diruz laguntzekoak diren programak garatzeko subjektu 
estrategikotzat jotzen direlako. 

Gainera, esku-hartze sozialeko politiken inguruan, Eusko Jaurlaritzak bestelako 

erakunde publikoei zuzendutako diru-laguntzen inguruko jarduna oso handia izan da, 
batez ere, udal-esparruan, etorkinen gizarteratzearen eta integrazioaren zeharkako 
ikuspegiak bereziki kontuan hartuko dituzten jarduerak esku-hartze soziala gauzatzeko 
langileak kontratatzeko laguntzen kasuan. Diru-laguntzen jardun hori toki-erakundeen 
bitartez integrazio komunitarioko politikak bultzatu beharrak justifikatzen du. Lanbidek 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta oinarrizko gizarte-zerbitzuekin koordinatuta eta 
modu osagarrian lan eginez kudeatu behar du, gizartean baztertuta edo bazterkeria 
arriskuan dauden pertsonen kasuan modu integralean jarduteko. Horrela, testuinguru 
berri horrek Gizarte Zerbitzuen Legeak proposatutako ikuspegi komunitarioan eta 
legeak berak planteatzen dituen printzipioetan aurrera egiten lagundu behar du. 

Enplegu-politika aktiboen eskumena edukitzeak eta Lanbide laneratze aktiboaren 
aldeko tresna izateak diru-sarrerak bermatzeko errentaren inguruko politikak enplegu-
sistemaren bidez kudeatzea ekarri du, gizarte-zerbitzuen sistemaren bidez kudeatu 
ordez. Gizarte-larrialdiko laguntza deituriko prestazio ekonomikoak gizarte-
zerbitzuen bitartez kudeatuko dira aurrerantzean ere. Transferentzia hori gizarte-
zerbitzuen sistemarentzat aukera ezin hobea da; gizarte-zerbitzu hurbilek beren 
ahaleginak pertsona guztien autonomia funtzionala eta harreman-integrazioa edo 
integrazio komunitarioa babesteko eta sustatzeko berariazko funtziora bideratu ahal 
izateko aukera ezin hobea. 
 
Emakumeen aurkako Indarkeriaren Biktimentzako Telefono bidezko Arreta Zerbitzua 
(SATEVI), ordainketa bakarrean egiteko diru-laguntzak eta emakumeenganako 
indarkeria jasan duten emakume biktimak artatzen dituzten profesionalen 
aholkularitzaren kudeaketa integratua Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailera gehitu 
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ondoren, bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailak bigarrenez 
aldatzen eta sail horien zereginak eta jarduera-esparruak zehazten dituen 
Lehendakariaren abenduaren 2ko 347/2013 Dekretuarekin, gizarte-zerbitzuek 

kudeatzen dute genero-indarkeriaren emakume biktimentzako diru-laguntza, 

Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 

28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoa. 
 

2.4. Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Familia-politikak aintzatetsi behar du familia dela eragile nagusia, batetik, belaunaldi 
barruko eta belaunaldi arteko elkartasunaren sustapenean, eta, bestetik, balioak 
transmititzeko eta familia-kideen garapen pertsonala bermatzeko eginkizunean; 
horretaz aparte, familiaren barruan gertatu diren eraldaketak aitortu behar ditu. 
 
Beste alde batetik, Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak 
bere gain hartzen ditu boluntarioei buruzko 17/1998 Legeak, ekainaren 25ekoak, eta 
bere garapen-araudiak Eusko Jaurlaritzari esleitutako zereginak, bereziki, 
boluntariotza-erakundeen errolda orokorra mantentzearekin eta eguneratzearekin eta 
2013-2016 aldirako Boluntariotzaren Euskal Estrategian bildutako ekintzak 
betetzearekin lotutakoak. 
 
Horrez gain, Zuzendaritzaren lanak honako helburu hauek dauzka: 
 

- Euskal Autonomia Erkidegoan etorkinak integratzeko eta normalizatzeko 
ekintzak eta politikak bultzatzea. 

- Askatasun afektibo-sexuala errazteko baldintzak sustatzea. 
- Tratu-berdintasunaren alde eta jatorriak, kulturak, orientazio afektibo-sexualak 

eta genero-nortasunak eragindako diskriminazioaren kontra lan egitea. 
 
Aniztasuna integratu, normalizatu eta kudeatzeko politiken esparruari dagokionez,  
 
1. Immigraziorako Euskal Estrategia, honako ardatz hauen inguruan antolatua: 
Herritartasunaren eta immigrazioaren inguruko euskal politikaren egituraketa eta 
antolaketa, erakundeen barrukoa eta erakundeen artekoa; lana, prestakuntza eta 
eskola-arrakasta eskuratu ahal izatea, integraziorako, erabateko herritartasuna 
lortzeko eta bitartekoak mugiarazteko bide gisa; zerbitzu eta programa publikoetan 
aniztasuna barne hartzea eta kudeatzea; parte-hartzea, kultura-aniztasuna eta 
elkarbizitza; bazterkeriaren, arrazismoaren eta xenofobiaren kontrako borroka. 
 
Etorkinei Arreta emateko Euskal Sistemak etorkinak zein herritarrak, oro har, hartzeko, 
sentsibilizatzeko, aholkuak emateko eta informatzeko sistema erreferente eta integrala 
izatea du helburu. 
 
Zerbitzu hori emateko, Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako 
Zuzendaritzak bitartekoak, tresnak eta gailuak izango ditu eskura: Biltzen, Ikuspegi, 
harrera-sistema, atzerritarrentzako aholkularitza juridikoko zerbitzua... 
 
Oso garrantzitsua da ere udal-administrazioari immigranteen integrazioa errazteko eta 
sustatzeko programak ezartzeko ematen zaion laguntza, batez ere kanpotik etorriak 
direla-eta okerren daudenentzat baldin badira, gizarteratzeko eta eskubideak 
berdintasunean baliatzeko bidean. Hori dela eta, tokiko erakundeekiko lankidetza-
lanari eutsiko zaio. 
 



7 

 

2. Transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak 
aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 Legean, transexualitatearen arloko politika 
publiko baten oinarriak zehazten dira.  
 
Aipatutako neurrietako batzuk abiarazi ostean, eta LGTB taldeekin batera 
diseinatutako jarduketa-planarekin jarraituz, sailen arteko koordinaziorako dinamika eta 
lan-ildoak ezarri dira. 
 

3. Ijito Herriarekiko Euskal Estrategia. Hona hemen bere ardatzak: 
 

1. Ijitoen bizi-kalitatea hobetzea. 
2. Ijitoen partaidetza soziala. 
3. Bizikidetza eta ijito-kulturari buruzko jakintza hobetzea. 

 
Ijito herriaren kulturari eta historiari buruzko jakintza eta ijito-nortasunaren onarpena 
areagotzen laguntzea, kulturen arteko bizikidetza hobetzeko gakoak diren aldetik. 
 
Aurreko urteetan bezala, Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza 
Sozialerako Euskal Estrategian jasota dauden neurriak eta jarduerak gauzatuko dira. 
 
 

2.5. Etxebizitza Sailburuordetza. (Etxebizitza Zuzendaritza eta 

Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza).  

 

Etxebizitza Sailburuordetzaren Diru-laguntzen Plan Estrategikoa (DPE) etxebizitza-
politikaren plangintzako beste tresna bat da, eta indarrean dagoen 2013-2016 aldirako 
Etxebizitza Bideratzeko Planean jasotako etxebizitza-politikaren plangintza 
estrategikoarekiko koherentea da, baita aipatutako eperako erabilgarri dauden 
aurrekontu-bitartekoekiko ere. Hala, programatutako jardueren gardentasuna indartu 
da. 2013-2016 aldirako Etxebizitza Bideratzeko Planak 460 milioi euroko aurrekontu-
hornidura dauka indarrean emango dituen lau urteetarako eta aurreko planeko apustu 
nagusiei eusten die: alokairu-erregimena eta hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -
berritzea bultzatuko ditu. Birgaitzeari dagokionez, EBPk eta Etxebizitzak Birgaitzeko 
2013-2016 aldirako Renove Planak jarduera-esparrua definitzen dute eta 2013-2016 
aldian Enplegua Sustatzeko Programan finkatutako sei ildo estrategikoetako bat da.  

Diru-laguntzen Plan Estrategikoa egiteko, 2013-2016 aldirako EBPan zehaztutakoa eta 
Etxebizitzaren 3/2015 Legean jasotako betebeharrak bete diren aztertu da, baita 
aurrera eraman diren herritarren parte-hartze proiektuetan eragileek eta herritarrek 
agerian utzi dituzten beharrak eta egin dituzten ekarpenak ere. 
 
DPEa honako printzipio hauetan oinarritzen da: zorroztasun ekonomiko eta aurrekontu-
kontrol handiena, erabilgarri dauden baliabideen erabilera efizientea, emandako 
zerbitzuen kalitatea, kudeaketaren gardentasuna eta etxebizitzaren arloko politika 
publikoak formulatzeari begira herritarren parte-hartzea eta elkarlana ahalbidetzea. 
 
Etxebizitzaren arloko 4312 aurrekontu-programaren bidez (programa horretan, urtero, 
indarrean dagoen plangintza estrategikotik eratorritako helburuak, ekintzak eta 
adierazleak jasotzen dira eta planifikatutako helburuak betetzeko beharrezkotzat jotzen 
diren aurrekontu-bitartekoen hornidurak barne hartzen dira) garatzen diren 2015-
2016rako diru-laguntza ildoek, funtsean, alokairua eta hiri-birgaitzea, -berroneratzea 
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eta -berritzea sustatzeko ardatz estrategikoak garatzen dituzte, gaur egun etxebizitza-
politikaren ardatz estrategiko nagusiak baitira.   
 
2016rako DPEak jasotzen dituen diru-laguntzen zati handi bat aurreko ekitaldietatik 
dator; izan ere, zerbitzu publikoen prestazioa hobetzea eta herritarren bizi-kalitatea 
handitzea eragiten duten diru-laguntza ildo arrakastatsuei eustea egokitzat jo da.  
 
 

3- DIRU-LAGUNTZA ILDOEN BANAKAKO FITXAK. 

 

Fitxak zuzendaritzen arabera ordenatuta daude, eta zuzendaritza bakoitzean, 
eranskinetan banatuta. Diru-laguntza ildo bakoitzeko hiru eranskin barne hartu dira: 2. 

eranskina, 3. eranskina eta 4. eranskina. 

2. eranskinean, diru-laguntza ildo bakoitzaren programa eta lortu nahi diren helburuak 
jasotzen dira, baita horretarako zer ekintza egingo diren ere. Hori guztia, adierazleak 
eta dagozkien magnitudeak finkatuta. 

3. eranskinean, diru-laguntza ildo bakoitzak EAEren Aurrekontu Orokorren kargura 
izango duen ekarpen ekonomikoa jasotzen da. Era berean, diru-laguntza ildo hori 
bultzatzeko erabiliko den finantziazio publiko guztia kontuan hartuta, ekarpen horren 
ehunekoa zein den zehazten da. 

4. eranskinean, diru-laguntza ildo bakoitza zein sektoreri dagokion (edo dagokien) 
adierazten da (gizarte-ekonomia, enpresa txikiak, toki-erakundeak...), baita diru-
laguntzak emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua ere (Dekretua, 
agindua...). 

Beraz, zuzendaritza bakoitzaren diru-laguntza jardunari dagokionez, lehenik eta behin, 
zuzendaritzaren diru-laguntza ildo guztien 2. eranskina jaso da, gero 3. eranskina, eta 
azkenik, 4. eranskina. 

 

3.1.- Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 

 
3.1.1.- Enpresaburuen elkarteentzako eta erakunde sindikalentzako diru-
laguntza, beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza-
baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak egiteko. 
 
3.1.2.- Hauteskunde sindikalen batzordea, lurralde-batzordeak eta 
ikuskaritza osatzen dituzten erakunde sindikalei, 237/2000 Dekretuan 
jasotakoei, zuzendutako diru-laguntza. 
 
3.1.3.- Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde 
sindikalentzako diru-laguntzak. 
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3.1.4.- Euskal Herriko Unibertsitateari diru-laguntza ematea, titulu 
propioko ikasketak sor ditzan, ikuskaritza eta aholkularitza 
soziolaboraleko adituak lortzeko 

 

 3.2.- Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza 

 

  3.2.1.- Gizarte-ekonomian ekitea 

  3.2.2.- Gizarte-ekonomiaren arloko laguntza teknikoa 

3.2.3.- Gizarte-ekonomiako enpresen eta erakundeen elkarte-egiturak 
sendotzea. 

3.2.4.- Gizarte-ekonomiaren arloko prestakuntza. 

 

 3.3.- Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

3.3.1.- Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan 
hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak, 271/2012 
Dekretua, abenduaren 4koa, garatzeko. 

3.3.2.- Erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak 
eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-
laguntzak. 

3.3.3.- Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko 
gizarte-larrialdiko laguntzak 

3.3.4.- Sartu elkarteari diru-laguntza izenduna, honako programa 
honetarako: Zerbitzu integrala, gizarte-heziketako tailerren sarea eta 
garapen komunitarioa eta parte-hartzea. 

3.3.5.- Matia Gerontologia Institutua fundazioari (INGEMA) diru-laguntza 
izenduna, honako programa honetarako: Adinekoekin lotutako I+Gko 
ekimenak, etxean arreta emateko eredu integrala eta prestakuntza-
jarduerak bultzatzea. 

3.3.6.- Eguía-Careaga Fundazioari diru-laguntza izenduna, honako 
programa honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (SIIS) 
aurrera eramaten dituen gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusitako 
jarduerak. 

3.3.7.- Bizitza Berria elkarteari diru-laguntza izenduna, honako programa 
honetarako: Gaia programa. 
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3.3.8.- Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioari 
diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Zeinu-
hizkuntzako interpreteen zerbitzua. 

3.3.9.- Claret Sozial Fondoa fundazioari diru-laguntza izenduna, honako 
programa honetarako: Gizarteretxe gizarteratze integralerako zentroaren 
proiektua. 

3.3.10.- FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gurasoen 
Elkarteen Federakundeari diru-laguntza izenduna, honako programa 
honetarako: Entzumen-urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako 
babes- eta laguntza-sarea. 

3.3.11.- FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide 
Elkarteen Euskadiko Federazioari diru-laguntza izenduna, honako 
programa honetarako: Buru-gaixotasuna duten pertsonentzako eta haien 
senideentzako aholkularitza juridikoko zerbitzua. 

3.3.12.- FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide 
Elkarteen Euskadiko Federazioari diru-laguntza izenduna, honako 
programa honetarako: Ateak Zabaldu. 

3.3.13.- FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako Federazioari diru-
laguntza izenduna, honako programa honetarako: Esku-hartze sozialeko 
programak garatzea. 

3.3.14.- Arantzazuko Santutegiari diru-laguntza izenduna, honako 
programa honetarako: Elkarrekin bila. 

  3.3.15.- Clara Campoamor elkarteari diru-laguntza 

3.3.16.- Barakaldoko San Vicente de Paúl Konferentziari diru-laguntza 

3.3.17.- Arabako Elikagai Bankua 

3.3.18.- Arabako Itxaropen Telefonoa Elkartea 

3.3.19.- Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari diru-laguntza 
izenduna, pobrezia energetikoari aurre egiteko programarako. 

3.3.20.- Genero-indarkeriaren emakume biktimentzako diru-laguntza, 
Genero indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko 
abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan 
aurreikusitakoa. 

 3.4. Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

3.4.1.a) Seme-alabak dituzten familiei diru-laguntzak, uztailaren 16ko 
176/2002 Dekretuaren, maiatzaren 30eko 109/2006 Dekretuaren, 
abenduaren 19ko 255/2006 Dekretuaren eta martxoaren 17ko 30/2015 
Dekretuaren arabera. 
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3.4.1.b) Familia eta lan bizitza uztartzeko diru-laguntzak, ekainaren 29ko 
177/2010 Dekretuaren arabera (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuaren 
bidez aldatu zen).  

3.4.2.- Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan 
hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak, 271/2012 
Dekretua, abenduaren 4koa, garatzeko.  

3.4.3.- HIRUKIDE-EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN 
FEDERAZIOAK familien esparruko jarduerak bultzatzeko egiten duen lana 
indartzea eta sendotzea. 

3.4.4.- JUNEREN HEGOAK-Gaixotasunak dituzten haurrei eta haien 
familiei laguntzeko elkartearen lana indartzea eta sendotzea 

3.4.5.- KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOAK desgaitasuna 
duten pertsonentzako kirol egokitua sustatzeko egiten duen lana indartzea 
eta sendotzea. 

3.4.6.- LARES Euskadi-Adindunen egoitza eta arreta-zerbitzuen euskal 
elkartea, sektore solidarioa. 

3.4.7.- Ascudean-Mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familien 
Arabako elkartea. 

3.4.8.a) Hezkide Eskola. Gipuzkoako boluntariotza indartzea 

3.4.8.b) EDE Fundazioa. Bizkaiko boluntariotza indartzea. 

3.4.9.- Euskal Autonomia Erkidegoko Pentsiodunen eta Erretiratuen 
Probintzia Elkarteen Lurralde Federazioa. 

3.4.10.- Gipuzkoako Familia Zaintzailearen aldeko Elkarte Profesionala. 

3.4.11.- EDEKA-Elbarrituen ordezkarien euskal koordinakundea. 

3.4.12.- EDE Fundazioa (Liburu Zuria): Irabazi asmorik gabeko erakunde 
iraunkor bat da eta gizarte-arloko hirugarren sektorean jarduten du, berau 
indartzeko helburuarekin. 

3.4.13.- EDE Fundazioa. EDE Fundazioak Euskadin, Hirugarren 
Sektorearen Behatokiaren bitartez, hirugarren sektorea bultzatzeko egiten 
duen lana indartzea eta sendotzea. 

3.4.14.- HIRUGARREN SEKTORE SOZIALEKO SAREEN SAREA 
ELKARTEA: beren borondatez elkartzen diren irabazi asmorik gabeko 
Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte-Ekintzaren arloko Hirugarren 
Sektoreko erakunde-sareen taldea. 

3.4.15.- HARRESIAK APURTUZ.   

3.4.16.a) EAPN Euskadi-Pobreziaren eta Giza Bazterketaren Aurkako 
Europar Sarea Euskadin. 
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3.4.16.b) ELKARTEAN-EAEn desgaitasun fisikoa dutenen konfederazio 
koordinatzailea. 

3.4.16.c) FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide 
Elkarteen Euskadiko Federazioa 

3.4.16.d) FEVAS-Adimen urritasuna duten pertsonen aldeko elkarteen 
euskal federazioa. 

3.4.16.e) GIZATEA-Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen 
Elkartea. 

3.4.16.f) HIREKIN-Euskadiko gizarte-ekimeneko eta esku hartzeko 
entitateen elkartea. 

3.4.16.g) ONCE Euskadiren Lurralde Kontseilua. 

3.4.17.a) GAO LACHO DROM Ijito Elkartea, familia- eta komunitate-
politikako proiektua babesteko. 

3.4.17.b) MESTIMÓS Ijito Elkartea. 

3.4.17.c) GAO LACHO DROM Ijito Elkartea, familiekin egiten duen esku-
hartze integraleko proiektua babesteko 

3.4.17.d) ROMÍ BIDEAN Ijito Elkartea, ijito-errumaniar komunitatearen 
proiektu integrala babesteko. 

3.4.18.a) MINDARA-Dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko 
Gipuzkoako elkarteari diru-laguntza izenduna.  

3.4.18.b) AGLE-Arabako Gizarte Laneko Elkarteari diru-laguntza 
izenduna, Loremaitea programako gastuak finantzatzeko. 

3.4.18.c) AGLE-Arabako Gizarte Laneko Elkarteari diru-laguntza 
izenduna, gizarte-lanak finantzatzeko. 

3.4.18.d) Arabako Hiesaren Kontrako Batzordeari diru-laguntza 
izenduna, presoak gizarteratzeko eta laneratzeko bideak sortzeko eta 
haiei laguntza integrala emateko. 

3.4.18.e) Arabako Hiesaren Kontrako Batzordeari diru-laguntza 
izenduna, prostituzioaren esparruan pertsonei arreta integrala emateko 
NAHIKARI programa finantzatzeko. 

3.4.19.-  GEHITU. Dibertsitate afektibo-sexuala ikusaraztea eta LGTBI-

fobiaren kontra borrokatzea. 

3.4.20.- Euskal Herriko Unibertsitatea (Ikuspegi). 

3.4.21.- EUDEL-Etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-
zerbitzuetarako telefono bidezko denbora errealeko itzulpen- eta 
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interpretazio-zerbitzu ez-presentziala garatzeko jardueren ondoriozko 
gastuak finantzatzea. 

3.4.22.- EAEko udalentzako eta mankomunitateentzako laguntzak, 
immigrazio-teknikariak kontratatzen jarraitzeko eta immigrazioaren eta 
kulturen arteko elkarbizitzaren arloko jarduerak egiteko. 

3.4.23.- CEAR-EUSKADI diru-laguntza, ERABEREAN sarea 
finantzatzeko. 

3.4.24.- Hirugarren sektoreko erakundeei (Gurutze Gorria-Euskadi, 
CEAR Euskadi, Bilboko Elizbarrutiko Cáritas, Cite, Cosmópolis, 
Adiskidetuak eta SOS Arrazakeria Gipuzkoa) eta Araba, Bizkai eta 
Gipuzkoako abokatuen elkargo prestuei diru-laguntzak, etorkinen 
gizarteratzea bultzatzeko. 

3.4.25.- Hirugarren sektoreko erakundeak (Gurutze Gorria-Euskadi, 
Goiztiri, Afro eta CEAR-Euskadi). Etorkinei harrera egiteko programa. 

3.4.26.- CEAR-Euskadiri diru-laguntza. Etorkin gazteei harrera egiteko 
HEMEN programa. 

3.4.27.- NAGUSILAN Elkarteen Euskal Federazioari, pertsona nagusien 
aldeko boluntariotza-ekintzak egiteko. 

3.4.28.- Sumando-GEHITUZ plataforma (Barakaldo). 

3.4.29.- REAS Euskadiri, ekonomia alternatiboaren eta solidarioaren 
esparruan ekintzak egiteko. 

3.4.30.- EHLABEri, laneko integrazioaren eta gizartearen esparruan 
ekintzak egiteko, ezintasunak dituzten pertsonekin. 

3.4.31.- Santurtziko RANZARI elkartea (Ranzari Lantegia). Aurrekontu-
proiektuari zuzenketa parlamentarioa: 260.000 euro.  

3.4.32.- CODISFIBA-Barakaldoko urritu fisikoen kolektiboa: Aurrekontu-
proiektuari zuzenketa parlamentarioa: 5.000 euro.  

3.4.33.- SAREEN SAREAri, bere lokalaren irisgarritasunerako. 

 

Etxebizitza Sailburuordetza 

 

3.5. Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza  

 

3.5.1.- Alokairu babesturako etxebizitzen sustapenerako diru-laguntza. 
3.5.2.- Etxebizitzak alokairu babestura zuzentzeko asmoz erosteko diru-
laguntza. 
3.5.3.- Zuzkidura-bizitokien sustapenerako diru-laguntza. 



14 

 

3.5.4.- Kreditu-erakundeekin alokairua sustatzeko finantza-hitzarmenen 
babespean formalizatutako maileguen interes-puntuen subsidioak  
3.5.4.- Etxebizitza Legetik eratorritako Etxebizitzarako Prestazio 
Ekonomikoak (EPE). 
3.5.5.- Etxebizitza libre erabiliak erosteko itzuli beharrik gabeko diru-
laguntzak, udalerri zehatzetan, birgaitze integratuko eremuetan eta 
eremu hondatuetan baldin badaude. 
3.5.6.- Sustapen itunduetarako diru-laguntza. 
3.5.7.- Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko itzuli beharrik gabeko diru-
laguntza, partikularrentzat eta jabekideen erkidegoentzat. 
3.5.8.- Udalentzako eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko 
erakundeentzako irisgarritasuna hobetzeko diru-laguntzak. 
3.5.9.- Birgaitze integratuko eremuetan ondare urbanizatua eta eraikia 
birgaitzeko diru-laguntzak. 
3.5.10.- Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorraren arloko diru-
laguntzak. 
3.5.11.- Hiri-berroneratzerako diru-laguntzak. 
3.5.12.- Abanto-Zierbenako Udalari diru-laguntza izenduna, Santa 
Juliana auzoan berroneratze-lanak egiteko. 
3.5.13.- Sestao Berri 2010 SA sozietateari Sestaoko Txabarri/Eguzkin 
birgaitze-lan bat egiteko diru-laguntza izenduna. 
3.5.14.- Ermuko Udalari diru-laguntza izenduna, etxebizitzak birgaitzeko 
eta funtzionalki egokitzeko. 
3.5.15.- Visesarentzat diru-laguntza, diru-laguntzen arloko erakunde-
laguntzaile gisa, Gasteizko Koroatze auzoko hiri-berroneratze proiektua 
kudeatzeko eta gauzatzeko.  

 3.6. Etxebizitza Zuzendaritza 

3.6.1.- Ondare publikoak osatzeko lurzorua kostu bidez erosteko diru-
laguntza. 

3.6.1.- EHUri diru-laguntza izenduna (Eraikuntzaren Kalitatea 
Kontrolatzeko Laborategiaren Termika Arloa garatzea). 

3.6.2.- Tecnalia Research & Innovation fundazioari diru-laguntza 
izenduna. (Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiko Akustika Arloaren 
kudeaketaren finantzazioa). 

3.6.3.- Eraikune-Euskadiko Eraikuntzaren Klusterrari diru-laguntza 
izenduna. 

3.6.4.- Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialari eta Araba, Bizkai eta 
Gipuzkoako aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoei diru-laguntza 
izenduna. 

3.6.5.- Haizelanentzat diru-laguntza izenduna, jasangarritasun arloko 
hitzarmenetarako. 

3.6.6.- HABIC-Euskadiko egurraren klusterrari diru-laguntza izenduna. 
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3.6.7.- Sektoreko eragileen kalitatea ziurtatzeko sistemen etengabeko 
hobekuntza. Eraikal programa. 
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LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA ZUZENDARITZA 
 
2. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 
 

1. helburu estrategikoa: Lan-arloko legedia betetzen dela zaintzea eta lan-harremanen esparru propio bat sustatzea, lan-baldintzak eta produktibitatea hobetzeko 
 
1. diru-laguntza ildoa: Enpresaburuen elkarteentzako eta erakunde sindikalentzako diru-laguntzak, beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza-

baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak egiteko 
 

1. organoa: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 
 
1. programa: Enpresaburuen elkarteentzako eta erakunde sindikalentzako diru-laguntzak, beren jarduera 

eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza-baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak egiteko 

 
2015 

 
2016 

 
1. helburua: Enpresaburuen elkarte eta erakunde sindikalen giza baliabideen prestakuntza sustatzea 
 

1. ekintza: deskribapena. Enpresaburuen elkarteek eta erakunde sindikalek, beren jarduera 
eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza-baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak 
egiteko diru-laguntzen deialdia. 
 

1. adierazlea:  Diruz lagunduko diren erakundeen kopurua 
2. adierazlea:  Prestakuntza jasoko duten pertsonen kopurua 
3. adierazlea:  Prestakuntza-ekintzen kopurua 
4. adierazlea: Prestakuntza-ekintza motak 

- Aurrez aurrekoak 
- Ez-presentzialak 
- Kanpokoak 

5. adierazlea:  Emandako prestakuntza-ordu kopurua (guztira, prestakuntza-ekintza 
bakoitzeko, bertaratuko den pertsona bakoitzeko...) 

 
 
 

 
 
 
500.000 
210.000 

Konprometitutako 
kreditua 

 
 
 
497.000 
213.000 

Konprometitutako 
kreditua 
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2. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 
 

1. helburu estrategikoa: Lan-arloko legedia betetzen dela zaintzea eta lan-harremanen esparru propio bat sustatzea, lan-baldintzak eta produktibitatea hobetzeko 
 
1. diru-laguntza ildoa: Hauteskunde sindikalen batzordea, lurralde-batzordeak eta ikuskaritza osatzen dituzten erakunde sindikalei, 237/2000 Dekretuan 

jasotakoei, zuzendutako diru-laguntzak 
 

1. organoa:  Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 
1. programa: Hauteskunde sindikalen batzordea, lurralde-batzordeak eta ikuskaritza osatzen dituzten 

erakunde sindikalei, 237/2000 Dekretuan jasotakoei, zuzendutako diru-laguntzak 
2015 2016 

 
1. helburua: Hauteskunde sindikaletako hauteskunde-prozesua eta aktak aztertzea, baita horien inguruan 

gertatzen den edozein gorabehera ebaztea ere. 
 

1. ekintza: Hauteskunde sindikalen batzordea, lurralde-batzordeak eta ikuskaritza osatzen dituzten 
erakunde sindikalei, 237/2000 Dekretuan jasotakoei, zuzendutako diru-laguntzen deialdia egitea 
 

1. adierazlea:  Akta-kopurua 
2. adierazlea:  Gorabehera-kopurua 
3. adierazlea:  Hauteskunde sindikaletako batzordeak egindako bileren kopurua 
4. adierazlea:  Lurralde-batzordeek egindako bileren kopurua 
5. adierazlea: Hauteskunde-prozesuak izaten diren lantokietan egindako ikuskaritzen 

kopurua 
 
 

 
 
 
 
594.000 

 
 
 
 
220.000 
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2. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 
 

 
1. helburu estrategikoa: Lan-arloko legedia betetzen dela zaintzea eta lan-harremanen esparru propio bat sustatzea, lan-baldintzak eta produktibitatea hobetzeko 

 
1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalentzako diru-laguntzak  

 
1. organoa: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 

 
1. programa: Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalentzako diru-laguntza 

2015 2016 

1. helburua: Berezko interes ekonomikoen eta sozialen defentsa eta sustapena bultzatzea. 
 

1. ekintza: deskribapena. Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde 
sindikalentzako diru-laguntza deialdia 
 

1. adierazlea:  Diruz lagunduko diren erakundeen kopurua 
 

 
 

 
 
 
880.000 
220.000 

Konprometitutako 
kreditua 

 
 
 
880.000 
220.000 

Konprometitutako 
kreditua 

 
 

  



19 

 

2. eranskina. Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: helburuak, ekintzak eta adierazleak 
 

1. helburu estrategikoa: lanari loturiko legeria betetzen dela zaintzea eta lan-harremanen esparru propioa sustatzea, lan-baldintzak eta produktibitatea hobetzeko. 
  
Diru-laguntzen 1. lerroa: Euskal Herriko Unibertsitateari diru-laguntza ematea, titulu propioko ikasketak sor ditzan, ikuskaritza eta aholkularitza soziolaboraleko 

adituak lortzeko. 
1. organoa: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 

1. programa: Euskal Herriko Unibertsitateari diru-laguntza ematea, titulu propioko ikasketak sor ditzan, 
ikuskaritza eta aholkularitza soziolaboraleko adituak lortzeko. 

2015 2016 

1. helburua: lan-harremanen sistema egituratzen duten elementu multzoaren eskumenak garatu behar 
dituzten profesionalak prestatzea. 

 
1. ekintza: deskripzioa. Ikuskatzaile eta aholkulari soziolaboral aditua izateko ikastaroa egitea. 

