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Agindua, Segurtasuneko sailburuarena, Segurtasun Sailaren 2020rako Dirulaguntzen
Plan Estrategikoa onartzen duena.

Euskal Aut onomia Erkidegoan indarrean dagoen dirulagunt zen lege-araubidearen
arabera, dirulagunt zak emat ea proposat zen dut en administ razio publikoek edo
erakunde publikoek dirulagunt zen plan est rat egiko bat izan beharko dut e aldez aurret ik.
Alde horret at ik, Euskal Aut onomia Erkidegoko Administ razioak, Kont rol Ekonomikoko
Bulegoaren 01/ 15 Zirkularraren bidez, hura lant zeko oinarrizko jarraibideak zehazt u
zit uen.
Horregat ik, et a ikuspegi orokorra eskaint zeko, eraginkort asun- et a efizient zia-mailak
handit zeko et a publizit at ea et a gardent asuna bult zat zeko, plan honek Euskal Aut onomia
Erkidegoko 2020ko ekit aldirako Aurrekont u Orokorrak onart zen dit uen abenduaren
27ko 13/ 2019 Legean jasot ako aurreikuspenak barne hart zen dit u.
Horiek horrela, Segurt asun Sailaren 2020rako Dirulagunt zen Plan Est rat egikoa onart u
da.
Ondorioz, honako hau
EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.- Segurt asun Sailaren 2020rako Dirulagunt zen Plan Est rat egikoa onart zea
(agindu honen eranskin gisa doa).
Bigarrena.- Ezezt at zea Segurt asuneko sailburuaren 2020ko urt arrilaren 28ko agindua,
Segurt asun Sailaren 2020rako Dirulagunt zen Plan Est rat egikoa onart zen duena.
Hirugarrena.- Agindu hau argit ara eman dadila agint zea, dagozkion bit art eko ofizialak
erabiliz et a, nolanahi ere, Segurt asun Sailari w w w .euskadi.eus w ebgunearen barruan
dagokion gunean sart uz.

Vit oria-Gast eiz, 2020ko urt arrilaren 30a.
Digit alki sin.: Est efanía Belt rán de Heredia Arróniz
Segurt asuneko sailburua

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1YEM-4HEV bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T1YEM-4HEV en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
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I- sarrera.

Plan hau sail honen polit ika planifikat zeko t resna bat da; izan ere, haren helburua da
onura publikoko edo gizart e-int ereseko jarduerak sust at zea edo helburu publikoak lor
dait ezela sust at zea, dirulagunt zen bit art ez.
Azpimarrat u behar da planak izaera programat ikoa duela, et a, beraz, haren edukiak ez
duela ez eskubiderik ez bet ebeharrik sort zen, et a haren eraginkort asuna dirulagunt za
lerroak abian jart zearen baldint zapean dagoela, best eak best e, ekit aldiko aurrekont ubaliabideak kont uan hart ut a.
Hori egit eko, lort u nahi diren int eres publikoak azt ert u dira, et a 2020an horret arako
eskuragarri dauden baliabideekin erkat u dira. Horrela, eraginkort asun- et a efizient ziamailak handit uko direla bermat zen da, bai et a gure jarduera-eremuan gardent asuna
indart uko dela ere.
Aurrekoa oinarri hart ut a, Eusko Jaurlarit zako Segurt asun Sailak Dirulagunt zen Plan
Est rat egiko hau egin du, 38/ 2003 Legean xedat ut akoaren arabera, et a Kont rol
Ekonomikoko Bulegoak 01/ 15 Zirkularrean Dirulagunt zen Plan Est rat egikoak egit eko
emandako jarraibideak erreferent zia gisa hart ut a.

II. Planaren eremu objektiboa, instituzionala eta denbora-eremua.

Plan honet an Segurt asun Sailak kudeat zen dit uen dirulagunt zak sart zen dira, Segurt asun
Sailaren egit ura organiko et a funt zionalari buruzko Dekret uan esleit zen zaizkion
eskumenez baliat ut a.
Dirulagunt zaren kont zept uaren barruan, planak barne hart zen du pert sona publiko edo
pribat uei dirua emat ea, onuradunen zuzeneko kont raprest aziorik gabe, baldin et a dirua
emat earen t ruke helburu jakin bat bet e behar bada, edo proiekt u bat gauzat u, jarduera
bat egin edo jokabide berezi bat hart u behar bada. Diruz lagundut ako proiekt uaren,
jardueraren, jokabidearen edo egoeraren xedea erabilera publikoko edo int eres
sozialeko jarduera bat edo helburu publiko bat sust at zea izan behar da.
Kanpoan uzt en dira Dirulagunt zei buruzko azaroaren 17ko 38/ 2003 Lege Orokorraren
aplikazio-eremut ik kanpo berariaz gerat zen diren kasuak.