 
1. adierazlea:  prestatutako pertsonen kopurua 
2. adierazlea:  titulua lortzen duten pertsonen kopurua 

 

 
14.000 
  6.000 

Kreditu hitzartua 
 
 
20.000 

 
14.000 
  6.000 

Kreditu hitzartua 
 
 
20.000 

 
  



20 

 

 
3. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantziazioaren ehunekoa, finantziazio publiko osoari dagokionez 
 

1. helburu estrategikoa: Lan-arloko legedia betetzen dela zaintzea eta lan-harremanen esparru propio bat sustatzea, lan-baldintzak eta produktibitatea hobetzeko 
 

 
1. diru-laguntza ildoa: Enpresaburuen elkarteentzako eta erakunde sindikalentzako diru-laguntzak, beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza-

baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak egiteko 
 
1. organoa: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 

2015 2016 

1. programa:  Zenbatekoa (€-
tan) 

% Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 

 
4. kapitulua 
 
 
 
 
7. kapitulua 
Guztira 

 
497.000 
213.000 

Konprometitutako 
kreditua 

 
 

710.000 

 
% 100 

 
497.000 
213.000 

Konprometitutako 
kreditua 

 
 

710.000 

 
% 100 
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3. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantziazioaren ehunekoa, finantziazio publiko osoari dagokionez 
 

 
1. helburu estrategikoa: Lan-arloko legedia betetzen dela zaintzea eta lan-harremanen esparru propio bat sustatzea, lan-baldintzak eta produktibitatea hobetzeko 

 
1. diru-laguntza ildoa: Hauteskunde sindikalen batzordea, lurralde-batzordeak eta ikuskaritza osatzen dituzten erakunde sindikalei, 237/2000 Dekretuan 

jasotakoei, zuzendutako diru-laguntzak 
1. organoa:  Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 

 
1. programa: Hauteskunde sindikalen batzordea, lurralde-batzordeak eta ikuskaritza osatzen dituzten 

erakunde sindikalei, 237/2000 Dekretuan jasotakoei, zuzendutako diru-laguntzak 

2015 2016 

1. programa:  Zenbatekoa (€-
tan) 

% Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 

 
4. kapitulua 
 
 
 
 
7. kapitulua 
Guztira 

 
594.000 
 
 
 
 
 
594.000 

 
% 100 

 
520.000 
 
 
 
 
 
210.000 

 
% 100 
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3. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantziazioaren ehunekoa, finantziazio publiko osoari dagokionez 
 

 
1. helburu estrategikoa: Lan-arloko legedia betetzen dela zaintzea eta lan-harremanen esparru propio bat sustatzea, lan-baldintzak eta produktibitatea hobetzeko 

 
1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalentzako diru-laguntzak 

 
1. organoa: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 

2015 2016 

1. programa:  Zenbatekoa (€-
tan) 

% Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 

 
4. kapitulua 
 
 
 
 
 
7. kapitulua 
Guztira 

 
880.000 
220.000 

Konprometitutako 
kreditua 

 
 
 

1.100.000 

 
% 100 

 
880.000 
220.000 

Konprometitutako 
kreditua 

 
 
 

1.100.000 

 
% 100 
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3. eranskina. Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: aurrekontu hitzartuak eta finantzazioaren ehunekoa, finantzazio publiko osoarekiko 
 

 
1. helburu estrategikoa:  

Diru-laguntzen 2. lerroa: Euskal Herriko Unibertsitateari diru-laguntza ematea, titulu propioko ikasketak sor ditzan, ikuskaritza eta aholkularitza soziolaboraleko 
adituak lortzeko. 

1. organoa: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 2015 2016 
1. programa: Euskal Herriko Unibertsitateari diru-laguntza ematea, titulu propioko 

ikasketak sor ditzan, ikuskaritza eta aholkularitza soziolaboraleko adituak lortzeko. 
Zenbatekoa € % Zenbatekoa € % 

 
4. kapitulua 
 
 
 
 
7. kapitulua 
Guztira 

 
14.000 
  6.000 

Kreditu hitzartua 
 
 

20.000 

 
 

 
14.000 
  6.000 

Kreditu hitzartua 
 
 
20.000 

 
% 100 
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4. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Zer sektorerentzat diren eta emateko prozedura 
  

 
1. helburu estrategikoa: Lan-arloko legedia betetzen dela zaintzea eta lan-harremanen esparru propio bat sustatzea, lan-baldintzak eta produktibitatea hobetzeko 

 
1. diru-laguntza ildoa: Enpresaburuen elkarteentzako eta erakunde sindikalentzako diru-laguntzak, beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza-

baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak egiteko 
 

1. organoa: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 
 
1. programa: Enpresaburuen elkarteentzako eta erakunde sindikalentzako diru-laguntzak, beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza-

baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak egiteko 
 

Zer sektorerentzat diren Sindikatu- eta enpresa-erakundeentzat 
 
Emateko prozedura 

 
Aurkeztutako prestakuntza-planetik behin betiko onartzen den ekintza bakoitzari 
zuzenean egozgarriak zaizkion gastuen aurrekontu onartuaren % 80 arte diruz 
lagundu ahal izango da. 
- Urteko deialdia: Sailburuaren agindua 
- Diru-laguntza ematea: Zuzendariaren ebazpena  
-  
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4. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Zer sektorerentzat diren eta emateko prozedura 
 

 
1. helburu estrategikoa: Lan-arloko legedia betetzen dela zaintzea eta lan-harremanen esparru propio bat sustatzea, lan-baldintzak eta produktibitatea hobetzeko 

1. diru-laguntza ildoa: Hauteskunde sindikalen batzordea, lurralde-batzordeak eta ikuskaritza osatzen dituzten erakunde sindikalei, 237/2000 Dekretuan 
jasotakoei, zuzendutako diru-laguntzak 

 
1. organoa: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 

 
1. programa: Hauteskunde sindikalen batzordea, lurralde-batzordeak eta ikuskaritza osatzen dituzten 

erakunde sindikalei, 237/2000 Dekretuan jasotakoei, zuzendutako diru-laguntzak 

2015 2016 

 
Zer sektorerentzat diren 

 
Hauteskunde sindikalen batzordea, lurralde-batzordeak eta ikuskaritza osatzen 
dituzten erakunde sindikalentzat, 237/2000 Dekretuan jasotakoentzat 

 
Emateko prozedura 

 
237/200 Dekretuaren, azaroaren 28koaren, bigarren xedapen gehigarrian jasotzen 
denez, diru-laguntzaren zenbatekoa zati berdinetan bana daiteke erakunde 
sindikalen artean edo lortutako ordezkaritzaren arabera, diru-laguntzak emateko 
aginduan xedatutakoaren arabera. 
- Emateko prozedura hastea: Sailburuaren agindua 
- 4 erakunde sindikalen artean banatzeko erabakia 
- Diru-laguntza ematea: Sailburuaren agindua 
-  
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4. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Zer sektorerentzat diren eta emateko prozedura 
 

 
1. helburu estrategikoa: Lan-arloko legedia betetzen dela zaintzea eta lan-harremanen esparru propio bat sustatzea, lan-baldintzak eta produktibitatea hobetzeko 

 
1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalentzako diru-laguntzak  

 
1. organoa: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 
 
1. programa: Enpresaburuen elkarteentzako eta erakunde sindikalentzako diru-laguntzak, beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza-

baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak egiteko 
 
Zer sektorerentzat diren 

 
Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalentzat 

 
Emateko prozedura 

 
- Urteko deialdia: Sailburuaren agindua 
- Diru-laguntza ematea: Zuzendariaren ebazpena  
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4. eranskina. Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: sektore hartzailea(k) eta emateko prozedura 
 

 
1. helburu estrategikoa: lanari loturiko legeria betetzen dela zaintzea eta lan-harremanen esparru propioa sustatzea, lan-baldintzak eta produktibitatea hobetzeko 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Euskal Herriko Unibertsitateari diru-laguntza ematea, titulu propioko ikasketak sor ditzan, ikuskaritza eta aholkularitza soziolaboraleko 
adituak lortzeko 

1. organoa: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza 
1. programa: Euskal Herriko Unibertsitateari diru-laguntza ematea, titulu propioko ikasketak sor ditzan, ikuskaritza eta aholkularitza soziolaboraleko adituak 

lortzeko 
Sektore hartzaileak Euskal Herriko Unibertsitatea 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna.  Euskadiko 

Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1996 
Legegintzako Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz: «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak 
dituztenak: Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehieneko kopurua kontsignatuta izatea, 
eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu bakarrean eta baztertzailean». 
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GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA 

 

2. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 
1. helburu estrategikoa 

 
Lan-kooperatibak eta -sozietateak sortzen eta hazten laguntzea eta 
sustatzea 

 

 
Diru-laguntza ildoa 

Gizarte-ekonomian ekitea  

 
Organoa 

 
GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA 

 
Adierazleak: 

 
Ekintzak 

 
Gizarte-ekonomiaren arloko enpresak sortzeko laguntzak 

 
Sortutako lan-kooperatiben eta -elkarteen kopurua 

 Gizarte-ekonomiaren arloko enpresen sorrera sustatzea: irabazi asmorik 
gabeko gizarte-ekonomiako erakundeei helburu horretan laguntzea 

Diruz lagundutako babes-erakundeen kopurua eta 
kalitatea 

 Krisian dauden enpresen bideragarritasun ekonomikoko aukeren azterketa Berreskuratutako enpresen kopurua eta aztertutako 
enpresen kopurua. 

 Gizarte-ekonomia sustatzeko eskualdekako lurralde-jarduera Babestutako jarduera-planak 
 

Diru-laguntza ildoa 
 
Gizarte-ekonomian bazkideak sartzea 

 

 
Organoa 

 
GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA 

 
Adierazleak: 

 
Ekintzak 

Gizarte-ekonomiaren barruan enplegua indartzea eta sortzea, bereziki, 
gizarte-egoera ahula edo laneratzeko zailtasunak dauzkaten 
kolektiboengan arreta jarrita: 

- Langabetuak  
- Desgaituak 

Lan-kooperatibetan eta -sozietateetan bazkide gisa 
sartutako eta horretarako laguntza jasotako pertsonen 
kopurua 

 

 
2. helburu estrategikoa 

 
Enpresak kudeatzeko eredu aurreratuak eskuratzen laguntzea eta lan-
kooperatiba eta/edo -sozietateen artean sinergiak bilatzea sustatzea 

 

 
Diru-laguntza ildoa 

 
Gizarte-ekonomiaren arloko laguntza teknikoa 
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Organoa GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA Adierazleak: 
 

Ekintzak 
 
Kudeaketa-planak eta kostuak kontrolatzeko kalkulu-metodoak diseinatzea, 
diagnostiko ekonomiko-finantzarioak egitea, merkataritza-kudeaketako 
aholkularitza espezifikoa ematea, beste posible batzuen artean 

 
Diruz lagundutako enpresen eta entitateen kopurua 

 Finantzazioa eskatu ahal izateko beharrezko azterketak egiten laguntzea 
eta finantzazioa lortzeko bermeak ematea. 

Egindako azterketa-kopurua 

 
Diru-laguntza ildoa 

 
Gizarte-ekonomiako enpresen arteko lankidetza 

 

 
Organoa 

 
GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA 

 
Adierazleak: 

 
Ekintzak 

 
Enpresen arteko lankidetza-proiektuak egitea eta ezartzea 

 
Diruz lagundutako proiektuen kopurua 

 Akordioak egitea eta formalizatzea, baita enpresak eta enpresen arteko 
lankidetzarako egiturak sortzea ere 

Diruz lagundutako ekintzen kopurua 

 

 

 

 
3. helburu estrategikoa 

 
Elkartze-ingurune eraginkorrak laguntzea 

 

 
Diru-laguntza ildoa 

 
 

 

 
Organoa 

 
GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA 

 
Adierazleak: 

 
Ekintzak 

 
Honako elkarte mota hauek babestea: 

- Elkarlaneko kooperatiben federazioak 
- Lan-sozietateen taldeak 
- Elkarlaneko kooperatibak ez bestelako kooperatiba-federazioak 
- Konfederazioak 
- Langile autonomoen sektorearteko erakundeak 
- Enplegu-zentro berezien elkarteak 
- Ekonomia solidarioko elkarteak 

 
Diruz lagundutako elkarteen eta erakundeen kopurua 
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4. helburu estrategikoa 

 
Euskadiko gizarte-ekonomiaren errealitateari buruzko prestakuntza 
eman, dibulgazioa egin, ikertu eta informatzea, eta bai horren 
analisian sakontzeko bai gizartean zabaltzeko proposamenak egiteko 
pausoak ematea. 

 

 
Diru-laguntza ildoa 

 
Gizarte-ekonomiaren arloko prestakuntza 

 

 
Organoa 

 
GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA 

 
Adierazleak: 

 
Ekintzak 

- Gizarte-ekonomiako berariazko prestakuntza 
- Aldizkako jardunaldiak egitea 
- Materialen eta aldizkarien etengabeko argitalpena 
- Euskadiko gizarte-ekonomiaren historiaren, errealitatearen eta 

etorkizunaren berri ematea 

- Prestakuntza jaso duten ikasleen kopurua 
- Egindako jardunaldien kopurua 
- Diruz lagundutako argitalpenen kopurua 
- Hartzaileen kopurua 

 
Diru-laguntza ildoa 

 
Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia 

 

 
Organoa 

 
GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA 
 

 

Adierazleak: 

Ekintzak Egiturazko funtzionamendurako laguntzak.  
 

 

 

3. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantziazioaren ehunekoa, finantziazio publiko osoari dagokionez 

1. helburu estrategikoa Lan-kooperatibak eta -sozietateak sortzen eta hazten laguntzea eta 
sustatzea 

2015 Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 2016 Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 

% Gizarte-ekonomian ekitea     
 GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA     
 4. kap. 0 0 0 0 
 7. kap. 1.537.600 0 1.537.600 0 
      
      
 Gizarte-ekonomian bazkideak sartzea     
 GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA     
 4. kap. 200.000 0 222.000 0 
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 7. kap. 0 0 0 0 
 

2. helburu estrategikoa Enpresak kudeatzeko eredu aurreratuak eskuratzen laguntzea eta lan-
kooperatiba eta/edo -sozietateen artean sinergiak bilatzea sustatzea 

2015 Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 2016 Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 

%  Gizarte-ekonomiaren arloko laguntza teknikoa     
 GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA     
 4. kap. 250.000 0 250.000 0 
 7. kap. 0 0 0 0 
      
      
 Gizarte-ekonomiaren arloko enpresen arteko lankidetza     
 GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA     
 4. kap. 135.000 0 166.667 0 
 7. kap. 0 0 0 0 
 

3. helburu estrategikoa Elkartze-ingurune eraginkorrak laguntzea 2015 Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 2016 Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 

% Gizarte-ekonomiako enpresen eta erakundeen elkarte-egiturak sendotzea     
 GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA     
 4. kap. 610.000 0 610.000 0 
 7. kap. 0 0 0 0 
 

4. helburu estrategikoa Euskadiko gizarte-ekonomiaren errealitateari buruzko prestakuntza eman, 
dibulgazioa egin, ikertu eta informatzea, eta bai horren analisian 
sakontzeko bai gizartean zabaltzeko proposamenak egiteko pausoak 
ematea. 

2015 Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 2016 Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 

% Gizarte-ekonomiaren inguruko prestakuntza     
 GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA     
 4. kap. 402.000 0 402.000 0 
 7. kap. 0 0 0 0 
 GEEB: Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia     
 4. kap. 60.000 0 60.000 0 
 7. kap. 0 0 0 0 
 

4. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Zer sektorerentzat diren eta emateko prozedura 
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1. helburu estrategikoa Lan-kooperatibak eta -sozietateak sortzen eta hazten 
laguntzea eta sustatzea 

Sektoreak Emateko prozedura Erabiltzeko modua 

Programak Gizarte-ekonomian ekitea  Lehiarik gabeko 
konkurrentzia 

 

 GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA    
 Gizarte-ekonomian bazkideak sartzea  Lehiarik gabeko 

konkurrentzia 
 

 GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA    
     
2. helburu estrategikoa 
 

Enpresak kudeatzeko eredu aurreratuak eskuratzen 
laguntzea eta lan-kooperatiba eta/edo -sozietateen artean 
sinergiak bilatzea sustatzea 

- Gizarte-ekonomiako 
enpresak eta erakundeak 

- Elkarteak 

  

Programak  Gizarte-ekonomiaren arloko laguntza teknikoa  Lehiarik gabeko 
konkurrentzia 

 

 GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA    
 Gizarte-ekonomiaren arloko enpresen arteko lankidetza  Lehiarik gabeko 

konkurrentzia 
 

 GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA    
     
3. helburu estrategikoa Elkartze-ingurune eraginkorrak laguntzea    
Programa Gizarte-ekonomiako enpresen eta erakundeen elkarte-

egiturak sendotzea 
Gizarte-ekonomiako enpresen eta 
erakundeen elkarte-egiturak 
sendotzea 

Lehiarik gabeko 
konkurrentzia 

 

 GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA    
     
4. helburu estrategikoa Euskadiko gizarte-ekonomiaren errealitateari buruzko 

prestakuntza eman, dibulgazioa egin, ikertu eta 
informatzea, eta bai horren analisian sakontzeko bai gizartean 
zabaltzeko proposamenak egiteko pausoak ematea. 

- Enpresak eta erakundeak 
- Unibertsitateak. 
- Elkarteak 

Lehiarik gabeko 
konkurrentzia 

 

Programa Gizarte-ekonomiaren inguruko prestakuntza    
 GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA    
 GEEB: Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia  Diru-laguntza 

izenduna 
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GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA 

2. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 
1. helburu estrategikoa: Gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai sozialekin, sare-lana bultzatzea eta 
indartzea 
 

1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak, 271/2012 Dekretua, 
abenduaren 4koa, garatzeko. 
 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
 
1. programa: Pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin esku-hartze sozialaren arloko jarduerak egiten 
dituzten hirugarren sektoreko erakundeentzako diru-laguntzak. 

2015 2016 

 
1. helburua: Pertsona guztien autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatzera eta babestera zuzendutako esku-
hartze sozialaren arloko jarduerak finantzatzen laguntzea, bereziki, honako gai hauen barruan sartzen badira edo hauekin 
lotuta baldin badaude: gizarte-zerbitzuak, gizarteratzea, familiaren babesa, haur eta nerabeentzako arreta eta babesa, 
etorkinen integrazioa, eta orokorrean, kultura-artekotasuna, adinekoentzako arreta eta babesa, mendekotasuna duten 
pertsonentzako eta orokorrean, desgaitasuna duten pertsonentzako arreta eta babesa eta askatasun eta dibertsitate afektibo-
sexuala. 

1. ekintza: Pertsona guztien autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatzera eta babestera zuzendutako 
esku-hartze sozialeko jarduerak. 

                         1. adierazlea: Diruz lagundutako jardueren kopurua (200)  
            

4.098.480 € 3.743.480 € 

2. diru-laguntza ildoa: Erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak. 
 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
 
1. programa: Integrazio komunitarioko politikak garatzeko teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko laguntzak. 

2015 2016 

 
1. helburua: Lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuak indartzea, integrazio komunitarioko politikak garatzeko teknikarien 
eta/edo administrarien kontratazioa finantzatuz. 

1. ekintza: Lehen mailako gizarte-zerbitzuetan teknikariak eta/edo administrariak kontratatzea. 
 1. adierazlea: Kontratatutako teknikarien (100) eta administrarien (60) kopuruak.  

2.756.390 € 2.429.247 € 

2. programa: Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak 2015 2016 

1. helburua: Lehen mailako gizarte-zerbitzuak indartzea, beren ahaleginak pertsona guztien autonomia funtzionala eta 
harreman-integrazioa edo integrazio komunitarioa babesteko eta sustatzeko berariazko funtziora bidera ditzaten. 

1. ekintza: Gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. 
22.000.000 € 23.000.000 € 
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1. adierazlea: Bizikidetza-unitate onuradunen kopurua (26.000) 
2. adierazlea: Pertsona onuradunen kopurua (45.000) 

 
3. diru-laguntza ildoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzaren eskumeneko jarduketa-eremuetan sartzen diren gizarte-intereseko proiektuetarako diru-laguntza izendunak 
 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

 
1. programa: Sartu elkarteari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Zerbitzu integrala, gizarte-
heziketako tailerren sarea eta garapen komunitarioa eta parte-hartzea. 

2015 2016 

 
1. helburua: Gizarteratzen laguntzeko zerbitzu bat eskaintzea, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekiko osagarria den modu 
espezializatu batean, gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonei gizarteratzen laguntzeko, ingurunean eta 
pertsonengan aldaketak sustatuz eta haien autonomia indartuz. 
             1. ekintza: Gizarteratzeko Zerbitzu Integrala 
                         1. adierazlea: Artatutako pertsonen kopurua (115) 
                         2. adierazlea: Beren egoera hobetu duten pertsonen kopurua (% 75) 
 
2. helburua: Gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonei oinarrizko konpetentzia sozialak eta pertsonalak 
garatuz eta gizarteratze-ibilbide pertsonalak indartuz gizarteratzen laguntzea, horretarako gizarte-hezkuntzako eta laguntza 
sozialeko esku-hartzeak eginda, gizarte-hezkuntzako prestakuntza-espazioak sortuz. 
             1. ekintza: Gizarteratzearen aldeko gizarte-hezkuntza arloko tailerren sarea  
                       1. adierazlea: Parte-hartzaileen kopurua (440) 

2. adierazlea: Gizarte-hezkuntzako konpetentziak neurtzeko adierazleen gutxienez % 75ean eboluzionatzen ari 
diren pertsonen kopurua (220) 
3. adierazlea: Lanpostu bat aurkitu duten edo beste baliabide batean prestakuntza jasotzen jarraitzen duten 
pertsonen kopurua. (220) 

 
3. helburua: Eremu komunitarioak herritarren parte-hartzea eta esku-hartze soziala garatzeko daukan rola sustatzea. 

1. ekintza: Gizarteratzearen aldeko garapen komunitarioko eta parte-hartze sozialeko proiektuen sarearekin lotutako 
jarduerak. 

1. adierazlea: Saregune proiektuaren garapena 
2. adierazlea: Zubiguneak proiektuaren garapena 
3. adierazlea: Auzo Tv proiektuaren garapena 
4. adierazlea: Araban borondatezko ekintza bultzatzeko proiektuaren garapena 
5. adierazlea: Boluntariotza eta gizarte parte-hartzea sustatzeko proiektuaren garapena. 
 

384.850 € 395.850 € 

2. programa: Matia Gerontologia Institutua fundazioari (INGEMA) diru-laguntza izenduna, honako programa 
honetarako: Adinekoekin lotutako I+Gko ekimenak, etxean arreta emateko eredu integrala eta prestakuntza-jarduerak 
bultzatzea. 

2015 2016 

 200.000 € 150.000 € 
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1. helburua: Herritarren eta sektore publiko, pribatu eta sozialaren parte-hartzea sustatzea, Euskal Autonomia Erkidegoan 
zahartzen ari diren pertsonen bizimodua erraztuko duten inguruneak sustatzeko lagunkoitasun-mugimendu bat garatu dadin. 

 
1. ekintza: Atxikitako udalerrien sarea zabaltzea, bisitatuz, lagunduz eta sarearekin eta WHO Global Network of Age-
friendly Cities and Communities erakundearekin bat egiteko gestioetarako babesa emanez. 

1. adierazlea: Bisita eta proiektuaren aurkezpena 
2. adierazlea: Atxikitako udalerri guztiei ezartzeko aholkularitza ematea 
3. adierazlea: Udalerri berriek bat egiteko gestioak 
4. adierazlea: Udalerriei laguntza eta prestakuntza 
5. adierazlea: Udalerri pilotu bati Lagunkoitasun Plana garatzen eta neurriak ezartzen laguntzea 

            
  2. ekintza: Euskadi Lagunkoia proiektuaren Euskal Autonomia Erkidegoko diagnostiko orokorra egitea 
                         1. adierazlea: Euskadiko lagunkoitasunari buruzko txosten diagnostikoa                          
 
3. programa: Eguía-Careaga Fundazioari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Dokumentazio eta 
Ikerketa Zentroak (SIIS) aurrera eramaten dituen gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusitako jarduerak. 
 

2015 2016 

1. helburua: Gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen praktika 
hobetzea sustatzea.  

1. ekintza: Gizarte-zerbitzuen arloko ikerketa, dokumentazioa eta zabalpena. 
1. adierazlea: Entitate eta Zentroen Direktorioa eguneratzea 
2. adierazlea: Zerbitzuan aldizkariaren 3 zenbaki egitea 
3. adierazlea: Gizarte-zerbitzuei buruzko Gizarteratuz aldizkariaren 6 zenbaki egitea eta kaleratzea 
4. adierazlea: Dokumentuen funtsa etengabe eguneratzea 
5. adierazlea: Albiste-buletin elektronikoak: zazpi gai-arlo landuz, hamabostean behin egin eta zabaltzea. 
6. adierazlea: Kontsultei eta eskaerei erantzutea. 
7. adierazlea: Ikuspegiak Gizarte Gaietako Behatokiaren hamabostean behingo buletinak egitea eta zabaltzea  
8. adierazlea: Ikuspegiak-en web-plataforma mantentzea 
 

175.385 € 175.385 € 

4. programa: Bizitza Berria elkarteari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Gaia programa. 2015 2016 

 
1. helburua: Gizarte-bazterkeria egoeran dauden pertsonak behar bezala gizarteratzeko euskarri integral bat eta beharrezko 
programak eskaintzea, diziplina anitzeko talde espezializatu baten lanaren bitartez. Talde horrek gizarteratze-proiektu 
indibidualizatuak egiten ditu, pertsona bere prozesuaren protagonista izanik, EAEko hainbat erakunde publiko eta pribaturekin 
koordinatuta. 

 
1. ekintza: Ehunate arreta psikosozialerako zentroa 

                         1. adierazlea: Eguneko programa diziplina anitzeko, anbulatorio eta espezializatu bat eskaintzen da. 
2. ekintza: Betoño familia-abegiko zentroa 

                         1. adierazlea: Gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden eta seme-alabak dituzten familientzako 

150.000 € 150.000 € 
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egoitza-programa bat eskaintzen da.                         
2. ekintza: Aurregin egoitza 

1. adierazlea: Normalizazio- eta egonkortze-programa bat eskaintzen da, 24 orduko arreta-zerbitzua barne, 
urteko 365 egunetan, pertsonak beren onera etortzeko eta ahalmen eta trebezia pertsonalak, sozialak eta 
lanekoak garatzeko, hainbat programa psikohezitzailetan parte hartuz.  

2. ekintza: Autonomia lortzeko egoitza-programa 
1. adierazlea: Gune normalizatu batean kokatutako pisu babestuak eskaintzen dira, gizarte-bazterkeria 
arriskuan dauden pertsonek beren prozesu terapeutiko eta/edo hezitzailearen azken unean erabiltzeko. 

 
 
5. programa: Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioari diru-laguntza izenduna, honako programa 
honetarako: Zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzua. 
 

2015 2016 

 
1. helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko gorren bizitzako esparru guztietan komunikazio-oztopoak deuseztatzea sustatzea, 
zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzuaren bitartez, beren gestio pertsonaletan eta/edo profesionaletan zeinu-hizkuntzako 
interpretazio-zerbitzu bat erabiltzeko aukera emanez. 

1. ekintza: Eguneroko gestio pertsonalak –adibidez, banku-gestioak, kontsultako zerbitzu medikoak eta beste– egiteko 
eskatutako zerbitzuak. Zerbitzu horiek erabiltzeko, pertsona gorrak dagokion lurralde-elkarteari aurrez erreserbatu 
behar dizkio. 

                         1. adierazlea: Emandako zerbitzuen kopurua (2.700) 
 

138.000 € 138.000 € 

 
6. programa: Claret Sozial Fondoa fundazioari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Gizarteretxe - 
gizarteratze integralerako zentroaren proiektua. 

2015 2016 

 
1. helburua: Arrazoi pertsonal, sozial eta/edo ekonomikoak direla-eta pobrezian eta gizarte-bazterkeria egoeran dauden 
pertsonen egoera hobetzen eta duintasuna ematen, bizi-kalitate hobea lortzen eta pertsonalki eta profesionalki gaitzen 
laguntzea, autonomia pertsonala berreskuratzeko eta hobetzeko, gizarteratzeko eta laneratzeko laguntza integral koordinatua, 
profesionala eta pertsonalizatua emanez. 
             1. ekintza: Gizarteratze-bide baten pauso guztiak bilduko dituen gizarteratze integraleko zentro bat eskaintzea. 
                         1. adierazlea: Hasierako abegia eta gizarte-laguntza 
                         2. adierazlea: Lehen mailako arreta, oinarrizko beharren estaldura 
                         3. adierazlea: Eguneko arreta, eguneko zentroan 
                         4. adierazlea: Etxebizitza batean abegi egitea 
                         6. adierazlea: Gizarte-heziketako tailerrak 
                         4. adierazlea: Enplegurako gaikuntza 
                         6. adierazlea: Laneratze-enpresa baten bidezko kontratazioa 
 

70.000 € 70.000 € 

 2015 2016 
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7. programa: FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen Federakundeari diru-laguntza izenduna, 
honako programa honetarako: Entzumen-urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea. 
 

 
1. helburua: Familiaren bizi-kalitatea hobetzea, gurasoen elkarte-mugimenduak entzumen-urritasuna daukaten pertsonei 
(gehienak adingabeak eta gazteak) eta haien familiei eskaintzen dizkien orientabidearen, jarraipenaren eta babesaren bitartez. 
             1. ekintza: Programa integral bat diseinatzea eta garatzea 

1. adierazlea: Laguntza zuzena 
2. adierazlea: Banakako eskaeren kudeaketa 
3. adierazlea: Gurasoen eskola / truke-taldeak 
4. adierazlea: Familien arteko topaketak 
5. adierazlea: Laguntza psikologikoa 
6. adierazlea: Informazio-hitzaldiak  
7. adierazlea: Sentsibilizazio-jarduerak 
8. adierazlea: Gizarteratze-jarduerak 

 

50.000 € 50.000 € 

 
8. programa: FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari diru-laguntza 
izenduna, honako programa honetarako: Buruko gaixotasunen bat duten pertsonentzako eta haien senideentzako 
aholkularitza juridikoko zerbitzua 

2015 2016 

 
1. helburua: Buruko gaixotasunak dauzkaten pertsonen eta haien senideen eskubideak defendatzea, beren eskubideak 
errespetatzearen alde egitea eta edozein gehiegikeria-egoera salatzea, hori guztia aholkularitza espezializatua emanez eta 
beste erakunde batzuekiko harreman-mekanismoen bitartez, bereziki, babesgabetasun-kasuetan. 
             1. ekintza: Zerbitzu juridikoa ematea 
                         1. adierazlea: Kontsulta orokorra, aurrez aurrekoa edo telefono bidezkoa. 
                         2. adierazlea: Jarraipen-kontsulta. 
 

30.000 € 30.000 € 

 
9. programa: FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari diru-laguntza 
izenduna, honako programa honetarako: Ateak Zabaldu. 

2015 2016 

 
1. helburua: Euskadiko eta beste autonomia-erkidegoetako espetxeetan dauden buruko-nahasmendu larriak dauzkaten 
pertsonei arreta ematea, gizarteratzen laguntzeko, espetxearen barruan eta kanpoan arreta integrala emanez eta sare-lana 
eginez, pertsona horiek gizarteratzea ahalbidetzeko, hainbat alor barne hartuta, adibidez: laguntza pertsonalizatua, sare-lana, 
existitzen diren bitarteko komunitarioak optimizatzea eta senideekin esku-hartzeak egitea. 
             1. ekintza: Arreta soziofamiliarra 
                         1. adierazlea: Familia bakarreko esku-hartzeak  
                         2. adierazlea: Familia anitzeko esku-hartzeak  
             2. ekintza: Errehabilitazio psikosoziala eta laborala 

-- 19.500 € 
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                         1. adierazlea: Banakako aholkularitza psikologikoa  
                         2. adierazlea: Osasun-hezkuntza eta psikohezkuntza  
                         3. adierazlea: Gizarte-trebetasunak  
                         4. adierazlea: Jarduera osagarriak 
             3. ekintza: Gizarteratzea 
                         1. adierazlea: Aske bizitzeko prestakuntza 
                         2. adierazlea: Kanpoko laguntza-sarearen prestakuntza 
                         3. adierazlea: Bitarteko komunitarioetara bideratzea  
             4. ekintza: Sentsibilizazioa eta prestakuntza 
                         1. adierazlea: Preso laguntzaileen prestakuntza 
                         2. adierazlea: Profesionalak prestatzea 
                         3. adierazlea: Espetxean esku hartzen duten beste erakunde batzuen prestakuntza  
                         4. adierazlea: Sentsibilizazio-jardunaldien antolaketa 
 
 
10. programa: FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako Federazioari diru-laguntza izenduna, honako programa 
honetarako: Esku-hartze sozialeko programak garatzea. 

2015 2016 

 
1. helburua: Arreta integrala ematea eta alderdi soziala, pertsonala eta komunitarioa sustatzea, defendatzea eta integratzea, 
gaixotasun arraroak dauzkaten pertsonen eta beren senideen gizarte arloko bazterkeria- eta bakartze-egoerak prebenituz eta 
arreta emanez, bizi-kalitatea hobetzeko. 
             1. ekintza: Gizarte-ekintza 
                         1. adierazlea: Harrera-zerbitzua eta lehenengo elkarrizketa 
                         2. adierazlea: Informazio- eta orientazio-zerbitzua 
                         3. adierazlea: Autolaguntza-taldea 
                         4. adierazlea: Banakako arreta 
                         5. adierazlea: Osasun-hezkuntzako tailerrak 
                         6. adierazlea: Familiaren aisialdia eta atsedenaldia 

2. ekintza: Irudi positiboa sustatzea 
                         4. adierazlea: Gaixotasun arraroen gaineko gizarte-hezkuntzaren arloko esku-hartzea 

3. ekintza: Ikusaraztea 
                         1. adierazlea: Udalerrietako sentsibilizazioa 
                         2. adierazlea: Feder EAE 2.0 

4. ekintza: Elkarteen kudeaketa 
                         1. adierazlea: Lankidetza eta elkartegintzaren sustapena 
                         2. adierazlea: Boluntarioak sustatzea eta haiei prestakuntza ematea 
 

20.000 € 20.000 € 

 
11. programa: Arantzazuko Santutegiari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Elkarrekin bila. 

2015 2016 

1. helburua: Bizitzan zailtasunak dauzkaten pertsonei eta taldeei (gaixoak, mendekotasuna daukaten pertsonak, adingabe 15.000 € 15.000 € 
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babesgabeak, presoak, ezintasuna daukaten pertsonak, eta abar) Arantzazun egonaldi bat eskaintzea eta aisialdirako aukera 
ematea, aldi berean prestakuntza posible bat proposatuta.  
 

1. ekintza: Asis Topagunea etxean (jardunetarako etxea) bizpahiru eguneko egonaldi bat, mantenu-osoan, erakunde 
parte-hartzaileekin koordinatua eta horietako bakoitzarekin egonaldi bakoitzeko jarduerak zehaztuta, bakoitzaren 
aukerak eta beharrak kontuan hartuta. 
 

12. programa: Clara Campoamor elkarteari diru-laguntza izenduna 2015 2016 

1. helburua: Jardueren finantzaketa.  30.000 € 
13. programa: Barakaldoko San Vicente de Paúl Konferentzia Elkarteari (Elikagai Bankua) diru-laguntza izenduna 2015 2016 

1. helburua: Jardueren finantzaketa.  5.000 € 
14. programa: Arabako Elikagai Bankuari diru-laguntza izenduna 2015 2016 

1. helburua: Jardueren finantzaketa. 38.000 € 30.000 € 
15. programa: Arabako Itxaropen Telefonoa Elkarteari diru-laguntza izenduna 2015 2016 

1. helburua: Jardueren finantzaketa. 40.000 € 30.000 € 
16. programa: Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari diru-laguntza izenduna, programa honetarako: Pobrezia 
energetikoari aurre egitea 

2015 2016 

1. helburua: Pobrezia energetikoko egoeran dauden eta gaur egun hori gainditzeko bestelako laguntzarik jasotzen ez duten 
familien beharrei aurre egitea. 

200.000 € 400.000 € 

2. helburu estrategikoa: kalitatezko gizarte-zerbitzuak sustatzea Eusko Jaurlaritzak zuzeneko ardura duen esparruetan. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: Genero-indarkeriaren emakume biktimentzako diru-laguntza, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko 
abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoa. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
1. programa: Genero-indarkeriaren emakume biktimentzako diru-laguntza, Genero Indarkeriaren aurkako Babes 
Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoa. 

2015 2016 

1. helburua: diru-laguntza ematea; zehazki, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei, baliabide ekonomikorik ez 
dutenean eta uste denean, beren adina, baliabide ekonomikorik eza eta bestelako gizarte-baldintzak direla eta, enplegu bat 
lortzeko zailtasun bereziak izango dituztela. Eskubide subjektibo hori aitortzearen helburua da aipatutako Lege Organikoaren 
oinarrizko printzipioetako bat bermatzea; hots, baliabide ekonomikoak bermatzea genero-indarkeriaren emakume biktimei, 
gizarteratzea errazteko. 

1. ekintza: diru-laguntza biktimaren familia-arduren arabera aldatzen da, eta oinarrizko helburua da aldi baterako 
arintzea diru-sarrerarik eza, bizirik irauteko gutxieneko baliabideak hornitzeko eta, horien bidez, erasotzailearengandik 
independizatzeko eta bere egoera egonkortzeko. 

                         1. adierazlea: emandako diru-laguntzen kopurua (153)       
 

700.000 € 700.000 € 
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3. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketaren ehunekoa, finantzaketa publiko osoari dagokionez 

 
1. helburu estrategikoa: Gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai sozialekin, sare-lana bultzatzea 
eta indartzea 

 
1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak, 271/2012 Dekretua, 
abenduaren 4koa, garatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 
 

2015 2016 

1. programa: Pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin esku-hartze 
sozialaren arloko jarduerak egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeentzako diru-
laguntzak. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

4.098.480 
0 
4.098.480 

geh. % 80 
 
geh. % 80 

3.743.480 
0 
3.743.480 

geh. % 80 
 
geh. % 80 

4. kapitulua, guztira:  
7. kapitulua, guztira:  

Diru-laguntza ildoa, guztira:  

4.098.480 
0 
4.098.480 

geh. % 80 
 
geh. % 80 

3.743.480 
0 
3.743.480 

geh. % 80 
 
geh. % 80 

 
2. diru-laguntza ildoa: Erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak. 

 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

2015 2016 

 
1. programa: Integrazio komunitarioko politikak garatzeko teknikariak eta/edo 
administrariak kontratatzeko laguntzak. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

  2.756.390 
0 
2.756.390 

Ezezaguna 2.429.247 
0 
2.429.24 

Zehaztu gabe 

2. programa: Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-
larrialdiko laguntzak 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

22.000.000 
0 
22.000.000 

Ezezaguna 23.000.00 
0 
23.000.000 

Zehaztu gabe 

4. kapitulua, guztira:  
7. kapitulua, guztira:  

Diru-laguntza ildoa, guztira:  

2.756.390 
0 
24.756.390 

Ezezaguna 25.429.247 
0 
25.429.247 

Zehaztu 
gabe 
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3. diru-laguntza ildoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzaren eskumeneko jarduketa-eremuetan sartzen diren gizarte-intereseko proiektuetarako diru-laguntza izendunak 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2015 2016 

 
1. programa: Sartu elkarteari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: 
Zerbitzu integrala, gizarte-heziketako tailerren sarea eta garapen komunitarioa eta 
parte-hartzea. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

384.850 
0 
384.850 

Ezezaguna 395.850 
0 
395.850 

Zehaztu gabe 

 
2. programa: Matia Gerontologia Institutua fundazioari (INGEMA) diru-laguntza 
izenduna, honako programa honetarako: Adinekoekin lotutako I+Gko ekimenak, etxean 
arreta emateko eredu integrala eta prestakuntza-jarduerak bultzatzea. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

200.000 
0 
200.000 

Ezezaguna 150.000 
0 
150.000 

Zehaztu gabe 

3. programa: Eguía-Careaga Fundazioari diru-laguntza izenduna, honako programa 
honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (SIIS) aurrera eramaten dituen gizarte-
zerbitzuen arloan aurreikusitako jarduerak. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

175.385 
0 
175.385 

Ezezaguna 175.385 
0 
175.385 

Zehaztu gabe 

4. programa: Bizitza Berria elkarteari diru-laguntza izenduna, honako programa 
honetarako: Gaia programa. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

150.000 
0 
150.000 

Ezezaguna 150.000 
0 
150.000 

Zehaztu gabe 

5. programa: Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioari diru-
laguntza izenduna, honako programa honetarako: Zeinu-hizkuntzako interpreteen 
zerbitzua. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

138.000 
0 
138.000 

Ezezaguna 138.000 
0 
138.000 

Zehaztu gabe 

6. programa: Claret Sozial Fondoa fundazioari diru-laguntza izenduna, honako 
programa honetarako: Gizarteretxe – gizarteratze integralerako zentroaren proiektua. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

70.000 
0 
70.000 

Ezezaguna 70.000 
0 
70.000 

Zehaztu gabe 

7. programa: FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen 
Federakundeari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Entzumen-

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 
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urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea. 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

50.000 
0 
50.000 

Ezezaguna 50.000 
0 
50.000 

Zehaztu gabe 

8. programa: FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen 
Euskadiko Federazioari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Buruko 
gaixotasunen bat duten pertsonentzako eta haien senideentzako aholkularitza 
juridikoko zerbitzua 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

30.000 
0 
30.000 

Ezezaguna 30.000 
0 
30.000 

Zehaztu gabe 

9. programa: FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen 
Euskadiko Federazioari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Ateak 
Zabaldu. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

-- 
-- 
-- 

Ezezaguna 19.500 
0 
19.500 

Zehaztu gabe 

10. programa: FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako Federazioari diru-laguntza 
izenduna, honako programa honetarako: Esku-hartze sozialeko programak garatzea. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

20.000 
0 
20.000 

Ezezaguna 20.000 
0 
20.000 

Zehaztu gabe 

11. programa: Arantzazuko Santutegiari diru-laguntza izenduna, honako programa 
honetarako: Elkarrekin bila. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

15.000 
0 
15.000 

Ezezaguna 15.000 
0 
15.000 

Zehaztu gabe 

12. programa: Clara Campoamor elkarteari diru-laguntza izenduna Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

0 
0 
0 

Ezezaguna 30.000 
0 
30.000 

Zehaztu gabe 

13. programa: Barakaldoko San Vicente de Paúl Konferentzia Elkarteari (Elikagai 
Bankua) diru-laguntza izenduna 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

0 
0 
0 

Ezezaguna 5.000 
0 
5.000 

Zehaztu gabe 

14. programa: Arabako Elikagai Bankuari diru-laguntza izenduna Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  38.000 Ezezaguna 30.000 Zehaztu gabe 
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7. kapitulua: 
Guztira:             

0 
38.000 

0 
30.000 

15. programa: Arabako Itxaropen Telefonoa Elkarteari diru-laguntza izenduna Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

40.000 
0 
40.000 

Ezezaguna 30.000 
0 
30.000 

Zehaztu gabe 

16. programa: Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari diru-laguntza izenduna, 
programa honetarako: Pobrezia energetikoari aurre egitea 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

200.000 
0 
200.000 

Ezezaguna 400.000 
0 
400.000 

Zehaztu gabe 

4. kapitulua, guztira:  
7. kapitulua, guztira:  

Diru-laguntza ildoa, guztira:  

1.511.235 
0 
1.511.235 

Ezezaguna 1.708.735 
0 
1.708.735 

Zehaztu 
gabe 

2. helburu estrategikoa: kalitatezko gizarte-zerbitzuak sustatzea, Eusko Jaurlaritzak zuzeneko ardura duen esparruetan. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: Genero-indarkeriaren emakume biktimentzako diru-laguntza, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko 
abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoa. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2015 2016 

1. programa: Genero-indarkeriaren emakume biktimentzako diru-laguntza, Genero 
Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 
Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoa. 

Zenbatekoa € % Zenbatekoa € % 

4. kapitulua:  
7. kapitulua: 

Guztira:             

700.000 
0 
700.000 

% 100 
700.000 
0 
700.000 

% 100 

4. kapitulua guztira:  
7. kapitulua guztira:  

Diru-laguntzaren lerroa guztira:  

700.000 
0 
700.000 

% 100 
700.000 
0 
700.000 

% 100 
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4. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Zer sektorerentzat diren eta emateko prozedura 

 
1. helburu estrategikoa: Gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai sozialekin, sare-lana bultzatzea 
eta indartzea 

 
1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak, 271/2012 Dekretua, 
abenduaren 4koa, garatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

 
1. programa: Pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin esku-hartze sozialaren arloko jarduerak egiten dituzten hirugarren sektoreko 

erakundeentzako diru-laguntzak. 
Zer sektorerentzat diren Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundeak. 
Emateko prozedura Lehiaketa bidezko konkurrentzia. Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko 

jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen 271/2012 Dekretua, abenduaren 4koa, garatzeko deialdi-agindua. 
 
2. diru-laguntza ildoa: Erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

 
1. programa: Integrazio komunitarioko politikak garatzeko teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko laguntzak. 

Zer sektorerentzat diren Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrientzat, mankomunitateentzat, kuadrillentzat, partzuergoentzat, agentzientzat eta 
udalaz gaindiko bestelako erakundeentzat, tokikoak edo udalerri-elkarteak izan, betiere udalen eta foru-aldundien premiei 
erantzuteko xedea badute. 

Emateko prozedura Lehiaketa bidezko konkurrentzia. Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren deialdi-agindua. 
2. programa: Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak 

Zer sektorerentzat diren EAEko udalentzat 
Emateko prozedura  Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren deialdi-agindua. 

 
3. diru-laguntza ildoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzaren eskumeneko jarduketa-eremuetan sartzen diren gizarte-intereseko proiektuetarako diru-laguntza izendunak 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

 
1. programa: Sartu elkarteari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Zerbitzu integrala, gizarte-heziketako tailerren sarea eta garapen 
komunitarioa eta parte-hartzea. 
Zer sektorerentzat diren Sartu elkartea. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
2. programa: Matia Gerontologia Institutua fundazioari (INGEMA) diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Adinekoekin lotutako I+Gko 
ekimenak, etxean arreta emateko eredu integrala eta prestakuntza-jarduerak bultzatzea. 
Zer sektorerentzat diren Matia Gerontologia Institutua fundazioa (INGEMA). Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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3. programa: Eguía-Careaga Fundazioari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (SIIS) aurrera 
eramaten dituen gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusitako jarduerak. 
Zer sektorerentzat diren Eguía-Careaga Fundazioa. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
4. programa: Bizitza Berria elkarteari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Gaia programa. 
Zer sektorerentzat diren Bizitza Berria ELKARTEA. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
5. programa: Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Zeinu-hizkuntzako 
interpreteen zerbitzua. 
Zer sektorerentzat diren Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-

erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
6. programa: Claret Sozial Fondoa fundazioari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Gizarteretxe gizarteratze integralerako 
zentroaren proiektua. 
Zer sektorerentzat diren Claret Sozial Fondoa fundazioa. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
7. programa: FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen Federakundeari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: 
Entzumen-urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea. 
Zer sektorerentzat diren FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun Eta Gurasoen Elkarteen Federakundea. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik 

gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
8. programa: FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari diru-laguntza izenduna, honako programa 
honetarako: Buruko gaixotasunen bat duten pertsonentzako eta haien senideentzako aholkularitza juridikoko zerbitzua 
Zer sektorerentzat diren FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioa. Hirugarren sektorea. Irabazi-

asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
9. programa: FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari diru-laguntza izenduna, honako programa 
honetarako: Ateak Zabaldu. 
Zer sektorerentzat diren FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioa. Hirugarren sektorea. Irabazi-

asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
10. programa: FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako Federazioari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Esku-hartze sozialeko 
programak garatzea. 
Zer sektorerentzat diren FEDER-Gaixotasun Arraroen Federazioa. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
11. programa: Arantzazuko Santutegiari diru-laguntza izenduna, honako programa honetarako: Elkarrekin bila. 
Zer sektorerentzat diren Arantzazuko Santutegia. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
12. programa: Clara Campoamor elkarteari diru-laguntza izenduna 
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Zer sektorerentzat diren Clara Campoamor elkartea 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
13. programa: Barakaldoko San Vicente de Paúl Konferentzia Elkarteari (Elikagai Bankua) diru-laguntza izenduna 
Zer sektorerentzat diren Barakaldoko San Vicente de Paúl Konferentzia Elkartea (Elikagai Bankua) 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
14. programa: Arabako Elikagai Bankuari diru-laguntza izenduna 
Zer sektorerentzat diren Arabako Elikagai Bankua 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
15. programa: Arabako Itxaropen Telefonoa Elkarteari diru-laguntza izenduna 
Zer sektorerentzat diren Arabako Itxaropen Telefonoa Elkartea 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
16. programa: Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari diru-laguntza izenduna, programa honetarako: Pobrezia energetikoari aurre egitea 
Zer sektorerentzat diren Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorria 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

2. helburu estrategikoa: kalitatezko gizarte-zerbitzuak sustatzea Eusko Jaurlaritzak zuzeneko ardura duen esparruetan. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: Genero-indarkeriaren emakume biktimentzako diru-laguntza, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko 
abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoa. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: Genero-indarkeriaren emakume biktimentzako diru-laguntza, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko 
abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoa. 
Sektore hartzaileak Genero-indarkeriaren emakume biktimak 
Emateko prozedura Ondoz ondokoa, eskaerak aurkeztu ondoren eta guztiz beteta daudenean, Gizarte Zerbitzuetako zuzendariaren 

berariazko ebazpen arrazoituaren bidez erabakiko da. Ematen den diru-laguntza aurreikusita dago Genero Indarkeriaren 
aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoan. 
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FAMILIA POLITIKARAKO ETA KOMUNITATE GARAPENERAKO ZUZENDARITZA 

2. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 
1. helburu estrategikoa: Familietako kideak zaintzeak eta beren familia-proiektuak garatzeak sortutako kostu zuzenak edo zeharkakoak konpentsatzea. 
 
1. diru-laguntza ildoa: Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak, uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuaren, maiatzaren 30eko 109/2006 Dekretuaren, abenduaren 19ko 
255/2006 Dekretuaren eta martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuaren arabera. 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 
 
1. programa: Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak. 

2015 2016 

 
1. helburua: Seme-alaben jaiotzarekin, adopzioarekin, adopzio aurreko familia-harrerarekin edo tutoretzarekin lotutako behar ekonomikoei 
erantzuten laguntzea (ardurapeko seme-alaba bakoitzeko). 

  

1. ekintza: Diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea.   
1. adierazlea: Lehen seme-alabarengatik emandako laguntzen kopurua. 9.587 9.595 
2. adierazlea: Bigarren seme-alabarengatik emandako laguntzen kopurua. 14.472 14.249 
3. adierazlea: Hirugarren seme-alabarengatik edo hurrengoengatik emandako laguntzen kopurua. 9.895 9.836 

2. helburua: Seme-alaben erditze, adopzio nazional, adopzio aurreko familia-harrera edo tutoretza ugarien ondorioz sortzen diren behar ekonomiko 
bereziei erantzuten laguntzea. 

  

1. ekintza: Diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea.   
1. adierazlea: Erditze, adopzio nazional, adopzio aurreko familia-harrera edo tutoretza ugariengatik emandako laguntzen kopurua. 468 474 

3. helburua: Seme-alaben nazioarteko adopzio arrunten edo ugarien ondorioz sortzen diren behar ekonomiko bereziei erantzuten laguntzea.   
1. ekintza: Diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea.   

1. adierazlea: Nazioarteko adopzio arrunt edo ugariengatik emandako laguntzen kopurua. 90 91 
4. helburua: Laguntzen xede diren ardurapeko seme-alabei aitortutako desgaitasun-egoeren (% 33koa edo handiagoa) edo mendekotasun-egoeren 
ondorioz sortzen diren behar ekonomiko bereziei erantzuten laguntzea (ardurapeko seme-alaba bakoitzeko laguntzak bikoiztea). 

  

1. ekintza: Diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea.   
1. adierazlea: Desgaitasuna (% 33koa edo handiagoa) edo mendekotasuna aitortzearen ondorioz ardurapeko seme-alaba 
bakoitzeko zenbateko bikoitza duten laguntzen kopurua. 

251 255 

 
2. diru-laguntza ildoa: Familia- eta lan-bizitza uztartzeko diru-laguntzak, ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren arabera (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuaren bidez aldatu 
zen). 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 
 2015 2016 
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1. programa: Familia- eta lan-bizitza uztartzeko diru-laguntzak. 
 
1. helburua: Seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzia batek edo lanaldi-murrizketa batek eragindako diru-sarreren galera konpentsatzea. 

  

1. ekintza: Diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea.   
1. adierazlea: Laguntzen onuradunen kopurua 20.763 20.762 

2. helburua: Mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko lan-eszedentzia batek edo lanaldi-murrizketa batek 
eragindako diru-sarreren galera konpentsatzea. 

  

1. ekintza: Diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea.   
1. adierazlea: Laguntzen onuradunen kopurua. 347 347 

3. helburua: Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeak sortutako gastuak ordaintzen laguntzea.   
1. ekintza: Diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea.   

1. adierazlea: Laguntzen onuradunen kopurua. 357 357 
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2. helburu estrategikoa: Gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai sozialekin, sare-lana bultzatzea eta 
indartzea. 
 
1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak, 271/2012 Dekretua, 
abenduaren 4koa, garatzeko. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 
1. programa: Hirugarren sektoreko erakundeentzako diru-laguntzak, esku-hartze sozialaren eremuan boluntariotza eta elkarteen bidezko parte-
hartzea indartzeko jarduerak egiteko. 

2015 2016 

 
1. helburua: Pertsona guztien autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatzera eta babestera zuzendutako esku-hartze sozialaren arloko 
jarduerak finantzatzen laguntzea, bereziki, honako gai hauen barruan sartzen badira edo hauekin lotuta baldin badaude: gizarte-zerbitzuak, 
gizarteratzea, familiaren babesa, haur eta nerabeentzako arreta eta babesa, etorkinen integrazioa, eta orokorrean, kultura-artekotasuna; 
adinekoentzako arreta eta babesa, mendekotasuna duten pertsonentzako, eta orokorrean, desgaitasuna duten pertsonentzako arreta eta babesa, eta 
askatasun eta dibertsitate afektibo-soziala. 

599.000 
€ 

599.000 € 

1. ekintza: Diru-laguntzen deialdia argitaratzea, kudeatzea eta ebaztea.   
1. adierazlea: Deialdi-agindua argitaratzea.   
2. adierazlea: Diruz lagundutako jardueren kopurua (85).   
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3. helburu estrategikoa: HIRUKIDE-EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK familien esparruko jarduerak bultzatzeko egiten duen lana 
indartzea eta sendotzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: 

Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko abenduaren 30ekoa) jasotako 
diru-laguntza izenduna, zehazki, 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.018.L erreferentzia daukan aurrekontu-partidan jasotakoa. 
2016ko EKITALDIA:  

Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko aurrekontu orokorren proiektuan jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.003.C aurrekontu-
aplikazioa erreferentzia daukan aurrekontu-partidan jasotakoa. 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko aurrekontu orokorren proiektuan jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.044.K aurrekontu-
aplikazioa erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, gurasotasun positiboaren eta lan- eta familia-bizitza uztartzearen inguruko jarduerak egitera zuzendua. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

 
1. helburua: Seme-alabak dauzkaten familien eskubideen eta interesen defentsa sustatzea, oro har, eta bereziki, familia ugarien kasuan, 
politikarekin, instituzioekin, gizartearekin, komunikabideekin eta enpresekin lotutako esparru guztietan. 

  

1. ekintza: Euskal administrazio publikoekiko elkarrizketa   
1. adierazlea: Eusko Jaurlaritzako sailekin izandako bileren kopurua. 10 12 
2. adierazlea: Alkateekin eta askotariko arloetako zinegotziekin izandako bileren kopurua. 20 24 
3. adierazlea: Udal-esparruan, familia ugarientzat tasetan, prezio publikoetan eta udal-zergetan lortutako hobekuntzen kopurua. 4 7 
4. adierazlea: Arartekoarekin izandako bileren eta harremanen kopurua. 1 1 
5. adierazlea: Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren bileretara joandako aldien kopurua. 2 2 
6. adierazlea: Familiaren Batzorde Iraunkorraren bileretara joandako aldien kopurua. 1 1 
7. adierazlea: Sareen Sarearen bileretara joandako aldien kopurua. 3 3 
8. adierazlea: Elkarrizketa Zibilerako Mahaiaren bileretara joandako aldien kopurua. 3 3 
9. adierazlea: Beste erakunde eta entitate batzuen bileretara joandako aldien kopurua. 10 10 

2. ekintza: Enpresa pribatuekiko elkarrizketa.   
1. adierazlea: Enpresekin izandako bileren eta harremanen kopurua. 20 20 
2. adierazlea: Familia ugarientzat lortutako deskontuen kopurua. 20 20 

3. ekintza: Komunikabideekiko elkarrizketa.   
1. adierazlea: Komunikabideetan agertutako aldien kopurua. 458 460 

4. ekintza: Familia elkartuen interesen defentsa.   
1. adierazlea: Elkartearen bulegoetan telefonoz, posta elektronikoz eta idatziz jasotako kontsulten kopurua. 600 600 

5. ekintza: Kideen familia- eta lan-bizitza uztartzearen aldeko ekintzak.   
1. adierazlea: Antolatutako udalekuen kopurua. 6 8 
2. adierazlea: Antolatutako udalekuetan artatutako neska-mutilen kopurua. 125 130 

6. ekintza: Familia kideen biziraupenaren aldeko ekintzak.   
1. adierazlea: Elikagaiak jaso dituzten familien kopurua. 15 15 
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2. adierazlea: Familia horietako kide diren neska-mutilen kopurua. 45 45 
2. helburua: Administrazio publikoen eta komunikabideen aurrean seme-alabak dauzkaten familien mintzaidea eta eleduna izanik, gizarteari Euskal 
Autonomia Erkidegoko familien benetako egoera ikusaraztea eta ezagutaraztea. 

  

1. ekintza: Euskal administrazio publikoekiko elkarrizketa.   
1. adierazlea: Eusko Jaurlaritzako sailekin izandako bileren kopurua. 10 12 
2. adierazlea: Alkateekin eta askotariko arloetako zinegotziekin izandako bileren kopurua. 20 24 

2. ekintza: Komunikabideekiko elkarrizketa.   
1. adierazlea: Komunikabideetan agertutako aldien kopurua. 458 460 

3. helburua: Instituzioak, administrazioak eta gizartea, oro har, seme-alabak dauzkaten familien –eta bereziki, familia ugarien–, beharren inguruan 

sentsibilizatzea, baita gizartean egiten dituzten ekarpenen inguruan ere. Sentsibilizazio-lan hori bilerak eginez, elkarrizketak izanez, elkartearen 

argitalpenen bitartez, komunikabide orokorretan agertuz... egiten dute. 

  

1. ekintza: Euskal administrazio publikoekiko elkarrizketa.   
1. adierazlea: Eusko Jaurlaritzako sailekin izandako bileren kopurua. 10 12 
2. adierazlea: Alkateekin eta askotariko arloetako zinegotziekin izandako bileren kopurua. 20 24 
3. adierazlea: Arartekoarekin izandako bileren eta harremanen kopurua. 1 1 

2. ekintza: Komunikabideekiko elkarrizketa.   
1. adierazlea: Komunikabideetan agertutako aldien kopurua. 458 460 

3. ekintza: Paperezko argitalpenak eta digitalak.   
1. adierazlea: Paperezko aldizkariaren argitalpen-kopurua. 4 4 
2. adierazlea: Newsletter aldizkari digitalaren argitalpen-kopurua. 12 12 

4. ekintza: Prestakuntza-jardunaldiak eta kongresuak antolatzea.   
1. adierazlea: Antolatutako jardunaldien eta kongresuen kopurua. 4 6 
2. adierazlea: Jardunaldien eta kongresuen antolaketa dela-eta, komunikabideetan agertutako aldien kopurua. 20 20 

4. helburua: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzari Euskal Autonomia Erkidegoko familien egoerari eta perspektibei 

buruzko informazioa eta aholkuak ematea. 

  

1. ekintza: Eusko Jaurlaritzako Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzarekiko elkarrizketa.   
1. adierazlea: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzarekin izandako bilera politiko eta teknikoen kopurua. 4 4 
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4. helburu estrategikoa: JUNEREN HEGOAK-Gaixotasunak dituzten haurrei eta haien familiei laguntzeko elkartearen lana indartzea eta sendotzea 
 
Diru-laguntza ildoa: 
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, 15.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.044.V erreferentzia daukan aurrekontu-partidan jasotakoa. 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 

 
2015 

2016 

1. helburua: Seme-alaben gaixotasun-, heriotza- edo dolu-esperientzia bat ahultasun-egoeran bizitzen ari diren familiak babesteko, eta nolabait, 
esperientzia horri aurre egiten laguntzeko sare bat sortzea. 

  

1. ekintza: Energiei buruzko tailerrak, profesionalek dinamizatuak (reikia/energien transmisioa, meditazioa, zainketa aringarriak).   
1. adierazlea: Egindako tailerren kopurua. 2  
2. adierazlea: Bertaratu diren pertsonen kopurua. 30  
3. adierazlea: Gogobetetze-galdetegiak betetzea. 30  

2. ekintza: Juneren Hegoak elkarteko familientzako coaching-a eta terapia.   
1. adierazlea: Saioen kopurua. 20  
2. adierazlea: Parte-hartzaileen kopurua. 5  
3. adierazlea: Gogobetetze-galdetegiak betetzea. 5  

3. ekintza: Bizkortze kardiobaskularrari buruzko ikastaroa.   
1. adierazlea: Saioen kopurua. 2  
2. adierazlea: Parte-hartzaileen kopurua. 20  
3. adierazlea: Gogobetetze-galdetegiak betetzea. 20  

4. ekintza: I. Juneren Hegoak Lasterketa Solidarioa.   
1. adierazlea: Parte-hartzaileen kopurua. 100  

5. ekintza: Juneren Hegoak eguna.   
1. adierazlea: Parte-hartzaileen kopurua. 100  

6. ekintza: Gaixoaldian eta dolualdian laguntzeko boluntarioak prestatzea.   
1. adierazlea: Egindako tailerren kopurua. 2  
2. adierazlea: Bertaratu diren pertsonen kopurua. 28  
3. adierazlea: Gogobetetze-galdetegiak betetzea. 28  

2. helburua: Neska-mutil horien eta beren familien bizi-kalitatea hobetzea.   
1. ekintza: Energiei buruzko tailerrak, profesionalek dinamizatuak (reikia/energien transmisioa, meditazioa, zainketa aringarriak).   

1. adierazlea: Egindako tailerren kopurua. 2  
2. adierazlea: Bertaratu diren pertsonen kopurua. 30  
3. adierazlea: Gogobetetze-galdetegiak betetzea. 30  

2. ekintza: Juneren Hegoak elkarteko familientzako coaching-a eta terapia.   
1. adierazlea: Saio kopurua. 20  
2. adierazlea: Parte-hartzaileen kopurua. 5  
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3. adierazlea: Gogobetetze-galdetegiak betetzea. 5  
3. ekintza: Bizkortze kardiobaskularrari buruzko ikastaroa.   

1. adierazlea: Saio kopurua. 2  
2. adierazlea: Parte-hartzaileen kopurua. 30  
3. adierazlea: Gogobetetze-galdetegiak betetzea. 30  

6. ekintza: Gaixoaldian eta dolualdian laguntzeko boluntarioak prestatzea.   
1. adierazlea: Egindako tailerren kopurua. 2  
2. adierazlea: Bertaratu diren pertsonen kopurua. 28  
3. adierazlea: Gogobetetze-galdetegiak betetzea. 28  

3. helburua: Neska-mutil gaixoen familientzako erreferentziazko gune bat sortzea.   

1. ekintza: Energiei buruzko tailerrak, profesionalek dinamizatuak (reikia/energien transmisioa, meditazioa, zainketa aringarriak).   
1. adierazlea: Egindako tailerren kopurua. 2  
2. adierazlea: Bertaratu diren pertsonen kopurua. 30  
3. adierazlea: Gogobetetze-galdetegiak betetzea. 30  

2. ekintza: Juneren Hegoak elkarteko familientzako coaching-a eta terapia.   
1. adierazlea: Saio kopurua. 20  
2. adierazlea: Parte-hartzaileen kopurua. 5  
3. adierazlea: Gogobetetze-galdetegiak betetzea. 5  

3. ekintza: Bizkortze kardiobaskularrari buruzko ikastaroa.   
1. adierazlea: Saio kopurua. 2  
2. adierazlea: Parte-hartzaileen kopurua. 30  
3. adierazlea: Gogobetetze-galdetegiak betetzea. 30  

4. ekintza: I. Juneren Hegoak Lasterketa Solidarioa.   
1. adierazlea: Parte-hartzaileen kopurua. 100  

5. ekintza: Juneren Hegoak eguna.   
1. adierazlea: Parte-hartzaileen kopurua. 100  

6. ekintza: Gaixoaldian eta dolualdian laguntzeko boluntarioak prestatzea.   
1. adierazlea: Egindako tailerren kopurua. 2  
2. adierazlea: Bertaratu diren pertsonen kopurua. 28  
3. adierazlea: Gogobetetze-galdetegiak betetzea. 28  
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5. helburu estrategikoa: KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOAK desgaitasuna duten pertsonentzako kirol egokitua sustatzeko egiten duen lana indartzea eta 
sendotzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.038.I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan jasotakoa. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.040.I erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

1. helburua: Euskadiko desgaitasuna duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzea, jarduera fisikoarekin eta kirolarekin lotutako praktika osasungarrien 
bitartez (lehiaketaz kanpoko kirola). 

  

1. ekintza: Desgaitasuna duten pertsonentzat egokitutako lehiaketaz kanpoko jarduera fisikoa eta kirola garatzeko euskal plan bat egitea: 
idaztea eta aurkeztea. 

1 1 

1. adierazlea: aurkezpen-zenbakia.   
2. adierazlea: bertaratutakoen kopurua.   

2. ekintza: Hainbat esparrurekin –osasuna, hezkuntza, gizartea eta udala– lotutako programak eta jarduerak egitea eta ezartzea: diseinua, 
idazketa eta aurkezpena. 

  

1. adierazlea: jarduerak. 10-12 10-12 
2. adierazlea: esparruen kopurua. 4 4 
3. adierazlea: esparru bakoitzeko ekintza-kopurua.   

3. ekintza: Toki-mailan, jarduera fisikoen eta kirolaren inguruko programa inklusibo bat diseinatzea: udal-programak idaztea 
(pertsonalizatuak). 

  

1. adierazlea: informatutako udalerrien kopurua. 5 5 
2. adierazlea: programa pertsonalizatuen kopurua.   
3. adierazlea: jardueren kopurua.   

2. helburua: Euskadin, lehiaketaz kanpoko jarduera fisikoa eta kirola desgaitasuna duten pertsonengana hurbiltzea.   
1. ekintza: Eskola-garaian dagoen populazioari zuzenduta, desgaitasuna duten pertsonen gaitasunari buruzko sentsibilizazio-kanpaina bat 
egitea eta ezartzea, kirolaren bitartez: ikastetxeetan sentsibilizazio-saioak. 

  

1. adierazlea: jardueren kopurua. 4 4 
2. adierazlea: sentsibilizazio-saioen kopurua.   
3. adierazlea: Zenbat ikastetxerekin egin diren harremanak.   

2. ekintza: Populazio osoari zuzenduta, desgaitasuna duten pertsonen gaitasunari buruzko sentsibilizazio-kanpaina bat egitea eta 
ezartzea, kirolaren bitartez: populazioa sentsibilizatzeko saioak. 

  

1. adierazlea: jardueren kopurua. 4 4 
2. adierazlea: saioen kopurua.   
3. adierazlea: zenbat udalerri/entitaterekin egin diren harremanak.   

3. ekintza: Desgaitasun-maila handiko pertsonei kirola egitea ahalbidetzeko laguntza- eta arreta-programa: beharrak definitzea eta behar 
horiei erantzuteko baliabideak ematea. 

1 1 



55 

 

1. adierazlea: Jardueren kopurua.   
2. adierazlea: laguntza- eta arreta-beharrak dauzkaten pertsonen kopurua.   
3. adierazlea: artatutako pertsonen kopurua.   

4. ekintza: Mugikortasun-arazoak dauzkaten pertsonei kirola egitea ahalbidetzeko garraio egokituko programa: beharrak definitzea eta 
behar horiei erantzuteko baliabideak ematea. 

1 1 

1. adierazlea: jardueren kopurua.   
2. adierazlea: garraio-beharrak dauzkaten pertsonen kopurua.   
3. adierazlea: garraiatutako pertsonen kopurua.   
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6. helburu estrategikoa: Mendetasun-egoeran dauden adineko pertsonentzako arreta-zerbitzuak sustatzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.032.I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.015.E erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 

2015 
2016 

 
1. helburua: Mendetasun-egoeran dauden adineko pertsonentzako arreta-zerbitzuak sustatzea. 

  

1. ekintza: Hirugarren sektorea osatzen duten sareak koordinatzeko instantzietan parte hartzea.   
1. adierazlea: Bilerak. 10 10 

2. ekintza: Erakunde publikoek sustatutako foroetan parte hartzea.   
1. adierazlea: Egindako bileren kopurua. 26 26 

3. ekintza: Gaitasunak formulatzea eta garatzea eta horiek komunikatzeko eta transferitzeko ekintzak.   
1. adierazlea: Bilgune informazio-buletina. Argitalpenen kopurua. 24 24 
2. adierazlea: Webgunea mantentzea eta hobetzea.   

4. ekintza: Sinergiak bilatzea eta funtsak biltzea.   
1. adierazlea: Egindako harremanak. 6 6 
2. adierazlea: Kide berriak. 2 2 

5. ekintza: Kudeaketa-arloko tresnak, ezagutza eta esperientziak elkartrukatzea eta kalitate-sistemak ezartzea.   
6. ekintza: Erakunde kidetuen kudeaketa hobetzeko aholkularitza espezializatua.   
7. ekintza: Erakunde kidetuetako langileen prestakuntza.   

1. adierazlea: Prestakuntza-ekintzen kopurua. 5 5 
2. adierazlea: Akreditatutako pertsonen kopurua. 170 205 

8. ekintza: Erakunde elkartuak ordezkatzea, babestea eta aholkuak ematea.   
1. adierazlea: Ordezkapenen kopurua. 4 4 

9. ekintza: Federazioaren gobernu-organoetan, jardunaldietan eta kongresuetan parte hartzea.   
1. adierazlea: Gobernu-organoak. 6 6 
2. adierazlea: Kongresuak. 1 1 

10. ekintza: Idazkaritzaren funtzionamendu arrunta.   
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7. helburu estrategikoa: Mendekotasuna duten adineko pertsonak zaintzen dituzten familientzako krisi-egoeretarako babes integrala. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.029.U erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.043.G erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

1. helburua: Mendekotasuna duten adineko pertsonak zaintzen dituzten familientzako krisi-egoeretarako babes integrala.   
1. ekintza: Laguntzabide programa.   

1. adierazlea: Curriculumak jasotzea eta elkarrizketak egitea. 74 74 
2. adierazlea: Bulegoan aholkularitza jaso duten familiak. 168 168 
3. adierazlea: Aholkularitza jaso duten profesionalak. 51 51 
4. adierazlea: Familiei laneko burokrazia egitea. 360 360 
5. adierazlea: Beharrezko profesionalak. 102 102 
6. adierazlea: Kontratatutako orduak. 73.396 73.396 
7. adierazlea: Prestakuntza-ekintzen kopurua. 1 1 
8. adierazlea: Ikasleen kopurua. 13 13 
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8. helburu estrategikoa: Boluntariotza indartzea 
 
1. diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.031.R erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.014.L erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

1. helburua: Gipuzkoako boluntariotza indartzea.   
1. ekintza: Eusko Jaurlaritzarekin boluntariotza arloan etengabe elkarlanean aritzea.   

1. adierazlea: Lantalde Iraunkorrean parte hartzea. Bilerak. 10 10 
2. adierazlea: Proiektuak diseinatzeko eta gauzatzeko laguntza. 7 7 

2. ekintza: Boluntarioei eta elkarteei laguntza eta aholkularitza.   
1. adierazlea: Aholkularitza-kontsultak. 120 120 

 
2. diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.004.I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.006.I erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 

 
2015 

2016 

1. helburua: Bizkaiko boluntariotza indartzea.   
1. ekintza: Eusko Jaurlaritzarekin boluntariotza arloan etengabe elkarlanean aritzea.   

1. adierazlea: Lantalde Iraunkorrean parte hartzea. Bilerak. 10 10 
2. adierazlea: Proiektuak diseinatzeko eta gauzatzeko laguntza. 7 7 

2. ekintza: Boluntarioei eta elkarteei laguntza eta aholkularitza.   
1. adierazlea: Aholkularitza-kontsultak. 419 419 
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9. helburu estrategikoa: Hirugarren adineko gizonentzako eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.025.Q erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.010.G erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

 
1. helburua: Hirugarren adineko gizonentzako eta emakumeentzako berariazko programak sustatzea. 

  

1. ekintza: Federazioaren foroetan parte hartzea.   
1. adierazlea: Egindako bileren kopurua. 6 6 

2. ekintza: Estatuko eta autonomia-erkidegoetako plataformetan parte hartzea.   
1. adierazlea: Egindako bileren kopurua. 18 18 

3. ekintza: Ikastaroetan eta jardunaldietan parte hartzea.   
1. adierazlea: Ikastaroen eta jardunaldien kopurua. 10 10 

4. ekintza: Erakundeen foroetan parte hartzea.   
1. adierazlea: Foroen kopurua. 9 9 

5. ekintza: Komunikabideetako agerpenak.   
1. adierazlea: Jardueren kopurua. 23 23 

6. ekintza: Jarduera kulturalak.   
1. adierazlea: Jardueren kopurua. 2 2 

7. ekintza: Federazioa sendotzea.   
1. adierazlea: Batzarren kopurua. 3 3 
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10. helburu estrategikoa: Familia-zaintzailearen prestakuntza sustatzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.030.M erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.046.H erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

 
1. helburua: Familia-zaintzailearen prestakuntza. 

  

1. ekintza: Prestakuntza-tailerrak.   
1. adierazlea: Tailerren kopurua. 11 11 
2. adierazlea: Parte-hartzaileak. 209 209 
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11. helburu estrategikoa: Desgaitasunaren arloko jarduerak sustatzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.020.I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.005.M erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

 
1. helburua: Desgaitasunaren arloko jarduerak sustatzea. 

  

1. ekintza: Lan komunitarioa, monografiko/mintegi formatuan.   
1. adierazlea: Monografikoen/mintegien kopurua. 2 2 

2. ekintza: Desgaitasuna duten pertsonentzat aplikazio erabilerrazak egitea.   
1. adierazlea: Aplikazioen kopurua. 1 1 

3. ekintza: Aldarrikapen-jarduerak.   
1. adierazlea: Dokumentuen kopurua. 3 3 

4. ekintza: Lankidetzarako espazioak sortzea.   
1. adierazlea: Sortutako espazioak. 2 2 

5. ekintza: “Edeka”ren mantentzea indartzea eta ziurtatzea.   
1. adierazlea: Idazkaritza teknikoa sortzea. 1 1 
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12. helburu estrategikoa: EAEko hirugarren sektore sozialaren benetako egoera ikusarazteko eta bere ezaugarri nagusiei, bere funtsezko ekarpenetako batzuei eta bere 
egituraketa kuantitatiboari eta kualitatiboari buruzko ezagutza sistematikoa handitzen laguntzeko tresna bat edukitzea. 
 
Diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.003.E erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 2015 

 
1. helburua: Hirugarren sektore sozialari buruzko ezagutzaren sorkuntzan aurrerapausoak ematea, Hirugarren Sektorearen 
Behatokiak aurrera eramandako beste ikerlan batzuetan oinarrituta. 

 

1. ekintza: EAEn sektorea osatzen duten zifrak kuantifikatzea.  
1. adierazlea: Egindako azterketak edo txostenak. 1 

2. ekintza: Hirugarren Sektore Sozialaren egoera aztertzea, Estatu osoan eta beste autonomia-erkidego batekin 
alderatuz. 

 

1. adierazlea: Egindako azterketak edo txostenak. 1 
 
2. helburua: Euskadiko hirugarren sektore sozialeko erakundeentzat eta sareentzat, sektore publikoarentzat eta sektorea 
ezagutu nahi duten beste eragile sozial batzuentzat –haiekin elkarlanean aritzen badira, sustapenean esku hartzen badute edo 
egin nahi badute– erabilgarriak izan daitezkeen informazioak eta balorazioak eskaintzea. 

 

1. ekintza: Hirugarren Sektore Sozialeko erakunde «aktiboen» direktorio bakar eguneratua sortzea.  
1. adierazlea: Sortutako direktorioen kopurua. 1 

 
3. helburua: Probintzia-eremua gainditzea, hirugarren sektore sozialaren egituraketa-dinamika gero eta handiagoarekiko 
koherentziaz, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren mailako beste eragile sozial batzuekin batera aritzea. 

 

1. ekintza: Hirugarren Sektore Soziala garbi mugatzea, berau osatzen duten erakundeen multzoari eta esparru 
bakoitzari (lankidetza, gizarte-ekintza zentzu hertsian, zibikoa, eta abar) dagokienez. 

 

1. adierazlea: Egindako azterketen edo txostenen kopurua. 1 
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13. helburu estrategikoa: EDE FUNDAZIOAK Euskadin, Hirugarren Sektorearen Behatokiaren bitartez, hirugarren sektore soziala bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta 
sendotzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 1415.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.005.A erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.001.M erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 

 
2015 

2016 

 
1. helburua: Euskadiko hirugarren sektore sozialarekin lotutako ikerketa. 

  

1. ekintza: Buletin digital berri bat diseinatzea eta kaleratzea, formatu berri batekin eta edukiak hobetuta, eta Hirugarren Sektorearen 
Behatokiaren webguneko orri nagusian programazio-aldaketak egitea. 

  

1. adierazlea: Egindako eta bidalitako buletin digitalak. 11 11 
2. adierazlea: Programazioa aldatzea. 1 1 

2. ekintza: Produktu dokumentalak eguneratzea, bereziki: hirugarren sektorearekin lotutako azterketei buruzko txostena, nahitaez bete 
beharreko araudiari eta kudeaketarako bestelako erreferentziei buruzko txostena eta finantzazioari buruzko datu-basea. 

  

1. adierazlea: Eguneratutako produktu dokumentalen kopurua. 3 3 
3. ekintza: Euskadiko hirugarren sektore sozialak gizarte-ekintzan egiten duen ekarpenaren dibulgazioa sustatzea, sortutako materialak 
baliatuz (argitalpenak, bideoa). 

  

1. adierazlea: Egindako ekintzen kopurua. 3  
4. ekintza: Interes-guneekin lotutako bilaketak programatzea eta bilaketa espezializatuak egitea, sustapen- eta ikerketa-arloei dagokien 
programazioarekiko modu koherentean, eta aurrera eramanez, webgunean sortutako espazioa elikatzea. 

  

1. adierazlea: Behatokiko erreferentziazko liburutegiko interes-gune eguneratuen kopurua. 14 14 
2. adierazlea: Bilaketa espezializatuak. 6 6 

5. ekintza: Informazioaren eta dokumentazioaren kudeaketa arrunta.   
1. adierazlea: Egindako kudeaketa-ekintzak. 11 11 

2. helburua: Euskadiko hirugarren sektore sozialarekin lotutako ikerketa.   
1. ekintza: Hirugarren sektorearekin lotutako ikerketa zehatzak egitea:   

1. adierazlea: Martxan dauden azterlanen kopurua. 3 3 
2. ekintza: Egindako ikerketa-proiektuekin lotutako zabalpen-ekintzetan parte-hartzea.   

1. adierazlea: Zenbat zabalpen-ekintzatan parte hartzen duten. 3 4 
3. helburua: Euskadiko hirugarren sektore sozialarekin lotutako sustapena.   

1. ekintza: Hirugarren Sektorearen Behatokiaren jarduera zabaltzeko ekintzak egitea, sare sozialen eta bestelako zabalpen-tresnen 
bitartez. 

  

1. adierazlea: Erabilitako sareak eta zabalpen-tresnak. 6 6 
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2. ekintza: Jardunaldiak, mintegiak eta tailerrak egitea.   
1. adierazlea: Egindako jardunaldi, mintegi eta tailerren kopurua. 9 6 

3. ekintza: Argitalpenak, bideoak eta bestelakoak egitea.   
1. adierazlea: Editatutako dokumentuak (komunikazioa, sormen-faktoria, hartzaileak, blog post-a). 4 6 
2. adierazlea: Editatutako bideoak. 8 10 
3. adierazlea: Bidalitako kudeaketa arloko laburrak. 11 11 

4. helburua: Hirugarren Sektorearen Behatokiko jarduerak koordinatzea.   
1. ekintza: Behatokiaren jarduera Araba Lurralde Historikora eta Gipuzkoa Lurralde Historikora zabaltzea bultzatzea.   

1. adierazlea: Egindako zabalpen-ekintzen kopurua. 2 4 
2. ekintza: Hirugarren Sektorearen Behatokiaren irudi-aldaketa eta Euskadiko Hirugarren Sektorearen Behatokiranzko urratsak 
ematearekin lotutako komunikazio-ekintzak kudeatzea. 

  

1. adierazlea: Egindako komunikazio-ekintzen kopurua. 1 1 
3. ekintza: Hirugarren Sektorearen Behatokiak erakundeekin eta sareekin daukan harremana egituratzea eta elkarlana sustatzea, bereziki, 
Sareen Sarearekin eta Arabako eta Gipuzkoako erakundeekin eta sareekin. 

  

1. adierazlea: Sareekin eta Sareen Sarearekin egindako bileren kopurua. 8 4 
2. adierazlea: Araba Lurralde Historikoko erakundeekin eta sareekin egindako bileren kopurua. 1 2 

3. adierazlea: Gipuzkoa Lurralde Historikoko erakundeekin eta sareekin egindako bileren kopurua. 1 2 
4. ekintza: HSBaren proiektuak bideratzea, haien martxan jartzea bideratzea eta aktiboki parte hartzea.   

1. adierazlea: Behatokiko taldeak bideratzeko, dinamizatzeko, parte hartzeko, jarraipena egiteko... egindako bileren kopurua. 22 22 
5. ekintza: Behatokiaren interes-guneekin eta ildo estrategikoekin lotuta, barne-koherentzia bermatzea.   

1. adierazlea: Bilera estrategikoen kopurua. 6 6 
6. ekintza: Hirugarren Sektorearen Behatokiak hirugarrenen ekimenetan, zuzenki edo haiek bideratuz, parte hartzeko egindako eskaerei 
erantzutea. 

  

1. adierazlea: Erantzundako eskaeren kopurua. 3 3 
7. ekintza: Hirugarren Sektorearen Behatokia kudeatzea (kudeaketa ekonomikoa, baliabideak, kideekiko harremanak, eta abar).   

1. adierazlea: Ekimenaren kideekin egindako jarraipen-bileren kopurua. 2 2 
8. ekintza: Hirugarren Sektorearen Behatokiaren hurrengo aldirako ildo estrategikoak finkatzea (Liburu Zuria osatu eta Araba eta Gipuzkoa 
lurralde historikoetako elkarte-sarearekin lotura egin ondoren). 

  

1. adierazlea: Finkatutako ildo estrategikoen dokumentua. 1 1 
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14. helburu estrategikoa: Hirugarren Sektore Soziala sendotzea, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.037.E erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, honako aurrekontu-partida 
hauetan jasotakoa: 

- 4. kapitulua: 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.039.I 
- 7. kapitulua: 16.0.1.04.22.0000.3.754.91.31241.001.M 

 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

 
1. helburua: Euskadin sektore sozialeko sareak dinamizatzea. 

  

1. ekintza: Elkarlana sustatzea, SAREEN SAREKO hainbat foro eta espazioren bitartez, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko 
askotariko esparruetan lan egiten duten sareen eta erakundeen artean. 

  

1. adierazlea: Egindako batzarrak. 1 1 
2. adierazlea: Zuzendaritza Batzordeak egindako bilerak. 11 11 
3. adierazlea: Koordinatzaileek egindako hileroko bileren kopurua. 11 11 
4. adierazlea: Egindako koordinazio-bilerak. 24 42 

2. ekintza: Bestelako gizarte-eragileekiko elkarrizketa.   
1. adierazlea: Egindako bileren kopurua. 12 12 

3. ekintza: Barne-indartzea.   
1. adierazlea: Egindako plan estrategikoen eta operatiboen kopurua. 1 1 
2. adierazlea: Sareen Sarearen barruan dauden erakundeen edo entitateen eskaeren kopurua. 1 1 

2. helburua: Parte-hartze foro publikoetako presentzia eta plataformekiko harremanak.   
1. ekintza: Euskal Autonomia Erkidegoko, Estatuko eta Europako administrazioekiko kontseiluak eta elkarrizketa-foroak.   

1. adierazlea: Zenbat kontseilu eta forotan parte hartzen den. 2 2 
2. adierazlea: Estatuko eta Europako zenbat plataformarekin dagoen elkarrizketa. 2 2 
3. adierazlea: Elkarrizketa Zibilaren bitartez planteatzen diren edukiak kudeatzeko sortutako aldi baterako elkarlan-taldeen 
kopurua. 

2 1 

4. adierazlea: Sortutako lan-batzorde iraunkorren kopurua. 2 2 
5. adierazlea: Bileretara joatea, taldeen eta batzordeen lanaren berri emateko. 13 15 

3. helburua: Euskal gizartean Hirugarren Sektorea sustatzea.   
1. ekintza: Gainerako eragile publikoek eta pribatuek hirugarren sektore sozialeko erakundeak ezagutzea eta haiekin harremana izatea 
sustatzea. 

  

1. adierazlea: Hirugarren sektore sozialari buruzko informazioa bestelako gizarte-eragileen artean zabaltzeko egindako topaketen 
kopurua. 

10 8 

2. ekintza: Hirugarren sektore sozialeko erakundeek administrazio publiko guztiak ezagutzea eta haiekin harremanetan egotea sustatzea.   
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1. adierazlea: Europako administrazio publikoekin hirugarren sektore sozialaren errealitateari buruz egindako harreman edo 
topaketa informatiboen kopurua. 

1 1 

2. adierazlea: Estatuko administrazio orokorrarekin hirugarren sektore sozialaren errealitateari buruz egindako harreman edo 
topaketa informatiboen kopurua. 

2 2 

3. adierazlea: Euskal administrazio publikoarekin hirugarren sektore sozialaren errealitateari buruz egindako harreman edo 
topaketa informatiboen kopurua. 

4 6 

4. adierazlea: Foru-administrazioekin hirugarren sektore sozialaren errealitateari buruz egindako harreman edo topaketa 
informatiboen kopurua. 

6 6 

5. adierazlea: Toki-administrazioekin hirugarren sektore sozialaren errealitateari buruz egindako harreman edo topaketa 
informatiboen kopurua. 

10 10 

6. adierazlea: Eusko Legebiltzarrarekin hirugarren sektore sozialaren errealitateari buruz egindako harreman edo topaketa 
informatiboen kopurua. 

1 1 

4. helburua: Euskal gizartea hirugarren sektore sozialaren errealitatearen eta bere ekarpenaren inguruan sentsibilizatzea.   
1. adierazlea: Egindako tresnen kopurua. 4 4 

2. ekintza: Kongresuak, jardunaldiak, mintegiak eta tailerrak egitea.   
1. adierazlea: Egindako ekitaldien kopurua. 2 2 
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15. helburu estrategikoa: Euskal gizartean, bertako biztanleen eta etorkinen errespetuzko bizikidetzaren bitartez, kultura-artekotasuna progresiboki sendotzeko oinarriak 
sortzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.021/A erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.006/E erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 

 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

 
1. helburua: Harresiak Apurtuz operatiboki eta finantzarioki sendotzea. 

  

1. ekintza: Entitatearen altak eta bajak kudeatzea, erakunde kideen datu-basea eguneratuta izateko; barne-
komunikaziorako tresnak kudeatzea; sareko erakundeentzako arreta zuzena, materialak uzteko edo informazioa eta 
erreferentziak emateko; sektoreko beste entitate batzuekin harremana izatea eta/edo areagotzea, eta hala, Harresiak 
Apurtuz-ek EAE barruan eta kanpoan migrazioen sektorean duen erreferentziazko rola sendotzea. 

  

                         1. adierazlea: Txostena: altak eta bajak, komunikazio-tresnak, sareko entitateen kontsultak, sektoreko beste 
entitate batzuekin izandako harremanak. 

1 1 

2. helburua: Immigrazioaren eta atzerritartasunaren arloan bi norabideko sentsibilizazioa egitea.   
1. ekintza: Erkidegoan proiektatuko den kanpaina globalaren jarraipena; erkidegoan proiektatuko diren 
ekintza zehatzak diseinatzea eta garatzea; erkidegoan proiektatuko diren jarrera-hartze publikoak; toki-
mailan proiektatuko diren urteko prestakuntza/sentsibilizazio ekintzak. 

 

  

                         1. adierazlea: Txostena: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzarekiko elkarlanak, 
erkidego- eta foru-mailako gobernamendu-espazioetako eta hirugarren mailako sareetako parte-hartzeak. 

1 1 

3. helburua: Politika publikoetan, foru- eta toki-mailakoetan, eragina izatea.  
1. ekintza: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzarekin elkarlan aktiboa, Immigrazioaren 
Euskal Estrategia kontrastatzeko eta martxan jartzen laguntzeko; gobernamendu-espazio autonomikoetan parte 
hartzea, adibidez, Elkarrizketa Zibilerako Mahaian, Etorkinen Partaidetza Foroaren osoko bilkuran eta Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Kontseiluan; foru-mailako gobernamendu-espazioetan parte hartzea, adibidez, Bizkaiko 
Aldundiaren Elkarrizketa Zibilerako Mahaian eta Gipuzkoako Aldundiaren Aniztasun Mahaian; hirugarren mailako 
sareetan parte hartzea, adibidez, Sareen Sarean, Ekain sarean, Topaketa Gunean. 
 

  

                         1. adierazlea: Txostena: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzarekiko elkarlanak, 
erkidego- eta foru-mailako gobernamendu-espazioetako eta hirugarren mailako sareetako parte-hartzeak. 

1 1 
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16. helburu estrategikoa: Hirugarren sektore sozialeko elkarte-mugimendua indartzea 

 

1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.026/U aurrekontu-partidan, EAPN Euskadi-Pobreziaren eta Giza Bazterketaren Aurkako Europar Sarea Euskadin erakundeari bere izenean 
esleitua. 

 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

 
1. helburua: Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jarduerak sustatzea. 

  

1. ekintza: Entitatearen gobernu-organoen dinamizazioa eta koordinazioa eta sarearen kudeaketa.   
1. adierazlea:  Urteko batzarren kopurua. 1 1 
2. adierazlea:  Zuzendaritza Batzordearen urteko bileren kopurua. 11 11 

2. ekintza: Administrazio publikoarekiko eta lege-esparruekiko elkarrizketa-organoetako parte-hartzea.   
1. adierazlea: esparru/foro/parte-hartze taldeen kopurua. 5 5 

3. ekintza: Beste sare batzuetan parte hartzea, Hirugarren Sektore Soziala sustatzea.   
1. adierazlea: parte-hartze sareen kopurua. 6 6 

4. ekintza: Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako borrokarekin lotutako gaien zabalpena eta horien 
inguruko sentsibilizazioa. 

  

1. adierazlea: sentsibilizazio/zabalpen-ekintzen kopurua. 2 2 
 

2. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.024/L aurrekontu-partidakoa, Elkartean-EAEn desgaitasun fisikoa dutenen konfederazio koordinatzaileari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

1. helburua: Desgaitasun fisikoaren arloko jarduerak sustatzea.   
1. ekintza: ELKARTEAN erakundearen desgaitasun fisikoa duten pertsonen eskubideak eta interesak defendatzeko 
eta aldarrikatzeko behatokia. 

  

1. adierazlea: Behaketa-esparruetan egindako jardueren kopurua. 15 15 
2. ekintza: Euskadiko desgaitasuna duten pertsonengan eragina duten ELKARTEAN erakundearen iritziak eta 
proposamenak biltzen dituzten dokumentuak egitea eta zabaltzea. 

  



69 

 

1. adierazlea: dokumentuak egiteko/zabaltzeko jardueren kopurua. 4 4 
3. ekintza: Parte-hartze aktiboa, presentzia instituzionala eta gizarte-ekintzako hirugarren sektoreko elkarte-
mugimenduan presentzia. 

  

1. adierazlea: parte-hartze foroen kopurua. 5 5 
4. ekintza: Komunikazioarekin, ahalduntzearekin eta sentsibilizazio sozialarekin lotutako jarduerak.   

1. adierazlea: komunikazio/sentsibilizazio-ekintzen kopurua. 5 5 
 

3. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.023/U aurrekontu-partidakoa, FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari bere izenean 
esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

1. helburua: Buruko gaixotasuna duten pertsonen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak babestea.   
1. ekintza: Sarea indartzea. Buruko gaixotasuna duten pertsonen eta haien senideen euskal elkarte-mugimendua 
koordinatzea. 

  

1. adierazlea: Elkarte-mugimenduaren bileren kopurua. 27 27 
2. ekintza: Elkarte-mugimenduaren ordezkapena. Hirugarren sektoreko sareetan eta foroetan parte hartzea.   

1. adierazlea: Partaidetza-foroen kopurua. 9 9 
3. ekintza: Ordezkatzen dituen pertsonen eskubideen defentsa.   

1. adierazlea: Defentsa-ekintzen kopurua. 3 3 
4. ekintza: Sentsibilizazioa, salaketa eta kolektiboa ikusaraztea.   

1. adierazlea: sentsibilizazio/salaketa/ikusarazte-jardueren kopurua. 3 3 
 

4. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.022/Q aurrekontu-partidakoa, FEVAS-Adimen urritasuna duten pertsonen aldeko elkarteen euskal federazioari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

 
1. helburua: Buruko desgaitasunaren arloko jarduerak sustatzea. 

  

1. ekintza: Adimen- eta garapen-desgaitasuna duten pertsonen eskubideen aldeko ekintzak.   
1. adierazlea: Sentsibilizazio/komunikazio/ikusarazte-ekintzen kopurua. 2 2 

2. ekintza: Erakunde-garapena. Desgaitasunaren arloko ikerketarekin, garapenarekin eta berrikuntzarekin (I+G+b)   
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lotutako ekimenak. 
1. adierazlea: Zenbat berrikuntza-ekimenetan/forotan parte hartu den. 2 2 

3. ekintza: Federazioaren gobernu-organoen funtzionamendua. Sareetako parte-hartzea eta ingurunean duen 
presentzia. 

  

1. adierazlea: Elkarte-mugimenduaren bileren/saioen kopurua.   
2. adierazlea: parte-hartze foroen kopurua. 3 3 

 

5. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.028/Q aurrekontu-partidakoa, GIZATEA-Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkarteari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

1. helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko laneratzeko enpresak babestea eta sustatzea, gizarte-bazterkeriaren aurka 
jarduteko neurri gisa. 

  

1. ekintza: Euskal Autonomia Erkidegoko laneratzeko enpresak administrazio publikoen eta bestelako eragile 
sozioekonomikoen aurrean ordezkatzea. 

  

1. adierazlea: Lantaldeen/partaidetza-foroen kopurua. 4 4 
2. ekintza: Gizarte-ekonomiako beste sare batzuekiko elkartruke- eta koordinazio-guneetan parte hartzea.   

1. adierazlea: Parte hartzeko espazioen kopurua. 6 6 
3. ekintza: Gizarteari laneratzeko enpresek, zailtasun bereziak dauzkaten kolektiboen gizarteratzearen eta 
laneratzearen aldeko tresna gisa, egiten duten lanaren berri ematea. 

  

1. adierazlea: Komunikazio- eta zabalkunde-jardueren kopurua. 4 4 
4. ekintza: Laneratzeko enpresen erakunde-hobekuntzarako eta kudeaketarako tresnak diseinatzea eta garatzea.   

1. adierazlea: Zenbat esparrutan jardutea aurreikusi den. 6 6 
 

6. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.027/A aurrekontu-partidakoa, HIREKIN-Euskadiko gizarte-ekimeneko eta esku hartzeko entitateen elkarteari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

1. helburua: Esku-hartze sozialaren arloko jarduerak sustatzea.   
1. ekintza: Hirugarren sektore sozialeko Ekain eta Sareen Sarea sareetan parte hartzea.  Esku-hartze sozialeko 
erakundeetako ordezkaritza. 

  

1. adierazlea: Ekainen egindako bilerak (urteko batzarra, zuzendaritza-batzordearen bilerak, 17 17 
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koordinatzaileen bilerak). 
2. adierazlea: Sareen Sarean erakundean egindako bileren kopurua (urteko batzarra, zuzendaritza-
batzordearen bilerak). 

11 11 

2. ekintza: Elkarrizketa Zibilerako Mahaian eta bestelako partaidetza-foroetan presente egotea. Esku-hartze 
sozialeko erakundeetako ordezkaritza. 

  

1. adierazlea: Lantaldeen/partaidetza-foroen kopurua. 3 3 
3. ekintza: EAEko negoziazio kolektiboetan parte hartzea. Esku-hartze sozialeko erakundeetako ordezkaritza.   

1. adierazlea: Negoziazio-batzordeen/partaidetza-foroen kopurua. 3 3 
 

7. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.019/E aurrekontu-partidakoa, ONCEren Euskadiko Lurralde Kontseiluari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

1. helburua: Zentzumen-desgaitasunaren arloko jarduerak sustatzea.   
1. ekintza: Sentsibilizazio-jarduerak: ONCEren Astea   

1. adierazlea: Egindako jardueren kopurua    9 9 
2. adierazlea: ONCEren Asteko parte-hartzaileen kopurua 4.925 4.925 

2. ekintza: Sentsibilizazio-jarduerak: «Guztiontzako mundua, ezintasunak gaindituz» argazki-lehiaketa   
1. adierazlea: Parte-hartzaileen kopurua/aurkeztutako lanen kopurua 208/ 567 208/ 567 
2. adierazlea: antolatutako erakusketen kopurua/bisiten kopurua 3/ 40.000 3/ 40.000 

3. ekintza: Sentsibilizazio-jarduerak: «Gizarte inklusibo baten alde» kaskabilo-lehiaketa   
1. adierazlea: Antolatutako lasterketen kopura/parte-hartzaileen kopurua 3 3 
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17. helburu estrategikoa: Ijito herria sustatzea. 

 

1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.016/Q aurrekontu-partidakoa, GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, Familietan Modu Integralean Esku Hartzeko Proiektua babesteko, bere 
izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

1. helburua: Familia eta Komunitate Politika Proiektua babestea.   
1. ekintza: Gizarte-ekintza arloko jarduerak   

1. adierazlea: Familietan egindako esku-hartzeen kopurua/familien kopurua   260 260 
2. adierazlea: egindako jardueren kopurua/jarduera-motak 10 10 

2. ekintza: Ijito herriaren partaidetzaren arloko jarduerak   
1. adierazlea: Familietan egindako esku-hartzeen kopurua/familien kopurua   260 260 
2. adierazlea: egindako jardueren kopurua/jarduera-motak 4 4 

3. ekintza: Bereizkeriarik ezaren eta tratu-berdintasuna sustatzearen arloko jarduerak   
1. adierazlea: Familietan egindako esku-hartzeen kopurua/familien kopurua   260 260 
2. adierazlea: egindako jardueren kopurua/jarduera-motak 4 4 

 

2. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.043/Q aurrekontu-partidakoa, MESTIMÓS Ijito Elkarteari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

1. helburua: Heziketa-esparruko jarduerak laguntzea.   
1. ekintza: Hezkuntza ez da obligazio bat, behar bat baizik. Bitartekaritza-jarduerak.   

1. adierazlea: Familietan egindako esku-hartzeen kopurua/familien kopurua   95 95 
2. ekintza: Arabako landa-eremuko bitartekaritza. Bitartekaritza-jarduerak.   

1. adierazlea: Familietan egindako esku-hartzeen kopurua/familien kopurua     
3. ekintza: Bizikidetzaren aldeko kultura-jardunaldiak   

1. adierazlea: Egindako jarduera kopurua   5 5 
4. ekintza: Aza. 16, Euskal Ijitoaren Eguna   

1. adierazlea: Egindako jarduera kopurua      3 3 
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3. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza, 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.016/Q aurrekontu-partidakoa, GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, Familietan Modu 
Integralean Esku Hartzeko Proiektua babesteko, bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3122 Immigrazioa. 2015 2016 

1. helburua: Familietan Modu Integralean Esku Hartzeko Proiektua babestea   
1. ekintza: Familiaren eremuko jarduerak   

1. adierazlea: Familietan egindako esku-hartzeen kopurua/familien kopurua 80 80 
2. adierazlea: familiaren eremuan egindako jardueren kopurua 31 31 

2. ekintza: Gizarte-hezkuntzaren eremuko jarduerak   
1. adierazlea: Eskola-umeen kopurua   618 618 
2. adierazlea: egindako hezkuntza-jardueren kopurua (tailerrak, ikastaroak...) 15 15 

3. ekintza: Eremu soziosanitarioko jarduerak   
1. adierazlea: Familietan egindako esku-hartzeen kopurua/familien kopurua   32 32 
2. adierazlea: egindako jarduera soziosanitarioen kopurua (saioak, aholkularitza, liburuxkak, eta abar) 16 16 

 

4. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.014/U aurrekontu-partidakoa, ROMÍ BIDEAN Ijito Elkarteari, Ijito-Errumaniar Komunitatearen 
Esku-hartze Integraleko Proiektua babesteko, bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
 
Programa: 3122 Immigrazioa. 

2015 2016 

1. helburua: Ijito-Errumaniar Komunitatearen Esku-hartze Integraleko Proiektua babestea.   
1. ekintza: Prestakuntza-lan arloko jarduera. Familia-arloko esku-hartzea   

1. adierazlea: Familietan egindako esku-hartzeen kopurua/familien kopurua   30 30 
2. adierazlea: egindako jardueren kopurua/jarduera-motak 6 6 

2. ekintza: Higiene-osasun arloko jarduera. Familia-arloko esku-hartzea   
1. adierazlea: Familietan egindako esku-hartzeen kopurua/familien kopurua   30 30 
2. adierazlea: egindako jardueren kopurua/jarduera-motak 6 6 

3. ekintza: Etxebizitza arloko jarduera.   
1. adierazlea: egindako jardueren kopurua/jarduera-motak 5 5 

4. ekintza: Ekonomia-familia arloko jarduera.   
1. adierazlea: egindako jardueren kopurua/jarduera-motak 2  

5. ekintza: Komunitatearen eta bizikidetza-harremanaren arloko jarduera.    
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1. adierazlea: egindako jardueren kopurua/jarduera-motak 4  
6. ekintza: Arlo juridiko-administratiboko jarduera.    

1. adierazlea: egindako jardueren kopurua/jarduera-motak 3  
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18. helburu estrategikoa: Familiei zuzendutako neurrien eta jardueren politikaren zeharkakotasuna sustatzea. 
 
 
1. diru-laguntza ildoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzaren eskumeneko jarduketa-eremuetan sartzen diren gizarte-intereseko proiektuetarako 
diru-laguntza izendunak. 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
 
1. programa: Oarsoaldea eskualdean, MINDARA-Dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko Gipuzkoako elkartearen proiektu bat 
finantzatzera zuzendutako diru-laguntza izenduna; hain zuzen desgaituak integratzeko proiektu bat finantzatzeko.  

2015 2016 

1. helburua: Dibertsitate funtzionala duten neska-mutilek jarduera fisikoaren eta kirolaren esparruan modu inklusiboan eta normalizatuan 
parte hartzea edo beraien gaitasunetara egokitutako jolas- eta/edo kultura-jarduerak egitea sustatzea. Ikasleak dibertsitatearen balioaren 
inguruan sentsibilizatzea. Boluntario-taldeak sortzea. Kirol egokituko eskolak aktibatzea.  

45.000 € 50.000 € 

1. ekintza: Proiektuen sarearekin lotutako jarduerak    
1. adierazlea: Jarduera Anitza programa    
2. adierazlea: Indar programa (tailerrak eta irteerak)    
3. adierazlea: Musikoterapia eta Zentzumen-aniztasun Programa garatzea   
4. adierazlea: Prestakuntza, Mindy programa   
5. adierazlea: Boluntariotza, opaloen prestakuntza   
6. adierazlea: Euskal pilotako eskola, gurpil-aulkian dabiltzan eta adimen-atzeratasuna duten pertsonentzat egokitua   
7. adierazlea: Zabalkundea eta sentsibilizazioa   

2. programa: AGLE-Arabako Gizarte Laneko Elkarteari diru-laguntza izenduna, Loremaitea programako gastuak finantzatzeko. 2015 2016 
1. helburua: Bitarteko ekonomiko nahikorik eta/edo gizarte-babes sarerik ez daukaten adingabeei eta beren familia gurasobakarrei, beste 
zerbitzu normalizatu batzuek estali gabeko amen/aiten laneko edo prestakuntzako orduetan laguntzeko zerbitzuak indartzea; eta/edo 
genero-indarkeriaren biktima diren familiei zuzendutako zerbitzuak indartzea, esku-hartze polizialaren, salaketen, tratamendu psikologikoen, 
epaiketen eta lege-izapideen une garrantzitsuenetan.   

42.000 € 42.000 

1. ekintza: LOREMAITEA-Familia Gurasobakarrentzako eta Genero-indarkeriaren Biktimentzako Arreta Integraleko Zerbitzua. 
Monitore-hezitzaile baten eta programaren barne-koordinazioaz arduratzen den pertsonaren nominen eta gizarte-segurantzaren 
gastuak finantzatzea. 

  

1. adierazlea: Artatutako familien kopurua, guztira.   
2. adierazlea: Egindako esku-hartze sozialen kopurua eta artatutako adingabeen kopurua.   
3. adierazlea: Ordutegi-eskaintza hobetzea eta artatzen den umeen kopurua handitzea.   

3. programa: AGLE-Arabako Gizarte Laneko Elkarteari diru-laguntza izenduna, gizarte-lanak finantzatzeko. 2015 2016 

1. helburua: Bitarteko ekonomiko nahikorik eta/edo gizarte-babes sarerik ez daukaten adingabeei eta beren familia gurasobakarrei, beste 
zerbitzu normalizatu batzuek estali gabeko amen/aiten laneko edo prestakuntzako orduetan laguntzeko zerbitzuak indartzea; eta/edo 
genero-indarkeriaren biktima diren familiei zuzendutako zerbitzuak indartzea, esku-hartze polizialaren, salaketen, tratamendu psikologikoen, 
epaiketen eta lege-izapideen une garrantzitsuenetan.   

42.000 € 49.000 € 

1. ekintza: LOREMAITEA-Familia Gurasobakarrentzako eta Genero-indarkeriaren Biktimentzako Arreta Integraleko Zerbitzua. 
Adingabeak artatzeko materiala, monitore hezitzaile baten nominen eta gizarte-segurantzaren gastuak eta gurasotasun 
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positiboaren teknika finantzatzea.  
1. adierazlea: Artatutako familien kopurua, guztira.   
2. adierazlea: Egindako esku-hartze sozialen kopurua eta artatutako adingabeen kopurua.   
3. adierazlea: Ordutegi-eskaintza hobetzea eta artatzen den umeen kopurua handitzea.   

4. programa: Arabako Hiesaren Kontrako Batzordeari diru-laguntza izenduna, presoak gizarteratzeko eta laneratzeko bideak sortzeko eta 
haiei laguntza integrala emateko. 

2015 2016 

1. helburua: Arabako espetxeko bigarren graduko eta hirugarren graduko presoen gizarteratzea bultzatzea. Gizarte-ongizateko politikak, 
gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen praktika hobetzea sustatzea.  

100.000 € 10.000 € 

1. ekintza: Presoak gizarteratzeko eta laneratzeko bideak sortzeko eta haiei laguntza integrala emateko programa.   
1. adierazlea: Emandako arretari buruzko erregistroak (erabiltzaileak, ahaleginak, eraginkortasuna, efizientzia eta 
kalitatea). 

  

2. ekintza: Erabiltzaileak gizarteratzea, laneratzea eta haiei laguntza integrala ematea sustatzea, gizabanakoaren gaitasun 
pertsonalak, sozialak eta lan-gaitasunak sustatzeko hezkuntza-ekintza baten bitartez, eta hala, gizarteratzeko eta laneratzeko 
bide pertsonalizatu bat formalizatzea. 

  

1. adierazlea: Hezkuntza-taldearen bilerak eta programaren jarraipena egiteko bilerak   
3. ekintza: Erabiltzaileak gizarteratzeko eta laneratzeko bideetan komunitatean dauden gainerako baliabideekin eta espetxe-, 
gizarte-, hezkuntza- eta lan-eremuetako eragileekin programatutako gizarteratzeko eta laneratzeko ekintzak koordinatzea. 

  

1. adierazlea: Gizarteratzeko eta laneratzeko bide pertsonalizatuak (banakako tutoretzak, laguntzak, gizarte-hezkuntzako 
moduluak eta laneratzeko programa zehatzak) 

  

5. programa: Arabako Hiesaren Kontrako Batzordeari diru-laguntza izenduna, prostituzioaren esparruan pertsonei arreta integrala emateko 
NAHIKARI programa finantzatzeko. 

2015 2016 

1. helburua: Gasteizen eta Araban prostituzioan aritzen diren eta ahultasun-egoeran edo gizarte-bazterkeria egoeran dauden pertsonen 
gizarteratzea ahalbidetzea eta prostituzioan aritzearekin lotutako arrisku pertsonalak prebenitzea eta antzematea. 

20.000 € 20.000 € 

1. ekintza: Prostituzioaren eremuan, pertsonei arreta integrala ematea, beren beharrak antzemateko eta esku hartzeko.   
1. adierazlea: Banakako esku-hartzeak   
2. adierazlea: Taldekako eta komunitateko esku-hartzeak   
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19. helburu estrategikoa: Dibertsitate afektibo-sexuala ikusaraztea eta LGTBI-fobiaren kontra borrokatzea 
 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.041/V erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan jasotako diru-laguntza izenduna: ez dago 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 2015 2016 

1. helburua: Dibertsitate afektibo-sexuala ikusaraztea eta LGTBI-fobiaren kontra borrokatzea   
1. ekintza: Transexualitatearekin lotutako alderdien inguruko sentsibilizazioa    

1. adierazlea: Hitzaldiak, txotxongiloak, film laburren emanaldiak, filmak, zineforuma 7 0 
2. ekintza: Kirola eta LGTB-fobia   

1. adierazlea: Zapatiletan ortzadarraren koloreko lokarriak jantzita futbol-txapelketak egitea, profesionalak inplikatuzV 2 0 
3. ekintza: LGTBIaren kultura eta errealitatea   

1. adierazlea: urte osoko kultura-jardueren egutegia, bertso saioak barne. 16 0 
4. ekintza: LGTB kolektiboa nazioartean ikusaraztea, Donostia Zinemaldiaren bitartez.   

1. adierazlea: Bi sari ematen zaizkie LGTB errealitateak islatzen dituzten filmei: Sebastiane eta SebastianeLatino. 6 0 
5. ekintza: Dibertsitate afektibo-sexuala ikusaraztea    

1. adierazlea: Ekainaren 28an Kursaal jauregia argitzea. Kaleko jarduerakV 3 0 
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20. helburu estrategikoa: Euskal Herriko Unibertsitateko Immigrazioaren Euskal Behatokiari jarduerak egiteko finantzazioa ematea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.418.01.31220.001/I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.418.99.31220.002/E erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3122 Immigrazioa. 2015 2016 

1. helburua: Immigrazioari buruzko informazioa jasotzea, sistematizatzea eta interpretatzea, Euskal Autonomia 
Erkidegorako migrazio-mugimenduetan, haien bilakaeran eta ezaugarrietan arreta berezia jarriz, baita bertako eta 
kanpoko biztanleen jardueretan eta perspektibetan ere.  

  

1. ekintza: Datu-baseak egitea eta dokumentazio-zentro espezializatu bat eta web-tresnak mantentzea.   

1. adierazlea: Datu-baseei, dokumentazio-zentroari eta web-tresnei buruzko txostena 1 1 
1. helburua: Immigrazioaren eta kultura-artekotasunaren arloko ikerketa sustatzea   

1. ekintza: Ikerketa monografikoak bultzatzea, diseinatzea eta bideratzea   

1. adierazlea: Ikuspegik parte hartuta egin diren ikerketei buruzko txostena 1 1 
1. helburua: Lortutako ezagutzaren, gogoetaren eta ikerketaren emaitza euskal gizarteari transmititzea indartzea   

1. ekintza: Hitzaldiak, ikastaroak, konferentziak, aurkezpenak, mintegiak, eta abar egitea.   

1. adierazlea: Ikuspegi parte-hartzaile aktiboa izanda egin diren ekintzei buruzko txostena 1 1 
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21. helburu estrategikoa: Etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, 
telefono mugikor bidezkoa, garatzeko jarduerek eragiten dituzten gastuak finantzatzea. 
 
Diru-laguntza ildoa: Etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentzial bat, telefono 
mugikor bidezkoa, garatzea. 
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.011/I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31221.013.I erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3122 Immigrazioa. 2015 2016 

1. helburua: Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren etorkinek administrazioan hizkuntza-erabilerraztasuna izatea sustatzea 
eta atzerritarrei baliabideak eskuratzeko eta herritarren partaidetzarako eskubide- eta aukera-berdintasuna bermatzea. 

  

1. ekintza: Etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta 
interpretazio-zerbitzu ez-presentzial bat, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko itzulpen-sistema bat 

  

1. adierazlea: Txostena: Itzulpen-sistemaren erabilera, zerbitzua zein udalerritan eta lurraldetan erabiltzen 
den, zein kontsulta egin diren, zenbat minutuz hitz egin den eta zein hizkuntza eskatu diren adierazten duen 
informazioa barne. 

1 1 
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22. helburu estrategikoa: Toki-erakundeen ekimenez egiten diren esku-hartze sozialak sustatzea, erakunde horiei immigrazioaren eta kultura-arteko bizikidetzaren arloan 
babesa emateko. 

 

Diru-laguntza ildoa: Immigrazioko teknikariak kontratatzen jarraitzeko eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko jardueretarako laguntzak  

2015eko EKITALDIA: Erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko 
oinarriak onartu eta laguntza horietarako 2015. urterako deialdia egiten duen Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko abenduaren 17ko Aginduko bigarren ildoa 
–III. kapitulua–. 15.0.1.04.22.0000.4.422.01.31220.001/B erreferentzia daukan aurrekontu-partida 

2016ko EKITALDIA: Erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko 
oinarriak onartu eta 2016. urterako laguntzen deialdia egiten duen Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2015eko xxxxxren xx(e)ko Agindua. 

-  16.0.1.04.22.0000.4.422.01.31220.001/F erreferentzia daukan aurrekontu-partida. 
 

 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3122 Immigrazioa. 2015 2016 

1. helburua: Euskadiko immigrazio-arloko teknikarien sarea sendotzea.   

1. ekintza: Aurreko ekitaldietan immigrazio-arloko teknikariak kontratatu zituzten EAEko toki-erakundeetako langileak 
finantzatzen jarraitzea. 

  

1. adierazlea: Immigrazio-arloko teknikarien kontratazioei eta egiten dituzten zereginei buruzko txostena. 1 1 
1. helburua: Euskadin kultura-artekotasuna lantzea, Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzaren 
Immigrazio, Hiritartasun eta Kulturarteko Elkarbizitzarako Euskal Estrategiarekin bat datozen proiektuak edo programak 
garatuz. Zehazki, honako lan-arlo hauek garatzea: herritartasunaren eta immigrazioaren inguruko euskal politikaren 
egituraketa eta antolaketa, erakundeen barrukoa eta erakundeen artekoa; lana, prestakuntza eta eskola-arrakasta eskuratu 
ahal izatea, integraziorako bide gisa; zerbitzu eta programa publikoetan aniztasuna barne hartzea eta kudeatzea; parte-
hartzea, kultura-aniztasuna eta elkarbizitza; eta azkenik, bazterkeriaren, arrazismoaren eta xenofobiaren kontrako borroka. 

  

1. ekintza: Euskadiko toki-erakundeek (Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriak, mankomunitateak, partzuergoak, 
eskualdeak, eskualde-garapeneko agentziak, udalaz gaindiko entitateak, tokikoak edo udalerri-multzoak) immigrazioaren eta 
kultura-arteko bizikidetzaren arloko jarduerak prestatzea edo egitea. 
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1. adierazlea: Diru-laguntzen onuradun diren entitateek egiten dituzten jarduerei buruzko txosten orokorra. 1 1 
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23. helburu estrategikoa: Diskriminazioaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka  

 

Diru-laguntza ildoa: Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea Euskadin (CEAR-EUSKADI) erakundeari diru-laguntza izenduna, ERABEREAN sarea finantzatzeko, 
15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.028/E aurrekontu-partidaren kontura.  

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3122 Immigrazioa. 2015 2016 

1. helburua: Eraberean-Arraza, jatorri etniko, sexu-joera edo genero-identitatearekin lotutako bazterkeriaren biktimei 
laguntzeko eta orientabidea emateko eragileen sarea finantzatzea.  

  

1. ekintza: Eraberean-Arraza, jatorri etniko, sexu-joera edo genero-identitatearekin lotutako bazterkeriaren kontrako 
sarearen jarduerak  

  

1. adierazlea: Eraberean sareak artatutako kasuen kopurua  - - 
2. adierazlea: Urteko txostena  1 1 
3. adierazlea: Prestakuntza- eta sentsibilizazio-jardueren kopurua  2 2 
4. adierazlea: Informazio- eta dokumentazio-jardueren kopurua 2 2 
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24. helburu estrategikoa: Etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, eskubide zibil eta politikoen, 
ekonomikoen, sozialen eta kulturalen betetzea bermatzea, baita beren eginbeharrak ardurapean hartzea ere, herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

 

Diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza izendunak, zehazki, honako erreferentzia hauek dauzkaten aurrekontu-partidetan jasotakoak: 
15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.004/U,15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.002/L,15.0.1.04.22.00003.455.21.31220.012/E,15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.008/L,15.0.1.0
4.22.0000.1.455.21.31220.006/Q,15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.010/U,15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.013/U,15.0.1.04.22.0000.3.455.21.31220.015/E,15.0.1.04.22.0
000.2.455.21.31220.014/M 

 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2015 2016 

1. helburua: Erregularizatzea ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sortzea saihestea ere, eta hala, familia-bizitzarako 
eskubidea gauzatzea ahalbidetzea. 

  

1. ekintza: Atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 
publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten irabazi 
asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 

  

1. adierazlea: Txostena: artatutako pertsonen, kudeatutako kontsulten eta bideratutako pertsonen kopurua. 1 1 
2. ekintza: Gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen diren 
etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

  

1. adierazlea: Txostena: egindako bileren kopurua. 1 1 
2. helburua: Atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkinei bai profesionalei eta 
gizarte osoari zuzenduta. 

  

1. ekintza: Saio Informatiboak deitutako programa udalerrien esku jartzea.   
1. adierazlea: Txostena: egindako saio informatiboen kopurua. 1 1 
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25. helburu estrategikoa: Etorkinei harrera egiteko programa.  
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, honako erreferentzia hauek dauzkaten aurrekontu-partidetan jasotakoa: 

Gurutze Gorria-Euskadi: 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.009/A    Goiztiri: 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.010/Q  

Afro: 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.008/U     Cear-Euskadi: 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.007/E 

2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, honako erreferentzia hauek 
dauzkaten aurrekontu-partidetan jasotakoa: 
Gurutze Gorria-Euskadi: 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31221.005/M     Goiztiri: 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31221.002/K 

Afro: 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31221.006/C   Cear-Euskadi: 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31221.007/I 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3122 Immigrazioa. 2015 2016 

1. helburua: Bizileku egoki bat ematea, behar oinarrizkoenak estaltzea eta gizarteratzeko prozesuak abiatzea (prestakuntza, 
legalizazioa eta normalizazioa eta gizarteratzea).  

  

1. ekintza: Euskadira egoera oso ahulean iristen diren pertsonei oinarrizko laguntza ematea: beraien oinarrizko 
bizileku-, elikadura- eta jantzi-beharrak estaltzea, oreka emozionala ematea, informazioa eta aholkularitza ematea 
(dokumentazioa, erregularizazioa eta behin-behineko kokaleku bat), gizarte-zerbitzuei eta bestelako entitateei 
buruzko informazioa ematea, osasun-laguntza ematea, hizkuntza ikastea ahalbidetzea, gizarteratzeko eta laneratzeko 
bidean laguntzea... 

  

1. adierazlea: Txostena: artatutako pertsonen kopurua, jatorria, prestakuntza-baliabideetako parte-hartzea. 1 1 
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26. helburu estrategikoa: Etorkin gazteei harrera egiteko HEMEN programa. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.012/A erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 

2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31221.017/M erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 

 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3122 Immigrazioa. 2015 2016 

1. helburua: Bizkaiko Foru Aldundiaren adingabeak babesteko zentroetatik atera ondoren emantzipazio-programetara sartu 
ahal izan ez diren eta ahultasun eta babesgabetasun bereziko egoeran dauden gazte atzerritarrei zuzendutako gizarteratze-
ibilbideak sortzea. 

  

1. ekintza: Gazte horiei arreta- eta harrera-gune bat eskaintzea eta diziplina anitzeko profesional talde batek honako 
hau sustatzea: 
- Gizarteratze-prozesuak diseinatzea eta laguntzea, autonomia lortzeko eta bazterkeria-egoerak prebenitzeko 

pauso errealak planteatuz. 
- Gazteak hainbat saretako arreta-bitarteko normalizatuetara bideratzea –gizarte-, hezkuntza-, prestakuntza- eta 

lan-arlokoak, besteak beste–. 
Boluntarioz osatutako harrera-sare bat dinamizatzea, gazteek beren prozesuetan inplikatuko diren erreferentziazko 
helduak aurkitu ahal izateko. 

  

1. adierazlea: Txostena: artatutako pertsonen kopurua, jatorria, prestakuntza-baliabideetako parte-hartzea. 1 1 
2. ekintza: Boluntarioz osatutako harrera-sare bat dinamizatzea, gazteek beren prozesuetan inplikatuko diren 
erreferentziazko helduak aurkitu ahal izateko. Harrera-programa kudeatzen duen elkartearekiko komunikazio-kanalak 
izatea. 

  

1. adierazlea: Gizarteratze-prozesuei buruzko azalpen-txostena. 1 1 
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27. helburu estrategikoa: NAGUSILAN Elkarteen Euskal Federazioari, pertsona nagusien aldeko boluntariotza-ekintzak egiteko. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.001/H gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 
 

 
Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia 2015 2016 
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28. helburu estrategikoa: Sumando-GEHITUZ plataforma (Barakaldo). 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.018/E gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

 
Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 
Programa: 3122 Inmigración 2015 2016 
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29. helburu estrategikoa: REAS Euskadiri, ekonomia alternatiboaren eta solidarioaren esparruan ekintzak egiteko. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.041/M gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

 
Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia 2015 2016 
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30. helburu estrategikoa: EHLABEri, laneko integrazioaren eta gizartearen esparruan ekintzak egiteko, ezintasunak dituzten pertsonekin. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.042/C gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

 
Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia 2015 2016 
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31. helburu estrategikoa: Santurtziko RANZADI elkarteari (Taller RANZADI Lantegia). 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.049/I gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

 

 
Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia 2015 2016 
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32. helburu estrategikoa: CODISFIBA, Minusbaliatu Fisikoen Barakaldoko Kolektiboa 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.050/M gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

 
Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia 2015 2016 
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33. helburu estrategia: SAREEN SAREAri, bere lokalaren irisgarritasunerako. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.754.91.31241.001/M gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

 
Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 
Programa: 3124 Familia 2015 2016 
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3. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantziazioaren ehunekoa, finantziazio publiko osoari dagokionez 

 
1. helburu estrategikoa: Familietako kideak zaintzeak eta beren familia-proiektuak garatzeak sortutako kostu zuzenak edo zeharkakoak konpentsatzea. 
 
1. diru-laguntza ildoa: Seme-alabak dituzten familiei diru-laguntzak, uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuaren, maiatzaren 30eko 109/2006 Dekretuaren, abenduaren 19ko 
255/2006 Dekretuaren eta martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuaren arabera. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak. Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua: 27.839.800 % 100 27.571.814 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 27.839.800 % 100 27.571.814 % 100 
4. kapitulua, guztira: 27.839.800 % 100 27.571.814 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 27.839.800 % 100 27.571.814 % 100 

2. diru-laguntza ildoa: Familia- eta lan-bizitza uztartzeko laguntzak, ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren arabera (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuaren bidez aldatu zen). 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: Familia- eta lan-bizitza uztartzeko diru-laguntzak. Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua: 31.377.100 % 100 32.577.100 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 31.377.100 % 100 32.577.100 % 100 

4. kapitulua, guztira: 31.377.100 % 100 32.577.100 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 31.377.100 % 100 32.577.100 % 100 
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2. helburu estrategikoa: Gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai sozialekin, sare-lana bultzatzea 
eta indartzea. 
 
1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak, 271/2012 Dekretua, 
abenduaren 4koa, garatzeko. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: Hirugarren sektoreko erakundeentzako diru-laguntzak, esku-hartze sozialaren eremuan 
boluntariotza eta elkarteen bidezko parte-hartzea indartzeko jarduerak egiteko. 

Zenbatekoa 
(€-tan)1 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan)2 
% 

4. kapitulua: 599.000 % 100 599.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 599.000 % 100 599.000 % 100 
4. kapitulua, guztira: 599.000 % 100 599.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 599.000 % 100 599.000 % 100 

  

                                                           
1
 Diru-laguntza ildorako zenbatekoa, guztira, 2015eko ekitaldi ekonomikoan, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  

- 419.300 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 179.700 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 
2
 Diru-laguntza ildorako zenbatekoa, guztira, 2016ko ekitaldi ekonomikoan, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  

- 419.300 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 179.700 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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3. helburu estrategikoa: HIRUKIDE-EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK familien esparruko jarduerak bultzatzeko egiten duen lana 
indartzea eta sendotzea.  
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.018.L erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA:  

Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko aurrekontu orokorren proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.003.C aurrekontu-aplikazioa erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.044.K aurrekontu-aplikazioa erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna, gurasotasun positiboaren eta lan- eta familia-bizitza uztartzearen inguruko jarduerak egitera zuzendua. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
3
 

% 
Zenbatekoa (€-

tan)
4
 

% 

4. kapitulua: 39.745 % 100 100.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 39.745 % 100 100.000 % 100 
4. kapitulua, guztira: 39.745 % 100 100.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 39.745 % 100 100.000 % 100 
  

                                                           
3 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  

- 27.821 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 11.924 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

4 2016ko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
- 70.000 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 30.000 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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4. helburu estrategikoa: JUNEREN HEGOAK-Gaixotasunak dituzten haurrei eta haien familiei laguntzeko elkartearen lana indartzea eta sendotzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.044.V erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
5
 

% 
Zenbatekoa (€-

tan) 
% 

4. kapitulua: 15.000 % 100 12.000 % 0 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira:       15.000 % 100 12.000 % 0 
4. kapitulua, guztira: 15.000 % 100  0 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 15.000 % 100 12.000 % 0 
  

                                                           
5 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  

- 15.000 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
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5. helburu estrategikoa: KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOAK desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako neurri positiboak aplikatzea sustatzeko egiten duen 
lana indartzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.038.I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna.  
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.040.I erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
6
 

% 
Zenbatekoa (€-

tan)
7
 

% 

4. kapitulua: 15.000 % 100 15.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 15.000 % 100 15.000 % 100 
4. kapitulua, guztira: 15.000 % 100 15.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 15.000 % 100 15.000 % 100 
  

                                                           
6 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  

- 10.500 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 4.500 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

7 2016ko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
- 10.500 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 4.500 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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6. helburu estrategikoa: Mendetasun-egoeran dauden adineko pertsonentzako arreta-zerbitzuak sustatzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.032.I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.015.E erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa 

(€-tan)
8
 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan)
9
 

% 

4. kapitulua: 39.745 % 100 80.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 39.745 % 100 80.000 % 100 
4. kapitulua, guztira: 39.745 % 100 80.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 39.745 % 100 80.000 % 100 

  

                                                           
8 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 

- 27.821 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 11.924 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

9 2016ko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 
56.000 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
24.000 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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7. helburu estrategikoa: Mendekotasuna duten adineko pertsonak zaintzen dituzten familientzako krisi-egoeretarako babes integrala. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.029.U erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.043.G erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa 

(€-tan)
10

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
11

 
% 

4. kapitulua: 59.000 % 100 59.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 59.000 % 100 59.000 % 100 
4. kapitulua, guztira: 59.000 % 100 59.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 59.000 % 100 59.000 % 100 
  

                                                           
10 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 

- 42.800 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 16.200 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

11 2016ko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 
42.800 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
16.200 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
 



100 

 

 
8. helburu estrategikoa: Boluntariotza indartzea 
 
1. diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.031.R erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.014.L erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa 

(€-tan)
12

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
13

 
% 

4. kapitulua: 30.000 % 100 30.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 30.000 % 100 30.000 % 100 
4. kapitulua, guztira: 30.000 % 100 30.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 30.000 % 100 30.000 % 100 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.004.I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.006.I erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa 

(€-tan)
14

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
15

 
% 

                                                           
12 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 

- 21.000 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

13 2016ko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 
21.000 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
9.000 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
 

14 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 
- 21.000 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

15 2016ko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 



101 

 

4. kapitulua: 30.000 % 100 30.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 30.000 % 100 30.000 % 100 
4. kapitulua, guztira: 30.000 % 100 30.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 30.000 % 100 30.000 % 100 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
21.000 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
9.000 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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9. helburu estrategikoa: Hirugarren adineko gizonentzako eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.025.Q erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.010.G erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa 

(€-tan)
16

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
17

 
% 

4. kapitulua: 41.400 % 100 80.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 41.400 % 100 80.000 % 100 
4. kapitulua, guztira: 41.400 % 100 80.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 41.400 % 100 80.000 % 100 
  

                                                           
16 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 

- 28.980 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 12.420 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

17 2016ko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 
56.000 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
24.000 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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10. helburu estrategikoa: Familia-zaintzailearen prestakuntza sustatzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.030.M erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.046.H erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa 

(€-tan)
18

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
19

 
% 

4. kapitulua: 2.700 % 100 2.700 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 2.700 % 100 2.700 % 100 
4. kapitulua, guztira: 2.700 % 100 2.700 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 2.700 % 100 2.700 % 100 
  

                                                           
18 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 

- 1.890 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 810 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

19 2016ko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 
1.890 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
810 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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11. helburu estrategikoa: Desgaitasunaren arloko jarduerak sustatzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.020.I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.005.M erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa 

(€-tan)
20

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
21

 
% 

4. kapitulua: 20.700 % 100 20.700 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 20.700 % 100 20.700 % 100 
4. kapitulua, guztira: 20.700 % 100 20.700 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 20.700 % 100 20.700 % 100 
  

                                                           
20 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 

- 14.490 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 6.210 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

21 2016ko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 
14.490 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
6.210 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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12. helburu estrategikoa: EAEko hirugarren sektore sozialaren benetako egoera ikusarazteko eta bere ezaugarri nagusiei, bere funtsezko ekarpenetako batzuei eta bere 
egituraketa kuantitatiboari eta kualitatiboari buruzko ezagutza sistematikoa handitzen laguntzeko tresna bat edukitzea. 
 
Diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.003.E erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-tan)
22

 % 

4. kapitulua: 45.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 

Guztira: 45.000 % 100 
4. kapitulua, guztira: 45.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira:  45.000 % 100 
  

                                                           
22 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  

- 31.500 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 13.500 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 
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13. helburu estrategikoa: EDE FUNDAZIOAK Euskadin, Hirugarren Sektorearen Behatokiaren bitartez, hirugarren sektore soziala bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta 
sendotzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 1415.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.005.A erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.002.E erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
23

 
% 

Zenbatekoa (€-

tan)
24

 
% 

4. kapitulua: 35.000 % 100 35.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 35.000 % 100 35.000 % 100 
4. kapitulua, guztira: 35.000 % 100 35.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 35.000 % 100 35.000 % 100 
  

                                                           
23 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  

- 24.500 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 10.500 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

24 2016ko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
- 24.500 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 10.500 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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14. helburu estrategikoa: Hirugarren Sektore Soziala sendotzea, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.037.E erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, honako aurrekontu-partida 
hauetan jasotakoa: 

- 4. kapitulua: 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.039.I 
- 7. kapitulua: 16.0.1.04.22.0000.3.754.91.31241.001.M 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa 

(€-tan)
25

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
26

 
% 

4. kapitulua: 130.000 % 100 210.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 130.000 % 100 210.000 % 100 
4. kapitulua, guztira: 130.000 % 100 210.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 130.000 % 100 210.000 % 100 
  

                                                           
25 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 

- 121.000 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

26 2016ko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 
177.000 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
33.000 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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15. helburu estrategikoa: Euskal gizartean, bertako biztanleen eta etorkinen errespetuzko bizikidetzaren bitartez, kultura-artekotasuna progresiboki sendotzeko oinarriak 
sortzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.021/A erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.006/E erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa 

(€-tan)
27

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
28

 
% 

4. kapitulua: 66.240, 00 % 100 100.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 66.240, 00 % 100 100.000 % 100 
4. kapitulua, guztira: 66.240, 00 % 100 100.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 66.240, 00 % 100 100.000 % 100 

  

                                                           
27

 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
46.368,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
19.872,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 
 
28

 Diru-laguntza ildorako zenbatekoa, guztira, 2016ko ekitaldi ekonomikoan, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
70.000,00 € 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
30.000,00 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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16. helburu estrategikoa: Hirugarren sektore sozialeko elkarte-mugimendua indartzea 

 

1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.026/U aurrekontu-partidakoa, EAPN Euskadi-Pobreziaren eta Giza Bazterketaren Aurkako Europar Sarea Euskadin erakundeari bere 
izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
29 % 

Zenbatekoa (€-
tan) 

% 

4. kapitulua   39.745 100 80.000  
7. kapitulua   0  0  

Guztira   39.745 100 80.000  
 

2. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.024/L aurrekontu-partidakoa, Elkartean-EAEn desgaitasun fisikoa dutenen konfederazio koordinatzaileari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
30

 
% 

Zenbatekoa (€-
tan) 

% 

4. kapitulua   53.820 100 80.000  

                                                           
29 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
27.821,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
11.924,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

 
30 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
37.674,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
16.146,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 
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7. kapitulua       
Guztira   53.820 100 80.000  

3. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.023/U aurrekontu-partidakoa, FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari bere izenean 
esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
31

 
% Zenbatekoa (€-tan) % 

4. kapitulua   41.400 100 80.000,00  
7. kapitulua   0  0  

Guztira   41.400  80.000,00  
 

4. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.022/Q aurrekontu-partidakoa, FEVAS-Adimen urritasuna duten pertsonen aldeko elkarteen euskal federazioari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
32

 
% 

Zenbatekoa (€-
tan) 

% 

4. kapitulua   66.240 100 140.000  
7. kapitulua   0  0  

Guztira   66.240  140.000  

                                                           
31 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
28.980,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
12.420,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

 
32 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
46.368,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
19.872,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 
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5. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.028/Q aurrekontu-partidakoa, GIZATEA-Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkarteari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
33

 
% Zenbatekoa (€-tan) % 

4. kapitulua   49.680 100 80.000,00  
7. kapitulua   0  0  

Guztira   49.680  80.000,00  
 

6. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.027/A aurrekontu-partidakoa, HIREKIN-Euskadiko gizarte-ekimeneko eta esku hartzeko entitateen elkarteari bere izenean esleitua 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
34

 
% 

Zenbatekoa (€-
tan) 

% 

4. kapitulua   39.745 100 80.000,00  
7. kapitulua   0  0  

Guztira   379.745  80.000,00  
 

7. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 

                                                           
33 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
34.776,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
14.904,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

 
34 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
27.821,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
11.924,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

 



112 

 

abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.019/E aurrekontu-partidakoa, ONCEren Euskadiko Lurralde Kontseiluari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
35

 
% 

Zenbatekoa (€-
tan) 

% 

4. kapitulua   39.745 78,32 80.000  
7. kapitulua   0  0  

Guztira   39.745  80.000  
  

                                                           
35 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
27.821,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
11.924,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 
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17. helburu estrategikoa: Ijito herria sustatzea. 

 

1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.016/Q aurrekontu-partidakoa, GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, Familietan Modu Integralean Esku Hartzeko Proiektua babesteko, bere 
izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
36

 
% 

Zenbatekoa (€-
tan) 

% 

4. kapitulua   50.000 100 45.000  
7. kapitulua   0  0  

Guztira   50.000  45.000  
 

2. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.043/Q aurrekontu-partidakoa, MESTIMÓS Ijito Elkarteari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa (€-

tan)
37

 
% 

Zenbatekoa (€-
tan)

 % 

4. kapitulua   10.000 100 10.000  
7. kapitulua   0  0  

Guztira   10.000  10.000  
 

                                                           
36 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
42.500,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
7.500,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

 
37 Diru-laguntzaren zenbateko osoa (10.000,00 €), 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
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3. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,   

 

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.016/Q aurrekontu-partidakoa, GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, Familietan Modu Integralean Esku Hartzeko Proiektua babesteko, bere 
izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 
Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa (€-

tan)
38

 
% 

Zenbatekoa (€-
tan) 

% 

4. kapitulua   32.430,00 100 32.430  
7. kapitulua   0  0  

Guztira 32.430,00 100 32.430  

 

4. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza, 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.014/U aurrekontu-partidakoa, ROMÍ BIDEAN Ijito Elkarteari, Ijito-Errumaniar Komunitatearen 
Esku-hartze Integraleko Proiektua babesteko, bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 
Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa (€-

tan)
39

 
% Zenbatekoa (€-tan) % 

4. kapitulua   37.300,00 20,24 37.300  
7. kapitulua   0  0  

Guztira 37.300,00 20,24 37.300  

  

                                                           
38 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
22.700,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
9.730,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

 
39 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
26.110,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
11.190,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 
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18. helburu estrategikoa: Familiei zuzendutako neurrien eta jardueren politikaren zeharkakotasuna sustatzea. 
 
 
1. diru-laguntza ildoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzaren eskumeneko jarduketa-eremuetan sartzen diren gizarte-intereseko proiektuetarako diru-
laguntza izendunak. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 

1. programa: MINDARA-Dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko Gipuzkoako elkarteak gizarte-
zerbitzuen arloan aurreikusitako jarduerak finantzatzera zuzendutako diru-laguntza izenduna. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% Zenbatekoa (€-tan) % 

4. kapitulua:  45.000 
 

Ezezaguna 50.000 
 

Zehaztu 
gabe 

7. kapitulua: 0  0  
Guztira: 45.000  50.000  

2. programa: AGLE-Arabako Gizarte Laneko Elkarteari diru-laguntza izenduna, Loremaitea programako 
gastuak finantzatzeko. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% Zenbatekoa (€-tan) % 

4. kapitulua:  42.000 
 

Ezezaguna 42.000 
 

Zehaztu 
gabe 

7. kapitulua: 0  0  
Guztira: 42.000  42.000  

3. programa: AGLE-Arabako Gizarte Laneko Elkarteari diru-laguntza izenduna, gizarte-lanak finantzatzeko. Zenbatekoa 
(€-tan) 

% Zenbatekoa (€-tan) % 

4. kapitulua:  42.000 Ezezaguna 49.000 Zehaztu 
gabe 

7. kapitulua: 0  0  
Guztira: 42.000  49.000  

4. programa: Arabako Hiesaren Kontrako Batzordeari diru-laguntza izenduna, presoak gizarteratzeko eta 
laneratzeko bideak sortzeko eta haiei laguntza integrala emateko. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% Zenbatekoa (€-tan) % 

4. kapitulua:  100.000 Ezezaguna 100.000 Zehaztu 
gabe 

7. kapitulua: 0  0  
Guztira 100.000  100.000  

5. programa: Arabako Hiesaren Kontrako Batzordeari diru-laguntza izenduna, prostituzioaren esparruan 
pertsonei arreta integrala emateko NAHIKARI programa finantzatzeko. 

Zenbatekoa 
(€-tan) 

% Zenbatekoa (€-tan) % 

4. kapitulua:  20.000 Ezezaguna 20.000 Zehaztu 
gabe 

7. kapitulua: 0  0  
Guztira:   20.000  20.000  
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19. helburu estrategikoa: Dibertsitate afektibo-sexuala ikusaraztea eta LGTBI-fobiaren kontra borrokatzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.041/V erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan jasotako diru-laguntza izenduna:  ez dago 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika Zenbatekoa 

(€-tan)
40

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
41

 
% 

4. kapitulua:  30.000 % 100 30.000 % 0 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira:             30.000 % 100 30.000 % 0 
4. kapitulua, guztira:   30.000 % 100 0 % 0 

7. kapitulua, guztira:  0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira:  30.000 % 100 30.000 % 0 

  

                                                           
40 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 

- 30.000 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
-  

41 2016ko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta: 
0 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
0 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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20. helburu estrategikoa: Etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, 
telefono mugikor bidezkoa, garatzeko jarduerek eragiten dituzten gastuak finantzatzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.418.01.31220.001/I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.418.01.31220.002/E erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 

(€-tan)
42

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
43

 
% 

4. kapitulua: 247.738 % 100 247.738 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0  % 0 

Guztira: 247.738 % 100 247.738 % 100 
4. kapitulua, guztira: 247.738 % 100 247.738 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0  % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 247.738 % 100 247.738 % 100 

  

                                                           
42

 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
185.803,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
61.935,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 
 
43

 Diru-laguntza ildorako zenbatekoa, guztira, 2016ko ekitaldi ekonomikoan, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
185.803,00 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 

61.935,00 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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21. helburu estrategikoa: Etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, 
telefono mugikor bidezkoa, garatzeko jarduerek eragiten dituzten gastuak finantzatzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.011/I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.013.I erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 

(€-tan)
44

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
45

 
% 

4. kapitulua: 47.300, 00 % 100 47.300, 00 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0  % 0 

Guztira: 47.300, 00 % 100 47.300, 00 % 100 
4. kapitulua, guztira: 47.300, 00 % 100 47.300, 00 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0  % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 47.300, 00 % 100 47.300, 00 % 100 

  

                                                           
44

 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
46.368,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
19.872,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 
 
  
45

 Diru-laguntza ildorako zenbatekoa, guztira, 2016ko ekitaldi ekonomikoan, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
35.475,00 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 

11.825,00 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 

. 
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22. helburu estrategikoa: Toki-erakundeen ekimenez egiten diren esku-hartze sozialak sustatzea, erakunde horiei immigrazioaren eta kultura-arteko bizikidetzaren arloan 
babesa emateko. 
 

Diru-laguntza ildoa: Immigrazioko teknikariak kontratatzen jarraitzeko eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko jardueretarako laguntzak  

2015eko EKITALDIA: Erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko 
oinarriak onartu eta laguntza horietarako 2015. urterako deialdia egiten duen Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko abenduaren 17ko Aginduko bigarren ildoa 
–III. kapitulua–. 15.0.1.04.22.0000.4.422.01.31220.001/B erreferentzia daukan aurrekontu-partida 

2016ko EKITALDIA: Erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko 
oinarriak onartu eta 2016. urterako laguntzen deialdia egiten duen Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2015eko xxxxxren xx(e)ko Agindua. 
16.0.1.04.22.0000.4.422.01.31220.001/F erreferentzia daukan aurrekontu-partida. 
 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 

(€-tan)
46

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
47

 
% 

4. kapitulua: 940.000,00  % 100 880.000, 00 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0  % 0 

Guztira: 940.000, 00 % 100 880.000, 00 % 100 
4. kapitulua, guztira: 940.000, 00 % 100 880.000, 00 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0  % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 940.000, 00 % 100 880.000, 00 % 100 

  

                                                           
46

 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
658.000,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
282.000,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 
 

 
47

 Diru-laguntza ildorako zenbatekoa, guztira, 2016ko ekitaldi ekonomikoan, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
616.000,00 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 

264.000,00 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 

. 
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23. helburu estrategikoa: Diskriminazioaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka 

 

Diru-laguntza ildoa: Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea Euskadin (CEAR-EUSKADI) erakundeari diru-laguntza izenduna, ERABEREAN sarea finantzatzeko, 
15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.028/E aurrekontu-partidaren kontura. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 
Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa (€-

tan)
48

 
% 

Zenbatekoa (€-
tan)

49 % 

4. kapitulua 80.000 100 80.000  
7. kapitulua   0  0  

Guztira 80.000 100 80.000  
 

  

                                                           
48

 Diru-laguntzaren zenbateko osoa (80.000,00 €), 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
49

 2016an, diru-laguntza izendun bat aurreikusten da. Diru-laguntzaren zenbateko osoa (80.000,00 €), 2016rako ordainketa-kreditu gisa. 



121 

 

 
24. helburu estrategikoa: Etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, eskubide zibil eta politiko, 
ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita beren eginbeharrak ardurapean hartzea ere, herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
 
Diru-laguntza ildoa Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza izendunak, zehazki, honako erreferentzia hauek dauzkaten aurrekontu-partidetan jasotakoak: 
15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.004/U,15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.002/L,15.0.1.04.22.00003.455.21.31220.012/E,15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.008/L,15.0.1.
04.22.0000.1.455.21.31220.006/Q,15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.010/U,15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.013/U,15.0.1.04.22.0000.3.455.21.31220.015/E,15.0.1.04.22
.0000.2.455.21.31220.014/M 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 2015 2016 

1. programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
(€-tan) 

% 
Zenbatekoa 

(€-tan) 
% 

4. kapitulua:      

Euskadiko Gurutze Gorria  221.734 % 100 221.734 % 100 
CEAR-Euskadi 20.000 % 100 20.000 % 100 
Bizkaiko Elizbarrutiko Cáritas 27.100 % 100 27.100 % 100 
Cite-Euskadi 57.000 % 100 57.000 % 100 
Cosmópolis 30.000 % 100 30.000 % 100 
Adiskidetuak 57.000 % 100 57.000 % 100 
Arabako Abokatuen Elkartea  35.000 % 100 35.000 % 100 
Bizkaiko Abokatuen Bazkuna  88.700 % 100 88.700 % 100 
Gipuzkoako Abokatuen Elkargoa 25.000 % 100 25.000 % 100 
Gipuzkoako SOS Arrazakeria   25.000 % 100 

4. kapitulua, guztira:  561.534 % 100 586.534 % 100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  
Diru-laguntza ildoa, guztira: 561.534 % 100 586.534 % 100 
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25. helburu estrategikoa: Etorkinei harrera egiteko programa. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 

abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, honako erreferentzia hauek dauzkaten aurrekontu-partidetan jasotakoa: 

Gurutze Gorria-Euskadi: 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.009/A    Goiztiri: 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.010/Q  

Afro: 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.008/U     Cear-Euskadi: 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.007/E 

2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, honako erreferentzia hauek 
dauzkaten aurrekontu-partidetan jasotakoa: 
 
Gurutze Gorria-Euskadi: 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31221.005/M     Goiztiri: 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.002/K 

Afro: 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31221.006/C   Cear-Euskadi: 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.007/I 

 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 

2015 2016 

1. programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 

(€-tan)
50

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
51

 
% 

4. kapitulua: 400.000 % 100 400.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 400.000 % 100 400.000 % 100 

4. kapitulua, guztira: 400.000 % 100 400.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 400.000 % 100 400.000 % 100 

  

                                                           
50 Diru-laguntza ildorako zenbatekoa, guztira, 2015eko ekitaldi ekonomikoan, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
320.000,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
80.000,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 

 
51

 Diru-laguntza ildorako zenbatekoa, guztira, 2016ko ekitaldi ekonomikoan, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
320.000,00 €, 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 80.000,00 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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26. helburu estrategikoa: Etorkin gazteei harrera egiteko HEMEN programa. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.012/A erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 

2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.017/M erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 

(€-tan)
52

 
% 

Zenbatekoa 

(€-tan)
53

 
% 

4. kapitulua: 40.000 % 100 40.000 % 100 
7. kapitulua: 0 % 0 0 % 0 

Guztira: 40.000 % 100 40.000 % 100 

4. kapitulua, guztira: 40.000 % 100 40.000 % 100 
7. kapitulua, guztira: 0 % 0 0 % 0 

Diru-laguntza ildoa, guztira: 40.000 % 100 40.000 % 100 

  

                                                           
52

 2015eko ekitaldi ekonomikoan onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa, guztira, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
30.000,00 €, 2015eko ordainketa-kreditu gisa. 
10.000,00 €, 2016rako konprometitutako kreditu gisa. 
 
53

 Diru-laguntza ildorako zenbatekoa, guztira, 2016ko ekitaldi ekonomikoan, aurrekontu-esleipena honela banatuta:  
30.000,00 € 2016ko ordainketa-kreditu gisa. 
10.000,00 €, 2017rako konprometitutako kreditu gisa. 
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27. helburu estrategikoa: NAGUSILAN Elkarteen Euskal Federazioari, pertsona nagusien aldeko boluntariotza-ekintzak egiteko. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.001/H gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia Zenbatekoa € % Zenbatekoa € % 

4. kapitulua:   40.000 % 100 
7. kapitulua:   0 % 0 

Guztira:   40.000 % 100 

4. kapitulua guztira:   40.000 % 100 
7. kapitulua guztira:   0 % 0 

Diru-laguntzaren lerroa guztira:   40.000 % 100 
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28. helburu estrategikoa: Sumando-GEHITUZ plataforma (Barakaldo). 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.018/E gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3122 Immigrazioa Zenbatekoa € % Zenbatekoa € % 

4. kapitulua:   % 5.000 100 
7. kapitulua:   % 0 0 

Guztira:   % 5.000 100 

4. kapitulua guztira:   % 5.000 100 
7. kapitulua guztira:   % 0 0 

Diru-laguntzaren lerroa guztira:   % 5.000 100 
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29. helburu estrategikoa: REAS Euskadiri, ekonomia alternatiboaren eta solidarioaren esparruan ekintzak egiteko. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.041/M gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia Zenbatekoa € % Zenbatekoa € % 

4. kapitulua:   30.000 % 100 
7. kapitulua:   0 % 0 

Total:   30.000 % 100 

4. kapitulua guztira:   30.000 % 100 
7. kapitulua guztira:   0 % 0 

Diru-laguntzaren lerroa guztira:   30.000 % 100 
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30. helburu estrategikoa: EHLABEri, laneko integrazioaren eta gizartearen esparruan ekintzak egiteko, ezintasunak dituzten pertsonekin. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.042/C gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia Zenbatekoa € % Zenbatekoa € % 

4. kapitulua:   30.000 % 100 
7. kapitulua:   0 % 0 

Total:   30.000 % 100 

4. kapitulua guztira:   30.000 % 100 
7. kapitulua guztira:   0 % 0 

Diru-laguntzaren lerroa guztira:   30.000 % 100 
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31. helburu estrategikoa: Santurtziko RANZADI elkarteari (Taller RANZADI Lantegia). 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.049/I gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia Zenbatekoa € % Zenbatekoa € % 

4. kapitulua:   260.000 % 100 
7. kapitulua:   0 % 0 

Guztira:   260.000 % 100 

4. kapitulua guztira:   260.000 % 100 
7. kapitulua guztira:   0 % 0 

Diru-laguntzaren lerroa guztira:   260.000 % 100 

 

  



129 

 

 

32. helburu estrategikoa: CODISFIBA, Minusbaliatu Fisikoen Barakaldoko Kolektiboa. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.050/M gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia Zenbatekoa € % Zenbatekoa € % 

4. kapitulua:   5.000 % 100 
7. kapitulua:   0 % 0 

Guztira:   5.000 % 100 

4. kapitulua guztira:   5.000 % 100 
7. kapitulua guztira:   0 % 0 

Diru-laguntzaren lerroa guztira:   5.000 % 100 
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33. helburu estrategikoa: SAREEN SAREAri, bere lokalaren irisgarritasunerako. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.754.91.31241.001/M gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza. 2015 2016 

1. programa: 3124 Familia Zenbatekoa € % Zenbatekoa € % 

4. kapitulua:   0 % 0 
7. kapitulua:   20.000 % 100 

Guztira:   20.000 % 100 

4. kapitulua guztira:   0 % 0 
7. kapitulua guztira:   20.000 % 100 

Diru-laguntzaren lerroa guztira:   20.000 % 100 
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4. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Zer sektorerentzat diren eta emateko prozedura 

 
1. helburu estrategikoa: Familietako kideak zaintzeak eta beren familia-proiektuak garatzeak sortutako kostu zuzenak edo zeharkakoak konpentsatzea. 
 
1. diru-laguntza ildoa: Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak, uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuaren, maiatzaren 30eko 109/2006 Dekretuaren, abenduaren 
19ko 255/2006 Dekretuaren eta martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuaren arabera. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 
1. programa: Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak. 
Zer sektorerentzat diren Familia-unitatea osatzen duten aitak edo amak. 
Emateko prozedura Lehiarik gabeko konkurrentzia. 

Diru-laguntza hauek eskubide subjektibo bat dira, betiere horiek eskuratzeko baldintzak betez gero, familiei laguntzeko abenduaren 
12ko 13/2008 Legeko 8. artikuluari jarraiki. 
Eskaerak aurkezteko epea urte osoan egongo da zabalik. 
Publizitate-printzipioa betetzearren, familia-politikaren arloko sail eskudunak, sailburuaren Aginduaren bitartez, urtean behin ematen du 
diru-laguntza hauek finantzatzeko aurrekontu-zuzkiduraren berri, edo, kasuan kasu, zuzkidura hori eguneratzetik eratorriko den 
zenbatekoaren berri. 
Diru-laguntzaren onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta bertan erroldatuta egon behar dute, gutxienez 
eskaera aurkeztu baino urtebete lehenagotik. Eskaera aurkezterakoan Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi diren eta 
erroldatuta dauden pertsonak laguntza horien onuradun izan daitezke, aurreko hamabi hilabeteetan bertan etengabe bizi ez izanagatik 
eta erroldatuta ez egonagatik ere, baldin eta egiaztatzen badute azken hamar urteetan bost urte segidan eman dituztela Euskal 
Autonomia Erkidegoan bizitzen eta erroldatuta. 
Halaber, onuradunek laguntzaren xede den seme-alabarekin batera erroldatuta egon beharko dute, bai eta familia-unitatearen osaketa 
zehazteko kontuan hartzen diren seme-alaba guztiekin ere. 
Diru-laguntza eskuratu ahal izateko baldintzak betetzen direla laguntzak onartu aurretik justifikatzen da, eskaera aurkezterakoan 
frogatuz. 

2. diru-laguntza ildoa: Familia- eta lan-bizitza uztartzeko diru-laguntzak, ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren arabera (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuaren bidez aldatu 
zen). 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 
1. programa: Familia- eta lan-bizitza uztartzeko diru-laguntzak. 
Zer sektorerentzat diren Besteren konturako langileak eta kooperatiba-elkarteetako langile bazkideak edo lan-bazkideak (lan-eszedentzia batekin edo seme-

alabak edo mendekotasun-egoeran edo oso osasun-egoera larrian dauden senideak zaintzeko lanaldi-murrizketa batekin lotutako 
laguntzen kasuan). Adingabeko seme-alabak zaintzeko kontratatzen diren umezainen Gizarte Segurantzarako kotizazio-agirian etxeko 
titular modura agertzen diren eta familia-unitatearen barruan sartzen diren aitak eta/edo amak (zaintzaileak kontratatzeko laguntzen 
kasuan). 

Emateko prozedura Lehiarik gabeko konkurrentzia. 
Laguntza horiek familiei laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legeko II. tituluko (familiei babesa, arreta eta laguntza emateko 
neurriak) II. kapituluan jasota daude. 
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Eskaerak aurkezteko epea urte osoan egongo da zabalik. 
Publizitate-printzipioa betetzearren, familia-politikaren arloko sail eskudunak, sailburuaren Aginduaren bitartez, urtean behin ematen du 
diru-laguntza hauek finantzatzeko aurrekontu-zuzkiduraren berri, edo, kasuan kasu, zuzkidura hori eguneratzetik eratorriko den 
zenbatekoaren berri. 
Eskaera aurkezten denean eta diruz laguntzekoa den jardunak irauten duen bitartean, laguntzaren onuradunek Euskal Autonomia 
Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta erroldatuta egon beharko dute. Horretaz gain, eskaera aurkeztu aurreko urtean etenik gabe bizi 
eta erroldatuta egon behar zuten EAEn, edo gutxieneko epe hori betetzen ez badute, aurreko hamar urteetatik segidako bost urtetan. 
Diru-laguntza eskuratu ahal izateko baldintzak betetzen direla laguntzak onartu aurretik justifikatzen da, eskaera aurkezterakoan 
frogatuz. 
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2. helburu estrategikoa: Gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai sozialekin, sare-lana bultzatzea 
eta indartzea. 
 
1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak, 271/2012 
Dekretua, abenduaren 4koa, garatzeko. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza. 
1. programa: Hirugarren sektoreko erakundeentzako diru-laguntzak, esku-hartze sozialaren eremuan boluntariotza eta elkarteen bidezko parte-hartzea indartzeko jarduerak 
egiteko. 
Zer sektorerentzat diren Gizarte-arloko entitate pribatuak. 
Emateko prozedura Lehiaketa bidezko konkurrentzia. 

Deialdi bakoitzean, besteak beste, honako alderdi hauek mugatuko dira: 
a) Diruz laguntzekoak diren jardueren helburuak eta ezaugarriak. 
b) Esleipen-irizpide espezifikoen haztapena. 
c) Onartutako laguntzaren bi ordainketetako bakoitzaren ehunekoa. 
d) Jarduerei diru-laguntza eman ahal izateko gutxieneko puntuazioa. 
e) Zein formula erabiliko den, banaketa aldakorraren fasean, gutxieneko puntuazioa berdindu edo gainditzen duten jardueretarako 
laguntza zehazteko. 
f) Onartutako diru-laguntzei gehienez ere ezar dakiekeen zeharkako gastuen zenbatekoa. 
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3. helburu estrategikoa: HIRUKIDE-EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK familien esparruko jarduerak bultzatzeko egiten duen lana 
indartzea eta sendotzea.  
 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.018.L erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA:  

Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.003.C aurrekontu-aplikazioa erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.044.K aurrekontu-aplikazioa erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna, gurasotasun positiboaren eta lan- eta familia-bizitza uztartzearen arloetako jarduerak egiteko. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren HIRUKIDE-Euskadiko Kide Ugariko Familien Elkarteen Federazioa: Seme-alabak dauzkaten familien eskubideak, oro har, eta familia 

ugarien kasuan, bereziki, politikarekin, instituzioekin, gizartearekin, komunikabideekin eta enpresekin lotutako esparru guztietan 
defendatzea helburu duen irabazi asmorik gabeko erakundea. 2002an, Eusko Jaurlaritzak onura publikoko erakunde izendatu zuen. 

Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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4. helburu estrategikoa: JUNEREN HEGOAK-Gaixotasunak dituzten haurrei eta haien familiei laguntzeko elkartearen lana indartzea eta sendotzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
 
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.044.V erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren JUNEREN HEGOAK-Gaixotasunak dituzten haurrei eta haien familiei laguntzeko elkartea irabazi asmorik gabeko erakunde bat da. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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5. helburu estrategikoa: KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOAK desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako neurri positiboak aplikatzea sustatzeko egiten duen 
lana indartzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015EKO EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.038.I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.040.I erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOA: Kirol Egokituaren Euskal Federazioa (Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1988 

Legean «Ezinduentzako Kirolen Euskal Federazioa» deitua) Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasunak dituzten pertsonentzako 
kirola egiteko, sustatzeko eta antolatzeko kirolariak, teknikariak, epaileak, klubak eta kirol elkarteak biltzen dituen irabazi asmorik 
gabeko erakunde pribatu bat da, nortasun juridikoduna eta jarduteko ahalmenduna.  

Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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6. helburu estrategikoa: Mendetasun-egoeran dauden adineko pertsonentzako arreta-zerbitzuak sustatzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.032.I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.015.E erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren Lares Euskadi-Adinduentzako egoitzen eta arreta-zerbitzuen euskal elkartea, elkartasun-sektorea. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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7. helburu estrategikoa: Mendekotasuna duten adineko pertsonak zaintzen dituzten familientzako krisi-egoeretarako babes integrala. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.029.U erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.043.G erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren Ascudean-Mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familien Arabako elkartea 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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8. helburu estrategikoa: Boluntariotza indartzea 
 
1. diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.031.R erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.014.L erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren Hezkide Eskola 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 

 
2. diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.004.I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.006.I erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren EDE fundazioa, Bolunta boluntariotza-agentziaren bitartez 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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9. helburu estrategikoa: Hirugarren adineko gizonentzako eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.025.Q erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.010.G erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren Euskal Autonomia Erkidegoko Pentsiodunen eta Erretiratuen Probintzia Elkarteen Lurralde Federazioa 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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10. helburu estrategikoa: Familia-zaintzailearen prestakuntza sustatzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.030.M erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.046.H erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren Gipuzkoako Familia Zaintzailearen aldeko Elkarte Profesionala 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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11. helburu estrategikoa: Desgaitasunaren arloko jarduerak sustatzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.020.I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.005.M erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren EDEKA-Elbarrituen ordezkarien euskal koordinakundea 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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12. helburu estrategikoa: EAEko hirugarren sektore sozialaren benetako egoera ikusarazteko eta bere ezaugarri nagusiei, bere funtsezko ekarpenetako batzuei eta bere 
egituraketa kuantitatiboari eta kualitatiboari buruzko ezagutza sistematikoa handitzen laguntzeko tresna bat edukitzea. 
 
Diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.003.E erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren EDE FUNDAZIOA: Irabazi asmorik gabeko erakunde iraunkor bat da eta hirugarren sektore sozialean jarduten du, berau indartzeko 

helburuarekin. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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13. helburu estrategikoa: EDE FUNDAZIOAK Euskadin, Hirugarren Sektorearen Behatokiaren bitartez, hirugarren sektore soziala bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta 
sendotzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 1415.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.005.A erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.01.31241.001.M erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren EDE FUNDAZIOA: Irabazi asmorik gabeko erakunde iraunkor bat da eta hirugarren sektore sozialean jarduten du, berau indartzeko 

helburuarekin. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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14. helburu estrategikoa: Hirugarren Sektore Soziala sendotzea, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.037.E erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, honako aurrekontu-partida 
hauetan jasotakoa: 

- 4. kapitulua: 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.039.I 
- 7. kapitulua: 16.0.1.04.22.0000.3.754.91.31241.001.M 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren HIRUGARREN SEKTORE SOZIALEKO SAREEN SAREA ELKARTEA: beren borondatez elkartzen diren irabazi asmorik gabeko 

Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-ekintzaren arloko hirugarren sektoreko erakunde-sareen taldea. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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15. helburu estrategikoa: EAEko hirugarren sektore sozialaren benetako egoera ikusarazteko eta bere ezaugarri nagusiei, bere funtsezko ekarpenetako batzuei eta bere 
egituraketa kuantitatiboari eta kualitatiboari buruzko ezagutza sistematikoa handitzen laguntzeko tresna bat edukitzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.021/A erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.006/E erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren Hirugarren sektoreko erakundea (Harresiak Apurtuz) 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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16. helburu estrategikoa: Hirugarren sektore sozialeko elkarte-mugimendua indartzea 

 

1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.026/U aurrekontu-partidakoa, EAPN Euskadi-Pobreziaren eta Giza Bazterketaren Aurkako Europar Sarea Euskadin erakundeari bere 
izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 

Zer sektorerentzat diren Euskadin pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurka borrokatzen diren elkarteak. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna. 
 

2. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.024/L aurrekontu-partidakoa, Elkartean-EAEn desgaitasun fisikoa dutenen konfederazio koordinatzaileari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 

Zer sektorerentzat diren EAEko desgaitasun fisikoa duten pertsonen elkarteak. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna. 
 

3. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.023/U aurrekontu-partidakoa, FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari bere izenean 
esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 

Zer sektorerentzat diren Buruko gaixotasuna duten pertsonen eta senideen elkarteak. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna. 
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4. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza. 

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.022/Q aurrekontu-partidakoa, FEVAS-Adimen urritasuna duten pertsonen aldeko elkarteen euskal federazioari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 

Zer sektorerentzat diren Desgaitasun intelektuala duten pertsonen aldeko elkarteak. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna. 
 

5. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.028/Q aurrekontu-partidakoa, GIZATEA-Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkarteari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 

Zer sektorerentzat diren Euskal Autonomia Erkidegoko laneratze-enpresak. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna. 
 

6. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.027/A aurrekontu-partidakoa, HIREKIN-Euskadiko gizarte-ekimeneko eta esku hartzeko entitateen elkarteari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 

Zer sektorerentzat diren Esku-hartze sozialerako gizarte-erakundeak 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna. 
 

7. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.019/E aurrekontu-partidakoa, ONCEren Euskadiko Lurralde Kontseiluari bere izenean esleitua. 
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Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 

Zer sektorerentzat diren Zentzumen-desgaitasuna duten pertsonen sektorea. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna. 
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17. helburu estrategikoa: Ijito herria sustatzea. 

 

1. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza. 

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.016/Q aurrekontu-partidakoa, GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, Familietan Modu Integralean Esku Hartzeko Proiektua babesteko, bere 
izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 

Zer sektorerentzat diren Ijito herria 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna. 
 

2. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza,  

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.043/Q aurrekontu-partidakoa, MESTIMÓS Ijito Elkarteari bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 31241 Familia eta Komunitate Politika 

Zer sektorerentzat diren Ijito herria 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna. 
 

3. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza. 

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.016/Q aurrekontu-partidakoa, GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, Familietan Modu Integralean Esku Hartzeko Proiektua babesteko, bere 
izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zer sektorerentzat diren Ijito herria 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna. 
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4. diru-laguntza ildoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza. 

15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.014/U aurrekontu-partidakoa, ROMÍ BIDEAN Ijito Elkarteari, Ijito-Errumaniar Komunitatearen Esku-hartze Integraleko Proiektua babesteko, 
bere izenean esleitua. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zer sektorerentzat diren Ijito herria 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna. 
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18. helburu estrategikoa: Familiei zuzendutako neurrien eta jardueren politikaren zeharkakotasuna sustatzea. 
 
 
1. diru-laguntza ildoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzaren eskumeneko jarduketa-eremuetan sartzen diren gizarte-intereseko proiektuetarako 
diru-laguntza izendunak. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

1. programa: MINDARA-Dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko Gipuzkoako elkarteak gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusitako jarduerak finantzatzera zuzendutako 
diru-laguntza izenduna. 
Zer sektorerentzat diren MINDARA-Dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko Gipuzkoako elkartea. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko 

gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
2. programa: AGLE-Arabako Gizarte Laneko Elkarteari diru-laguntza izenduna, Loremaitea programako gastuak finantzatzeko. 
Zer sektorerentzat diren AGLE-Arabako Gizarte Laneko Elkartea. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
3. programa: AGLE-Arabako Gizarte Laneko Elkarteari diru-laguntza izenduna, gizarte-lanak finantzatzeko. 
Zer sektorerentzat diren AGLE-Arabako Gizarte Laneko Elkartea. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
4. programa: Arabako Hiesaren Kontrako Batzordeari diru-laguntza izenduna, presoak gizarteratzeko eta laneratzeko bideak sortzeko eta haiei laguntza integrala emateko. 
Zer sektorerentzat diren Arabako Hiesaren Kontrako Batzordea. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
5. programa: Arabako Hiesaren Kontrako Batzordeari diru-laguntza izenduna, prostituzioaren esparruan pertsonei arreta integrala emateko NAHIKARI programa 
finantzatzeko. 
Zer sektorerentzat diren Arabako Hiesaren Kontrako Batzordea. Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea. 
Emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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19. helburu estrategikoa: Dibertsitate afektibo-sexuala ikusaraztea eta LGTBI-fobiaren kontra borrokatzea 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.041/V erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan jasotako diru-laguntza izenduna: Ez dago 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika 
Zer sektorerentzat diren Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrak 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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20. helburu estrategikoa: Etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, 
telefono mugikor bidezkoa, garatzeko jarduerek eragiten dituzten gastuak finantzatzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.418.01.31220.001/I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.418.99.31220.002/E erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa 
Zer sektorerentzat diren EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (IKUSPEGI) 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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21. helburu estrategikoa: Etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, 
telefono mugikor bidezkoa, garatzeko jarduerek eragiten dituzten gastuak finantzatzea. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.011/I erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31221.013.I erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa 
Zer sektorerentzat diren EUDEL 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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22. helburu estrategikoa: Toki-erakundeen ekimenez egiten diren esku-hartze sozialak sustatzea, erakunde horiei immigrazioaren eta kultura-arteko bizikidetzaren arloan 
babesa emateko. 
 
 

Diru-laguntza ildoa: Immigrazioko teknikariak kontratatzen jarraitzeko eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko jardueretarako laguntzak  

2015eko EKITALDIA: Erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko 
oinarriak onartu eta laguntza horietarako 2015. urterako deialdia egiten duen Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko abenduaren 17ko Aginduko bigarren ildoa 
–III. kapitulua–. 15.0.1.04.22.0000.4.422.01.31220.001/B erreferentzia daukan aurrekontu-partida 

2016ko EKITALDIA: Erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko 
oinarriak onartu eta 2016. urterako laguntzen deialdia egiten duen Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2015eko xxxxxren xx(e)ko Agindua. 
 16.0.1.04.22.0000.4.422.01.31220.001/F erreferentzia daukan aurrekontu-partida 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa 
Zer sektorerentzat diren EAEko udalak eta mankomunitateak 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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23. helburu estrategikoa: Diskriminazioaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka 

 

Diru-laguntza ildoa: Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea Euskadin (CEAR-EUSKADI) erakundeari diru-laguntza izenduna, ERABEREAN sarea finantzatzeko, 
15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.028/E aurrekontu-partidaren kontura. 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 
Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zer sektorerentzat diren Herritar guztiak, oro har. Arrazarekin, jatorri etnikoarekin, sexu-joerarekin edo genero-identitatearekin lotutako bazterkeriaren biktima 

posibleak. Bazterkeria-mota horren kontra lan egiten duten elkarteak. 
Emateko prozedura 2015ean, Errefuxiatuei Laguntzeko Batzordea Euskadin (CEAR-Euskadi) erakundeari zuzeneko diru-laguntza, Eraberean sarea 

finantzatzeko. 
Aipatutako diru-laguntza emateko, Gobernu Kontseiluak baimentzea falta da (2015eko abenduaren 1ean). 
2016an, Errefuxiatuei Laguntzeko Batzordea Euskadin (CEAR-EUSKADI) erakundeari zuzeneko diru-laguntza ematea aurreikusten 
da, ERABEREAN SAREA finantzatzeko. 
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24. helburu estrategikoa: Etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, eskubide zibil eta politikoen, 
ekonomikoen, sozialen eta kulturalen betetzea bermatzea, baita beren eginbeharrak ardurapean hartzea ere, herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 
 
Diru-laguntza ildoa Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza izendunak, zehazki, honako erreferentzia hauek dauzkaten aurrekontu-partidetan jasotakoak: 
15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.004/U,15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.002/L,15.0.1.04.22.00003.455.21.31220.012/E,15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.008/L,15.0.1.0
4.22.0000.1.455.21.31220.006/Q,15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.010/U,15.0.1.04.22.0000.1.455.21.31220.013/U,15.0.1.04.22.0000.3.455.21.31220.015/E,15.0.1.04.22.0
000.2.455.21.31220.014/M 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zer sektorerentzat diren Hirugarren sektoreko erakundeak (Gurutze Gorria-Euskadi, Cear-Euskadi, Bilboko Elizbarrutiko Cáritas, Cite, Cosmópolis, 

Adiskidetuak eta SOS Arrazakeria Gipuzkoa) eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako abokatuen elkargo prestuak. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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25. helburu estrategikoa: Etorkinei harrera egiteko programa. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa) jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, honako erreferentzia hauek dauzkaten aurrekontu-partidetan jasotakoa: 

Gurutze Gorria-Euskadi: 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.009/A    Goiztiri: 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.010/Q  

Afro: 15.0.1.04.22.0000.1.454.99.31220.008/U     Cear-Euskadi: 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.007/E 

 2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan jasotako diru-laguntza izenduna, zehazki, honako erreferentzia hauek 
dauzkaten aurrekontu-partidetan jasotakoa: 
 
 Gurutze Gorria-Euskadi: 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31221.005/M     Goiztiri: 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31221.002/K 

 Afro: 16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31221.006/C   Cear-Euskadi: 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31221.007/I 

Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zer sektorerentzat diren Hirugarren sektoreko erakundeak (Gurutze Gorria-Euskadi, Goiztiri, Afro eta CEAR-Euskadi). 

 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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26. helburu estrategikoa: Etorkin gazteei harrera egiteko HEMEN programa. 
 
Diru-laguntza ildoa:  
2015eko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2015. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 5/2014 Legean, abenduaren 23koan (EHAA, 248. zk., 2014ko 
abenduaren 30ekoa), zehazki, 15.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.012/A erreferentzia daukan aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 

2016ko EKITALDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorren Proiektuan, zehazki, 16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31221.017/M erreferentzia daukan 
aurrekontu-partidan, jasotako diru-laguntza izenduna. 
Organoa: Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zer sektorerentzat diren Hirugarren sektoreko erakundea (CEAR-Euskadi) 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuan xedatutakoari jarraiki, «halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia 
Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehienezko kopurua kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu 
bakarrean eta baztertzailean». 
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27. HELBURU ESTRATEGIKOA: NAGUSILAN Elkarteen Euskal Federazioari, pertsona nagusien aldeko boluntariotza-ekintzak egiteko. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.2.454.99.31241.001/H gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia 
Sektore hartzaileak Hirugarren sektoreko erakundea (NAGUSILAN) 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna.  Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 

buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1996 Legegintzako Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz: 
«halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehieneko kopurua 
kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu bakarrean eta baztertzailean». 
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28. helburu estrategikoa: Plataforma Sumando-GEHITUZ (Barakaldo). 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31220.018/E gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 

Programa: 3122 Inmigración 
Sektore hartzaileak Hirugarren sektoreko erakundea (Plataforma Sumando-GEHITUZ) 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna.  Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 

buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1996 Legegintzako Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz: 
«halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehieneko kopurua 
kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu bakarrean eta baztertzailean». 
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29. helburu estrategikoa: REAS Euskadiri, ekonomia alternatiboaren eta solidarioaren esparruan ekintzak egiteko. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.041/M gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia 
Sektore hartzaileak Hirugarren sektoreko erakundea (REAS Euskadi) 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna.  Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 

buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1996 Legegintzako Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz: 
«halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehieneko kopurua 
kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu bakarrean eta baztertzailean». 
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30. helburu estrategikoa: EHLABEri, laneko integrazioaren eta gizartearen esparruan ekintzak egiteko, ezintasunak dituzten pertsonekin. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.1.454.99.31241.042/C gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia 
Sektore hartzaileak Ezintasuna duten pertsonak, gizarteratzeko eta pertsonalki nahiz profesionalki garatzeko tresna gisa, lana partaidetza soziolaboraleko 

tresnatzat jota. 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna.  Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 

buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1996 Legegintzako Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz: 
«halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehieneko kopurua 
kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu bakarrean eta baztertzailean». 
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31. helburu estrategikoa: Santurtziko RANZADI elkarteari (Taller RANZADI Lantegia) (Taller RANZADI Lantegia). 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.049/I gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia 
Sektore hartzaileak Ezintasuna duten pertsonak, gizarteratzeko eta pertsonalki nahiz profesionalki garatzeko tresna gisa, lana partaidetza soziolaboraleko 

tresnatzat jota 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna.  Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 

buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1996 Legegintzako Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz: 
«halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehieneko kopurua 
kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu bakarrean eta baztertzailean». 

 

  



166 

 

 

 
32. helburu estrategikoa: CODISFIBA, Minusbaliatu Fisikoen Barakaldoko Kolektiboa. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.454.99.31241.050/M gisa bereizitako aurrekontu-partidan. 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia 
Sektore hartzaileak Hirugarren sektoreko erakundea (CODISFIBA) 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna.  Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 

buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1996 Legegintzako Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz: 
«halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehieneko kopurua 
kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu bakarrean eta baztertzailean». 
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33. helburu estrategikoa: SAREEN SAREAri, bere lokalaren irisgarritasunerako. 
 
Diru-laguntzaren lerroa:  
2016 EKITALDIA. 2016 ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusitako diru-laguntza izenduna; zehazki, 
16.0.1.04.22.0000.3.754.91.31241.001/M gisa bereizitako aurrekontu-partidan 

Organoa: Familia Politika eta Gizarte Garapena Zuzendaritza 

Programa: 3124 Familia 
Sektore hartzaileak Hirugarren sektoreko erakundea (SAREEN SAREA) 
Emateko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan esleitutako diru-laguntza izenduna.  Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 

buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1996 Legegintzako Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz: 
«halakotzat hartuko dira ondorengo ezaugarriak dituztenak: Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan gehieneko kopurua 
kontsignatuta izatea, eta onuradunak zehazki mugatuta egotea, modu bakarrean eta baztertzailean». 
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ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZA: ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA ETA ETXEBIZITZAKO PLANGINTZAREN ETA PROZESU ERAGILEEN ZUZENDARITZA  
 
2. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 
1. helburu estrategikoa: ETXEBIZITZA BAT ESKURATZEA SUSTATZEA, BITARTEKOAK LEHENTASUNEZ ALOKAIRURA BIDERATUZ   

     
1. diru-laguntza ildoa:  ALOKAIRUA SUSTATZEA           

              1. organoa: ETXEBIZITZAKO PLANGINTZAREN ETA PROZESU ERAGILEEN ZUZENDARITZA     
                  
1. programa: ALOKAIRUA SUSTATZEKO PROGRAMA     2015 2016 

  1. helburua:  
ETXEBIZITZA BAT ESKURATZEA SUSTATZEA, BITARTEKOAK LEHENTASUNEZ ALOKAIRURA 
BIDERATUZ      

  
 

    

  Alokairu babesturako etxebizitzen sustapenerako diru-laguntza     

  Etxebizitzak alokairu babestura zuzentzeko asmoz erosteko diru-laguntza     

  

Zuzkidura-bizitokien sustapenerako diru-laguntza 
Kreditu-erakundeekin alokairua sustatzeko finantza-hitzarmenen babespean formalizatutako 
maileguen interes-puntuen subsidioak (alokairu babesturako etxebizitzak sustatzea, etxebizitzak alokairu 
babestura zuzentzeko asmoz erostea eta  
zuzkidura-bizitokiak sustatzea)     

  Etxebizitza Legetik eratorritako Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoak (EPE)     

           1. ekintza: Alokairurako babes publikoko etxebizitzak eraikitzea (hasitako etxeb. kopurua)     

  1. adierazlea: Zuzkidura-bizitokien eraikuntza  200 200 

  2. adierazlea: Zuzkidura-bizitokien eraikuntza, udalen aldetik 200 200 

  3. adierazlea: Etxebizitza sozialen eraikuntza 200 200 

  4. adierazlea: Alokairuko etxebizitza babestuak eta alokairuko etxebizitza itunduak 50 200 

  5. adierazlea: Alokairuko etxebizitza babestuak, erosteko aukerarekin 150 800 

    6. adierazlea: Emandako prestazioen kopurua   0 2000 
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1. helburu estrategikoa: ETXEBIZITZA BAT ESKURATZEA SUSTATZEA, BITARTEKOAK LEHENTASUNEZ ALOKAIRURA BIDERATUZ   
   
 2. diru-laguntza ildoa:  SALMENTARAKO BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK       

              1. organoa: ETXEBIZITZAKO PLANGINTZAREN ETA PROZESU ERAGILEEN ZUZENDARITZA     

                 1. programa: SALMENTARAKO BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN PROGRAMA 2015 2016 

  
 
1. helburua:  Etxebizitza libre erabilia erostea         

  
Etxebizitza libre erabiliak erosteko itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak, udalerri zehatzetan, birgaitze 
integratuko eremuetan eta eremu hondatuetan baldin badaude     

           1. ekintza: Etxebizitza libre erabilia erostea     
  

 
    

   1. adierazlea: Erositako etxebizitzen kopurua -  - 

    

    2. helburua: Salmentarako erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak sustatzea     

  Sustapen itunduetarako diru-laguntza      

           1. ekintza: Etxebizitza babestuak eta itunduak eraikitzea     

  
 
1. adierazlea: Hasitako etxebizitzen kopurua 800 400 
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2. helburu estrategikoa: HIRI-BIRGAITZEAREN ETA -BERRONERATZEAREN ARLOKO POLITIKA BERRI BAT EZARTZEA     
        
 1. diru-laguntza ildoa: BIRGAITZEAREN SUSTAPENA         

               
Organoak (2): ETXEBIZITZAKO PLANGINTZAREN ETA PROZESU ERAGILEEN ZUZENDARITZA ETA ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA     

                 1. programa: HIRI-BIRGAITZEA, -BERRONERATZEA ETA -BERRITZEA SUSTATZEKO PROGRAMA 2015 2016 

  1. helburua:  
HIRI-BIRGAITZEAREN, -BERRONERATZEAREN ETA BERRITZEAREN ARLOKO POLITIKA BERRI BAT 
EZARTZEA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA     

  
 

    

  
Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko itzuli beharrik gabeko diru-laguntza, partikularrentzat eta 
jabekideen erkidegoentzat     

       

  

Udalentzako eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeentzako irisgarritasuna hobetzeko 
diru-laguntza 
     

  Birgaitze integratuko eremuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak     

  
 

    

  
Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorraren arloko diru-laguntzak  
     

  
Hiri-berroneratzerako diru-laguntzak 
     

  Abanto-Zierbenako Udalari diru-laguntza izenduna, Santa Juliana auzoan berroneratze-lanak egiteko     

  
 

    

  Sestao Berri 2010 SA sozietateari diru-laguntza izenduna, Txabarri/Eguzkin birgaitze-lan bat egiteko      

  

 
 
Ermuko Udalari diru-laguntza izenduna, etxebizitzak birgaitzeko eta funtzionalki 
egokitzeko 
 
     

           1. ekintza: Hiri-berritze eta -berroneratze arloko jarduerak      
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  1. adierazlea: emandako diru-laguntzen eraginpeko etxebizitzen kopurua 800 1200 

           2. ekintza: Irisgarritasunerako eta oztopo arkitektonikoak ezabatzeko programa     

  1. adierazlea: planetan eta obretan onartutako proiektuen kopurua 200 400 

           3. ekintza: Eraikinen birgaitzea      

  1. adierazlea: diruz lagundutako etxebizitza birgaituen kopurua = 16000 16000 

   arloko ebazpen administratiboak     

                  
 
 
 

3. helburu estrategikoa: ERABILGARRI DAUDEN ETXEBIZITZA-POLITIKAKO BITARTEKOAK ETA TRESNAK OPTIMIZATZEA     
  
1. diru-laguntza ildoa:  LURZORUA LORTZEA           

              1. organoa: ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA           

                 1. programa: LURZORU-PROGRAMA       2015 2016 

 
1. helburua: LURZORUA LORTZEA 

       Ondare publikoak osatzera zuzendutako lurzorua kostu bidez erosteko diru-laguntza     

           1. ekintza: Lurzorua lortzea     

  1. adierazlea: Lortutako lurzoruan eraiki daitezkeen babes ofizialeko etxebizitzen kopurua - - 
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3. helburu estrategikoa: ERABILGARRI DAUDEN ETXEBIZITZA-POLITIKAKO BITARTEKOAK ETA TRESNAK OPTIMIZATZEA     
    
 2. diru-laguntza ildoa:  KALITATEA KONTROLATZEKO LABORATEGIA         

              1. organoa: ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA           

                 1. programa: KALITATEA KONTROLATZEKO LABORATEGIA PROGRAMA   2015 2016 

  1. helburua:  Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiaren Termika Arloa garatzea     

   Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza.  Izenduna, EHUrentzat      

           1. ekintza: Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiaren Termika Arloaren kudeaketa     

   1. adierazlea: Bezeroentzako entseguak   - - 

   2. adierazlea: Laborategiaren mantentze orokorra eta zeregin teknikoak - - 

   3. adierazlea: Ikerketa eta doktorego-tesiak  - - 

   4. adierazlea: Prestakuntza    - - 

   5. adierazlea: Zabalkundea eta Marketina   - - 

  2. helburua:  Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiko Akustika Arloaren kudeaketaren finantzazioa     

   Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. Izenduna, Tecnalia Research & Innovation fundazioarentzat     

             

           1. ekintza: Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiaren Akustika Arloaren kudeaketa     

   1. adierazlea: Entseguekin lotutako jarduerak eta ENACen egiaztapena - - 

   2. adierazlea: Laborategiaren mantentze orokorra eta zeregin teknikoak - - 

   3. adierazlea: Partikularrentzako entseguak   - - 
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   4. adierazlea: Zabalkundea eta Marketina   - - 

    5. adierazlea: Beste jarduera batzuk     - - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
       

         

3. helburu estrategikoa: ERABILGARRI DAUDEN ETXEBIZITZA-POLITIKAKO BITARTEKOAK ETA TRESNAK OPTIMIZATZEA     
      
3. diru-laguntza ildoa:  EUSKADIKO ERAIKUNTZA-SEKTOREA       

              1. organoa: ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA           

                 1. programa: EUSKADIKO ERAIKUNTZA-SEKTOREA HOBETZEKO PROGRAMA   2015 2016 

  1. helburua:  Euskadiko eraikuntza-sektorearen lehiakortasuna hobetzea     

   Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. Izenduna, Eraikune-Euskadiko Eraikuntzaren Klusterrarentzat     

            

           1. ekintza: Euskadiko eraikuntza-sektorearen arlo estrategikoetan jarduerak egitea     

   1. adierazlea: Argitalpenak eta dibulgazioa    - - 

  2. helburua:  Eraikuntzaren eta etxebizitzen kalitatea hobetzea      

   
Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. Izenduna. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialarentzat eta 
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoentzat        

         

           1. ekintza: Eraikuntzaren eta etxebizitzen kalitatea hobetzeko ekintzak     

   1. adierazlea: Prestakuntza, ikastaroak eta jardunaldiak antolatzea eta ematea - - 

   2. adierazlea: Herritarrei EITei buruzko aholkuak eta informazioa emateko zerbitzua - - 

   3. adierazlea: Eraikuntzako zerbitzu-proben gida berrikusi, argitaratu eta eguneratzea - - 

            

  3. helburua:  Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. Izenduna, Haizelanentzat, jasangarritasun arloko hitzarmenetarako     
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           1. ekintza: Jasangarritasuna hobetzeko ekintzak      

   1. adierazlea: Irisgarritasun-hitzarmenak   - - 

  4. helburua:  Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. Izenduna, HABIC-Euskadiko egur-sektorearen klusterrarentzat     

           1. ekintza: Euskadiko eraikuntza-sektorearen arlo estrategikoetan jarduerak egitea     

   1. adierazlea: Argitalpenak eta dibulgazioa    - - 

  5. helburua:  Sektoreko eragileen kalitatea ziurtatzeko sistemen etengabeko hobekuntza     

           1. ekintza: Eraikal programa        

   1. adierazlea: Diruz lagundutako hobekuntza-programak dauzkaten eragileen kopurua - - 

                  
 

3. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantziazioaren ehunekoa, finantziazio publiko osoari dagokionez 

1. helburu estrategikoa: ETXEBIZITZA BAT ESKURATZEA SUSTATZEA, BITARTEKOAK LEHENTASUNEZ ALOKAIRURA BIDERATUZ   

        1. diru-laguntza ildoa: ALOKAIRUA SUSTATZEA           
              1. organoa: ETXEBIZITZAKO PLANGINTZA ETA PROZESU ERAGILEEN 
ZUZENDARITZA 2015 2016 

                 1. programa: ALOKAIRUA SUSTATZEKO PROGRAMA Zenbatekoa (€-tan) % Zenbatekoa (€-tan) % 

                  
   4. kapitulua -            2.000.000 % 100 

  7. kapitulua 20.320.000 % 100 24.340.000 % 100 

  

2016ko izenpetzeei buruzko xehetasunak: 

 
Etxebizitza Legetik eratorritako Etxebizitzarako 
Prestazio Ekonomikoak (EPE).  
 

4. kapitulua: 2.000.000 €, kopurua handitu daiteke  
 
Alokairu babesturako etxebizitzen sustapenerako 
diru-laguntzak, etxebizitzak alokairu babestura 
zuzentzeko asmoz erosteko diru-laguntzak eta 
alokairuko zuzkidura-bizitokietarako (AZB) diru-
laguntzak  
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 7. kapitulua: 9.460.000 € 
                                                                                   
Kreditu-erakundeekin alokairua sustatzeko 
finantza-hitzarmenen babespean formalizatutako 
maileguen interes-puntuen subsidioak (alokairu 
babesturako etxebizitzak sustatzea, etxebizitzak 
alokairu babestura zuzentzeko asmoz erostea eta  
zuzkidura-bizitokiak sustatzea) 

 
7. kapitulua: 14.880.000 € 
 

  4. kapitulua, guztira -                 2.000.000 % 100 

  7. kapitulua, guztira 20.320.000 % 100 24.340.000 % 100 

  
Diru-laguntza ildoa, 
guztira 20.320.000   26.340.000   
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1. helburu estrategikoa: ETXEBIZITZA BAT ESKURATZEA SUSTATZEA, BITARTEKOAK LEHENTASUNEZ ALOKAIRURA BIDERATUZ   
        2. diru-laguntza ildoa: SALMENTARAKO BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK 
         

              1. organoa: ETXEBIZITZAKO PLANGINTZAREN ETA PROZESU ERAGILEEN 
ZUZENDARITZA 2015 2016 

                 1. programa: SALMENTARAKO BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN PROGRAMA Zenbatekoa (€-tan) % Zenbatekoa (€-tan) % 

                  

  4. kapitulua -   -   

  7. kapitulua 55.000 % 100 67.945 % 100 

  Guztira       55.000   67.945   

  

 
2016ko izenpetzeei buruzko xehetasunak: 

 
Udalerri zehatzetan, birgaitze integratuko 
eremuetan eta eremu hondatuetan etxebizitza libre 
erabiliak erosteko diru-laguntzak. 

 
7. kapitulua: 67.945 € 
 
Erosketa-erregimeneko edo azalera-eskubide 
erregimeneko etxebizitza babestuen sustapen 
itunduetarako diru-laguntzak 

 
7. kapitulua: 0 € (hasierako kreditua)  
 
         

  4. kapitulua, guztira                  -                       -   

  7. kapitulua, guztira 55.000 % 100 67.945 % 100 

  
Diru-laguntza ildoa, 
guztira 55.000   67.945   
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2. helburu estrategikoa: HIRI-BIRGAITZEAREN ETA -BERRONERATZEAREN ARLOKO POLITIKA BERRI BAT EZARTZEA     
        
 1. diru-laguntza ildoa: HIRI-BIRGAITZEA, -BERRONERATZEA ETA -BERRITZEA SUSTATZEA 
     

              Organoak (2): ETXEBIZITZAKO PLANGINTZAREN ETA PEen ZUZENDARITZA ETA 
ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA 2015 2016 

                 1. programa: BIRGAITZEA SUSTATZEKO PROGRAMA Zenbatekoa (€-tan) % Zenbatekoa (€-tan) % 

                  

  4. kapitulua -   
                       

20.000 
 

% 100 

  7. kapitulua 32.607.000 % 100 33.797.000 % 100 

  Guztira       32.607.000   33.817.000       

  

2016ko izenpetzeei buruzko xehetasunak: 

 
Partikularrei eta jabekideen erkidegoei 
zuzendutako etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko 
diru-laguntzak 

 
7. kapitulua: 16.060.000 € 
 
Udalentzako eta udalerria baino lurralde-eremu 
txikiagoko erakundeentzako irisgarritasuna 
hobetzeko diru-laguntzak 

 
7. kapitulua: 3.000.000 € 
 
Birgaitze integratuko eremuetan ondare 
urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak 

 
7. kapitulua: 377.000 € 
 
Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorraren 
arloko diru-laguntzak           
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7. kapitulua: 5.500.000 € 
 
Hiri-berroneratzerako diru-laguntzak 

 
7. kapitulua: 4.510.000 € 
 
Visesari diru-laguntza, diru-laguntzen arloko 
erakunde-laguntzaile gisa, Gasteizko Koroatze 
auzoko hiri-berroneratze proiektua kudeatzeko eta 
gauzatzeko  

 
7. kapitulua: 2.200.000 € 
 
 
 
 
 
Abanto-Zierbenako Udalari diru-laguntza zuzena, 
Santa Juliana auzoan berroneratze-lanak egiteko 

 
7. kapitulua: 400.000 € 
 
Sestao Berri 2010 SA sozietateari Sestaoko Baños 
eta Txabarri kaleetan birgaitze-lan bat egiteko diru-
laguntza izenduna. 

 
7. kapitulua: 1.700.000 € 
 
Ermuko Udalari diru-laguntza izenduna, 
etxebizitzak birgaitzeko eta funtzionalki egokitzeko 

 
4. kapitulua: 20.000 € 
7. kapitulua: 50.000 € 
 

  4. kapitulua, guztira -   
                       

20.000 % 100 

  7. kapitulua, guztira 33.190.000 % 100 39.867.991 % 100 

  Diru-laguntza ildoa, 33.190.000   39.887.991 
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guztira 

                  

3. helburu estrategikoa: ERABILGARRI DAUDEN ETXEBIZITZA-POLITIKAKO BITARTEKOAK ETA TRESNAK OPTIMIZATZEA     

        1. diru-laguntza ildoa: LURZORUA LORTZEA           

              1. organoa: ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA   2015 2016 

                 1. programa: LURZORU-PROGRAMA   Zenbatekoa (€-tan) % Zenbatekoa (€-tan) % 

                  

  4. kapitulua -   -   

  7. kapitulua 100.000 % 100 100.000 % 100 

  Guztira       100.000   100.000 

  

2016ko izenpetzeei buruzko xehetasunak: 

 
Ondare publikoak osatzera zuzendutako lurzorua 
kostu bidez erosteko diru-laguntza 

 
7. kapitulua: 100.000 €       

  4. kapitulua, guztira -   - 

  7. kapitulua, guztira 100.000 % 100 100.000 % 100 

  
Diru-laguntza ildoa, 
guztira 100.000   100.000   
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3. helburu estrategikoa: ERABILGARRI DAUDEN ETXEBIZITZA-POLITIKAKO BITARTEKOAK ETA TRESNAK OPTIMIZATZEA     

        2. diru-laguntza ildoa: KALITATEA KONTROLATZEKO LABORATEGIA         

              1. organoa: ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA   2015 2016 

                 1. programa: KALITATEA KONTROLATZEKO LABORATEGIA PROGRAMA Zenbatekoa (€-tan) % Zenbatekoa (€-tan) % 

                  

  4. kapitulua 330.000 % 100 330.000 % 100 

  7. kapitulua -   - 

  Guztira       330.000   330.000 

  

2016ko izenpetzeei buruzko xehetasunak: 
 
Diru-laguntza izenduna, EHUrentzat 

 
4. kapitulua: 180.000 € 
 
Diru-laguntza izenduna, Tecnalia Research & 
Innovation fundazioarentzat 

 
4. kapitulua: 150.000 € 
       

  4. kapitulua, guztira 330.000 % 100 330.000 % 100 

  7. kapitulua, guztira -   -   

  
Diru-laguntza ildoa, 
guztira 330.000   330.000   
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3. helburu estrategikoa: ERABILGARRI DAUDEN ETXEBIZITZA-POLITIKAKO BITARTEKOAK ETA TRESNAK OPTIMIZATZEA 

  
  

        3. diru-laguntza ildoa: EUSKADIKO ERAIKUNTZA-SEKTOREA         

              1. organoa: ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA   2015 2016 
                 1. programa: EUSKADIKO ERAIKUNTZA-SEKTOREA HOBETZEKO 
PROGRAMA Zenbatekoa (€-tan) % Zenbatekoa (€-tan) % 

                  

  4. kapitulua 208.000  % 100 210.000  % 100 

  7. kapitulua 500.000  % 100 405.000  % 100 

  Guztira       708.000   615.000   

  

2016ko izenpetzeei buruzko xehetasunak: 

 
Diru-laguntza izenduna, Eraikune-Euskadiko 
Eraikuntzaren Klusterrarentzat 

 
4. kapitulua: 40.000 € 
 
Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialari eta 
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aparejadore eta 
arkitekto teknikoen elkargoei diru-laguntza 
izenduna 

 
4. kapitulua: 95.000 € 
 
Haizelanentzat diru-laguntza izenduna, 
jasangarritasun arloko hitzarmenetarako 

 
4. kapitulua: 50.000 € 
 
HABIC-Euskadiko egur-sektorearen klusterrari 
diru-laguntza izenduna 

 
4. kapitulua: 25.000 € 
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Sektoreko eragileen kalitatea ziurtatzeko sistemen 
etengabeko hobekuntza. Eraikal programa 

 
7. kapitulua: 405.000 € 
 
 

  4. kapitulua, guztira 208.000  % 100 210.000  % 100 

  7. kapitulua, guztira 500.000  % 100 405.000  % 100 

  
Diru-laguntza ildoa, 
guztira 708.000   615.000   
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4. eranskina: Ardatz Estrategikoak eta Diru-laguntza Ildoak: Zer sektorerentzat diren eta emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: ETXEBIZITZA BAT ESKURATZEA SUSTATZEA, BITARTEKOAK LEHENTASUNEZ ALOKAIRURA BIDERATUZ 
       1. diru-laguntza ildoa: ALOKAIRUA SUSTATZEA 
  
   

              1. organoa: ETXEBIZITZAKO PLANGINTZAREN ETA PROZESU ERAGILEEN ZUZENDARITZA   

                 1. programa:  ALOKAIRUA SUSTATZEKO PROGRAMA         

                  

  Zer sektorerentzat diren: Etxebizitza eta AZB sustatzaileentzat; udalentzat; etxebizitza babestuen jabeentzat 

  Laguntzaile teknikoentzat (arkitektoak eta aparejadoreak)   

  
 
Emateko prozedura: LEHIARIK GABEKO KONKURRENTZIA-ERREGIMENA   

  Alokairu babestutako etxebizitzen sustapenerako diru-laguntza   

  Etxebizitzak alokairu babestura zuzentzeko asmoz erosteko diru-laguntza 

  Alokairu babestuan jartzeko edo alokairu babestura zuzenduko duen hirugarren bati saltzeko etxebizitzen sustapena.  

  Bizitoki babestuak sustatzeko diru-laguntzak    

  
Honako hau jotzen da jarduera babesgarritzat: izaera publikoko pertsona juridiko batek, titulartasun publikoko lurzoruan,  zuzkidura-bizitokiak 
sustatzea, zuzenean edo zeharka. 

     

  

Bizitoki horiek premia bereziak dauzkaten kolektiboek aldi baterako erabiltzera zuzenduko dira eta bai lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 
Legeko bederatzigarren xedapen gehigarrian finkatutako eta dagokion araudiaren bidez garatutako baldintzak bai babes publikoko etxebizitzen 
araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko 39/2008 Dekretuko hirugarren eta laugarren xedapen 
gehigarrietan finkatutakoak beteko dituzte. 

  

  

 
 
Kreditu-erakundeekin alokairua sustatzeko finantza-hitzarmenen babespean formalizatutako maileguen interes-puntuen subsidioak. 

 
Alokairu babesturako etxebizitzen sustapenaren kasuan: 
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- Etxebizitza sozialak sustatzea, araubide bereziko alokairu babestura zuzenduko dituzten hirugarrenei besterentzeko: subsidiatutako interes-
tasa % 0, gehienez ere 20 urtez. 
- Gutxienez 15 urtez alokatzeko etxebizitzak sustatzea, etxebizitza sozialen errentekin edo gehienez ere araubide orokorreko BOEen 
errentaren % 75ekoekin: subsidiatutako interes-tasa % 1, gehienez ere 20 urtez. 
 
Etxebizitzak alokairu babestura zuzentzeko asmoz erosiz gero: 
 
-Erregimen bereziko BOEen errentak edo gehienez ere araubide orokorreko BOEen errentaren % 75ekoak. Gutxieneko epea 15 urte, 
subsidiatutako interes-tasa % 1, gehienez ere 20 urtez. 
 
Zuzkidura-bizitokien sustapenaren kasuan 
 
-B motako bizitokiak: urteko % 0ko interesa, lehenengo 10 urteetan, eta % 1ekoa, 11. urtetik 20.era. 
 
Etxebizitza Legetik eratorritako Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoak (EPE).  

Etxebizitzaren 3/2015 Legeak etxebizitza bat eskuratzeko eskubide subjektiboa aitortzen du, baina erregelamendu bidez zehaztuko diren 
baldintza batzuk bete behar dira eta alokairu-erregimenean eskuratzeko eskubide bat izango da, hau da, ez da inola ere etxebizitza baten jabe 
izateko eskubidea bereganatuko.  
Zehazki, Legeak «etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektibo» gisa jasotzen du. 
Legeko II. kapituluan aitortzen da esplizituki eskubide hori. Legearen arabera etxebizitza-premia zer den definitzen da, baita eskubide 
subjektiboa aitortzeko bete behar diren baldintzak ere, eta eskubide hori arautuko duen erregelamendu-garapenarekin lotzen ditu. 
Bitartean, Legeak xedapen iragankor bat barne hartzen du. Xedapen horretan, eskubide subjektiboa pixkanaka eskuratzeko trantsiziozko 
araubide bat finkatzen da, Legeak aurreikusitako xedapenak jasoko dituen erregelamendu bat onartu bitartean aplikatzeko (laugarren xedapen 
iragankorra). 
Legea 2015eko irailaren 26an jarri da indarrean, baina etxebizitza duin bat edukitzeko eskubidea 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera egongo da 
indarrean. 
Etxebizitza bat edukitzeko eskubide subjektiboa bi modutara ase ahal izango da, Etxebizitzaren Legean xedatutakoaren arabera: 
- Alokairuko etxebizitza edo bizitoki bat erabiltzeko aukera emanez. 
- Diruz lagunduz: beharrari aurre egiteko etxebizitza erabilgarririk ez dagoen kasuetarako. 
2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, etxebizitzarako prestazio ekonomiko berri bat ezarriko da, gaur egungo Etxebizitzarako Prestazio 
Osagarriaren ordez.  
Prestazio ekonomikoen sistema berri hori ezartzeko erregelamenduzko xedapenak indarrean jartzen direnean, etxebizitzarako prestazio 
osagarriak aitortzeari utziko zaio.  
2016ko ekitaldian, etxebizitzarako prestazio ekonomikoen zenbatekoa hilean 250 eurokoa izango da. 
Beraz, EAEko 2016rako Aurrekontu Orokorren Legeko zazpigarren xedapen gehigarrian, etxebizitzarako prestazio osagarriari buruzkoan, eta 
Etxebizitzaren Legean bertan jasotakoaren arabera, bi araudietan aipatutako garapen-erregelamendua aldarrikatzen denean, eragin hauek 
edukiko ditu: 
 
-Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoaren erregelamendu bidezko garapena. 
-Indarrean dauden etxebizitzarako prestazio osagarrien erregimen iragankorra, ordezkatzen diren artekoa. 
-Etxebizitzarako Prestazio Osagarria Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa bihurtzea. 
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Legeko laugarren xedapen iragankorrean, etxebizitza duin eta egoki bat edukitzeko eskubide subjektiboa pixkanaka ezartzeko eta aplikatzeko 
behin-behineko araubide juridikoa zehazten da eta aurreikusitako erregelamenduzko xedapenak aldarrikatu arte izango da aplikagarria. 
 
-Legea indarrean jartzen den egunaren biharamunetik hasita, lehenengo urte naturalean, hiru kide edo gehiagoko bizikidetza-unitateek izango 
dute eskubide hori, baldin eta urtean 15.000 euro baino gutxiago jasotzen badute eta erregistro ofizialean gutxienez lau urte badaramatzate 
izena emanda alokairu-eskatzaile gisa. 
 
-Legea indarrean jarri ondorengo bigarren urte naturalean, aurreko puntuan jasotakoez gain, bi kideko bizikidetza-unitateek izango dute 
eskubide hori, baldin eta urtean 12.000 euro baino gutxiago jasotzen badute eta erregistro ofizialean gutxienez lau urte badaramatzate izena 
emanda alokairu-eskatzaile gisa. 
 
-Lege hau indarrean jarri eta hirugarren urte naturaletik aurrera, aurreko bi puntuetan aurreikusitakoez gain, kide bakarreko bizikidetza-
unitateek ere izango dute eskubide hori, baldin eta urtean 9.000 euro baino gutxiago jasotzen badute eta erregistro ofizialean gutxienez lau 
urte badaramatzate izena emanda alokairu-eskatzaile gisa. 
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1. helburu estrategikoa: ETXEBIZITZA BAT ESKURATZEA SUSTATZEA, BITARTEKOAK LEHENTASUNEZ ALOKAIRURA BIDERATUZ 
       2. diru-laguntza 
ildoa:  SALMENTARAKO BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK         

              1. organoa: ETXEBIZITZAKO PLANGINTZAREN ETA PROZESU ERAGILEEN ZUZENDARITZA   

                 1. programa: SALMENTARAKO BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN PROGRAMA     

  Zer sektorerentzat diren: Herritarrentzat eta etxebizitza babestuen sustatzaileentzat   

  Emateko prozedura: LEHIARIK GABEKO KONKURRENTZIA-ERREGIMENA   

  
Etxebizitza libre erabiliak erosteko diru-laguntzak, udalerri zehatzetan, birgaitze integratuko eremuetan eta eremu 
hondatuetan baldin badaude 

  
Araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen onuradun izateko finkatutako baldintza guztiak exijituko dira, 
erreferentziazko data eskaera egiten den eguna izanik eta honako berezitasun hauekin: 

  

  

  
a) Urteko diru-sarrera haztatuak gutxienez 3.000 eurokoak eta gehienez ere 33.000 eurokoak izango dira.  
 

  b) Indarreko legedian jasota dauden babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko ezohiko egoerak kontuan hartuko dira 

   c) Inork ezingo du etxebizitza libre erabilia erosteko diru-laguntzen onuraduna izan, aurreko hamar urteetan izan baldin bada 

  
Sustapen itunduetarako edo hitzarmen bidezko sustapenetarako diru-
laguntzak   

  Azalera-eskubide erregimenean utzitako etxebizitza babestuen sustapena   

                  
  



187 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. helburu estrategikoa: HIRI-BIRGAITZEAREN ETA -BERRONERATZEAREN ARLOKO POLITIKA BERRI BAT EZARTZEA 
   
       1. diru-laguntza ildoa: BIRGAITZEAREN SUSTAPENA 
  
   

              Organoa (2): ETXEBIZITZAKO PLANGINTZAREN ETA PROZESU ERAGILEEN ZUZENDARITZA ETA ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA 

                 1. programa: HIRI-BIRGAITZEA, -BERRONERATZEA ETA -BERRITZEA SUSTATZEKO PROGRAMA   

                  

  

Zer 
sektorerent
zat diren: 

partikularrentzat, jabekideen erkidegoentzat, udalentzat eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeentzat, hirigintza-sozietateentzat, 
sustatzaileentzat, birgaitze-sektore profesionalarentzat 

  Emateko prozedura:  LEHIARIK GABEKO KONKURRENTZIA-ERREGIMENA   

    

  Laguntza-deialdia Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren aginduaren bidez egin da eta eskaerak aurkeztu dira. 

  
 

 
Birgaitzeko itzuli beharrik gabeko diru-laguntza, partikularrentzat eta jabekideen erkidegoentzat 

  
Partikularren eta jabekideen erkidegoen birgaitze-lanak laguntzea, bizigarritasuna hobetzeko, ezgaitasunak dituzten pertsonen irisgarritasuna ahalbidetzeko 
eta energia-kontsumoa murrizteko.  

  

  Lagundutako jarduerak:    

  *Eraikina egitura eta eraikuntza aldetik egokitzea eta etxebizitzen eta merkataritza-lokalen bizigarritasun-baldintzak egokitzea. 

  *Etxebizitzak eta sarbideak ezgaitasun fisikoak dituzten pertsonentzako indarrean den araudira egokitzea. 

  *Inguratzaile termikoan esku hartzea, energia aurrezteko.   
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  *Eraikuntzaren eta etxebizitzen akabera orokorra eraikuntza onaren irizpideetara egokitzea. 

  
Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza pertsonalak kalkulatzeko, familia-unitatearen diru-sarrera haztatuen, kide kopuruaren eta babes daitekeen aurrekontuaren 
araberako ehunekoak aplikatzen dira. 

  
 
Birgaitze integratuko eremuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak 

  Tokiko erakundeentzako laguntzak, hirigintzako hutsuneak eta gabeziak dituzten eremuak birgaitzeko. 

  Lagundutako jarduerak:    

  *Birgaitze integratuko eremuetan eta egoitza-eremu hondatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko planak egitea. 

  
 

*Aipatutako planetatik eratorritako lanak laguntzea.  
Eraikinen inguratzailea, irisgarritasuna, segurtasun-baldintzak, bizigarritasun-baldintzen hobekuntza eta 
energiaren monitorizazioa lagunduko dira diruz.   

  
 

  

 
 
 
Emateko prozedura:  ZUZENA   

  Abanto-Zierbenako Udalari diru-laguntza zuzena, Santa Juliana auzoan berroneratze-lanak egiteko  

  
 

  

  Santa Juliana auzoa etxebizitza hutsak eskuratuz eta ondoren eraitsiz birgaitzeko lanen (1. fasea) kostuaren finantzazioa. 

  Sestao Berri 2010 SA sozietateari diru-laguntza izenduna, Baños kalean birgaitze-lan bat egiteko  

  
 

  

  

Sestaoko Baños kaleko eraikinak birgaitzearen kostuaren finantzazioa, hirigintza eta sozioekonomia aldetik degradatuta dagoen TXABARRI-Eguzki birgaitze 
integratuko eremuaren parte gisa. 
 
Ermuko Udalari diru-laguntza izenduna, birgaitze funtzionalari buruzko aholkularitza jasotzeko 

Gizarte-berrikuntzako proiektu baten finantzazioa. III. plan esperimental soziosanitarioa. 
Ermuko Udalari diru-laguntza izenduna, etxebizitzak birgaitzeko eta funtzionalki egokitzeko 

Gizarte-berrikuntzako proiektu baten finantzazioa. III. plan esperimental soziosanitarioa. 
 

  Emateko prozedura:  LEHIAKETA BIDEZKO KONKURRENTZIA-ERREGIMENA   

  
 
Udalentzako eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeentzako irisgarritasuna hobetzeko diru-laguntza 

  Honako hauek lagunduko dira diruz:    

  *irisgarritasun-planak egitea   

  *irisgarritasuna bermatzeko hobekuntza-lanak gauzatzea   
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  *igogailuak edo plataforma jasotzailek erostea eta instalatzea   

  
Irisgarritasunerako gehienez ere 300.000 €-ko aurrekontua eskatuko da eta gehienez ere % 50eko diru-laguntza emango da, irisgarritasun-planak egiteko edo 
horiek eguneratzeko izan ezik, kasu horietan diru-laguntza % 80koa izango baita 

  
 
Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorrerako diru-laguntzak, eraikitako ondarean esku hartzeko proiektuak lantzeko 

  
Multzokatuta egonik blokeak edo etxadiak osatzen dituzten eraikinetako irisgarritasunaren, suteen kontrako segurtasunaren eta energia-eraginkortasunaren 
inguruko baldintzak hobetzea, gutxienez bloke edo etxadiaren alde bat barne hartuta eta etxebizitza-erabilerakoa izanda. 

  Laguntzak txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idaztera eta lanak gauzatzera zuzenduta daude. 

  
 
Hiri-berroneratzerako diru-laguntzak   

  Hiri-berroneratze jarduerak babestea hirigintza edo gizarte arloko arazo bereziak dituzten eremuetan. 

  2013-2016 aldirako jarduerak honako eremu hauetan identifikatu dira:  

  

Txabarri-Eguzki eremua, Sestao; Sarratu, Basauri; Peñascal, Bilbo; Mariaren Bihotza plaza, Bilbo; San Juan, Santurtzi; Txomin-Enea, Donostia; Mogel, Eibar; 
Makatxena, Arrasate; Santa Juliana, Abanto; San Juan erreka; Nerbioi, Laudio; San Jose auzoa, Amurrio; Osintxu auzoa, Bergara. 2015ean, Gasteizko 
Koroatze auzoa erantsi da. 

  

  . 
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3. helburu estrategikoa: ERABILGARRI DAUDEN ETXEBIZITZA-POLITIKAKO BITARTEKOAK ETA TRESNAK OPTIMIZATZEA  
  

  1. diru-laguntza ildoa:  LURZORUA LORTZEA           

   1. organoa: ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA       

                 1. programa: LURZORU-PROGRAMA           

               

 Zer sektorerentzat diren: Udalentzat, tokiko erakunde publikoentzat eta udal-sozietate publikoentzat 

 Emateko prozedura:  LEHIARIK GABEKO KONKURRENTZIA-ERREGIMENA   

   

 
Laguntza-deialdia Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren aginduaren bidez egin da 
eta eskaerak aurkeztu dira. 

 
 

Ondare publikoak osatzeko lurzorua kostu bidez erosteko diru-laguntza  

 
 

Lehentasunez azalera-eskubide erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzak (gutxienez % 
50) sustatzeko izango diren ondare publikoak sortzera zuzendutako lurzorua kostu bidez 
eskuratzea. 

 
 

  

 
 

Sustatzaileari gehienez ere aurreikusitako kostuaren % 25eko zenbatekoa eman ahalko zaio 
diru-laguntza gisa. 
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3. helburu estrategikoa: ERABILGARRI DAUDEN ETXEBIZITZA-POLITIKAKO BITARTEKOAK ETA TRESNAK OPTIMIZATZEA   

  2. diru-laguntza ildoa:  KALITATEA KONTROLATZEKO LABORATEGIA    

              1. organoa: ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA       

                 1. programa: KALITATEA KONTROLATZEKO LABORATEGIA PROGRAMA       

                  

  Zer sektorerentzat diren: 
Euskal Herriko Unibertsitatearentzat (EHU) eta Tecnalia Research & Innovation 
fundazioarentzat 

  Emateko prozedura: ZUZENA ETA IZENDUNA   

  Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiaren Termika Arloa garatzea 

  Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. Zuzena eta izenduna, EHUrentzat   

  

Hitzarmen baten bidez, honako jarduera hauek bultzatuko dira: produktuak hobetzea, 
eraikuntzan eraginkortasun energetiko handiagoa lortzeko; eraikuntzako materialak, 
produktuak eta sistemak karakterizatzeko teknika berriak garatzea;  

  

  isolamendu termikoaren eta energiaren aurrezpenaren inguruko aholkularitza teknikoa; 

  
obra-exekuzioetan eta haien proiektuetan araudian jasotako kalitate-parametroak betetzen 
laguntzea, baita araudia lantzen laguntzea ere. 

  

  Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiko Akustika Arloaren kudeaketaren finantzazioa 

  
Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. Izenduna, Tecnalia Research & Innovation 
fundazioarentzat 

      

  

Akustika arloko helburu orokorrak betetzea: produktuen egiaztapena, aholkularitza, 
araudirako laguntza, zabalpeneko eta marketineko ekintzak, foro nazional eta 
nazioartekoetara joatea 
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3. helburu estrategikoa: ERABILGARRI DAUDEN ETXEBIZITZA-POLITIKAKO BITARTEKOAK ETA TRESNAK OPTIMIZATZEA   
  3. diru-laguntza ildoa:  
EUSKADIKO ERAIKUNTZA-SEKTOREA 
   

              1. organoa: ETXEBIZITZA ZUZENDARITZA       
                 1. programa: EUSKADIKO ERAIKUNTZA-SEKTOREA PROGRAMA 

   

                  

  Zer sektorerentzat diren: Eraikune-Euskadiko Eraikuntzaren Klusterrarentzat; Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoarentzat  

  eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoentzat 

  Emateko prozedura:  IZENDUNA   

  Euskadiko eraikuntza-sektorearen lehiakortasuna hobetzea 

  
Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. Izenduna, Eraikune-Euskadiko Eraikuntzaren 
Klusterrarentzat 

  

Euskadiko eraikuntza-sektorearen lehiakortasuna hobetzeko jarduerak egitea eta ekimen berriak 
bultzatzea, bai jarduteko prozedura berriak ezartzeko bai sektorea bera eta sektoreko eragileak modu 
orokorrean hobetzera zuzendutako elementu berritzaileak sortzeko 

  

  Eraikuntzaren eta etxebizitzen kalitatea hobetzea   

  
Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. Zuzena. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialarentzat 
eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoentzat 

  
   Etxebizitza berrien eta birgaituen kalitatearen hobekuntza, EBk finkatutako betekizunetan oinarrituta. 

  Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. Izenduna, Haizelanentzat, jasangarritasun arloko 
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hitzarmenetarako 

  Jasangarritasuna hobetzeko ekintzak   

  Irisgarritasun unibertsala ezartzea sustatuko duten hitzarmenak garatzea 

  
Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. Izenduna, HABIC-Euskadiko egur-sektorearen 
klusterrarentzat 

  
Ekimen berriak bultzatzea, bai jarduteko prozedura berriak ezartzeko bai eraikuntzaren kalitatea modu 
orokorrean hobetzera zuzendutako elementu berritzaileak sortzeko 

  

  Emateko prozedura: LEHIAKETA BIDEZKO KONKURRENTZIA-ERREGIMENA   

  Eraikal, sektoreko eragileen kalitatea ziurtatzeko sistemen etengabeko hobekuntza 

  
Laguntza-deialdia Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren aginduaren bidez egin da eta eskaerak 
aurkeztu dira. 

  

 
Honako helburu hau dauka: Euskal Autonomia Erkidegoko bizilekuen eraikuntzaren sektoreko enpresei 
kudeaketa-sistemak ezartzen, jasangarritasuna bultzatzen eta berritzen laguntzeko proiektuak 
bultzatzea. 
Zehazki, laguntzak berrikuntza-arloko proiektu edo azterketak egiteko izango dira, honako alderdi 
hauekin lotuta: eraikinen kontserbazio-egoera, birgaitzea, erabilera, mantentzea eta bizitza baliagarria, 
eraikuntzaren kalitatea, proiektuaren eta obraren exekuzioaren kontrola eta zerbitzu-probak, 
eraginkortasun energetikoari eta kudeaketaren kalitatea hobetzeari, jasangarritasunari, segurtasunari, 
laneko segurtasunari eta eraikinetako instalazioei buruzko azterketak. 
 
  
 

   

   

   

   

     

                  
 
         

 
 

 

 


























































	02_orden_eu.pdf
	03_eranskina.eus.pdf
	04_orden_modificacion_euskera.pdf