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 80 00 – Fax 945 01 87 49

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Denbora-eremuari dagokionez, Planak 2020. urt erako aurreikuspenak jasot zen dit u.
III. Planteatzen diren helburu nagusiak.

Sail honek sust apen-jarduerarekin helburu desberdinak bet e nahi dit u, sailari
esleit ut ako eskumen-eremuak ere desberdinak direlako.
- Hauteskunde-gastuak eta alderdi politikoen funtzionamendu arrunteko gastuak
finantzatzea.

Ekit aldi honet an Eusko Legebilt zarrerako hurrengo haut eskundeak egingo direnez,
Eusko Legebilt zarrerako Haut eskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/ 1990 Legearen
zazpigarren t it uluan araut zen diren haut eskunde-dirulagunt zak aurreikust en dira.
151. art ikuluan ezart zen dena bet et zeko, alderdi polit ikoen, federazioen, koalizioen edo
haut eskunde-elkart een haut eskunde-gast uak diruz lagunduko dira, honako arau hauen
arabera (zifrak egunerat zea eragot zi gabe):
a) 26.761,89 euro Eusko Legebilt zarrean eskurat ut ako jarleku bakoit zeko.
b) 0,90 euro haut agait za bakoit zak lort ut ako bot o bakoit zeko, bet iere zerrendako
horiet ako bat ek gut xienez Legebilt zarreko jarlekua lort u badu dagokion haut eskundebarrut ian.
c) 44.603,13 euro haut eskunde-barrut i bakoit zeko, haut eskunde-barrut ian gut xienez
jarleku bat lort u dut enei.
Legeak zehazt en du zer den haut eskunde-gast ua et a zer ez, et a alderdi edo koalizio
bakoit zerako haut eskunde-gast uen muga zein den: haut agait zak aurkezt en dit uen
barrut iet ako zuzenbidezko bizt anle-kopurua 0,42 eurorekin biderkat zearen emait za da,
et a kopuru horri 202.400 euro gehit uko zaizkio haut agait zak aurkezt en dit uzt en barrut i
bakoit zeko.
Horrez gain, propaganda, gut un-azalak et a bot o-paperak edo haut eskundepublizit at eko best e edozein element u zuzenean et a pert sonalki haut esleei bidalt zeak
eragit en dit uen gast uak ere diruz lagunduko dira, 0,23 euro haut esle bakoit zeko, baldin
et a erreferent ziako haut agait zak zerrenda aurkezt u badu barrut i horiet ako bakoit zean
et a jarleku bat lort u badu (kopuru hori ez da sart zen aurreko paragrafoan adierazit ako
mugaren barruan).
Talde polit iko bakoit zari dagozkion haut eskunde-dirulagunt zen zenbat ekoak ezin izango
du gaindit u Herri Kont uen Euskal Epait egiak just ifikat ut zat deklarat ut ako haut eskundegast uen kopurua.
Legeak alderdi bakoit zari egot z dakiokeen haut eskunde-gast ua et a dagokion
dirulagunt zaren zenbat ekoa zehazt eko prozedura jasot zen du, Herri Kont uen Euskal
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Epait egiak et a Aut onomia Erkidegoko Haut eskunde Bat zordeak haut eskunde-kont uak
ikuskat u ondoren.
EAEko alderdi polit ikoen ohiko funt zionamenduaren ondoriozko gast uen dirulagunt zen
bidezko finant zaket a urt ez urt e jasot zen da Euskadiko aurrekont uen legeet an, horiet an
xedat ut akoarekin bat et orriz, et a Eusko Legebilt zarrerako egindako azken
haut eskundeen emait zen arabera banat zen da, Alderdien finant zaket ari buruzko
uzt ailaren 4ko 8/ 2007 Lege Organikoaren 3.2 et a 3.3 art ikuluet an finkat ut ako irizpideen
arabera.
Urt ean zehar Eusko Legebilt zarrerako best e haut eskunde bat zuk egin beharko direla
aurreikust eak eskat uko du, ant zeko kasuet an gert at u den bezala, bi aldi ezart zea,
2020an alderdi polit ikoen ohiko funt zionamendu-gast uak diruz lagunt zeko
aurreikusit ako aurrekont u-part ida banat zeko, haut eskundeen emait za ofizialak kont uan
hart ut a.
Alderdi polit ikoen finant zaket a zorrot z araut ut a dago, sist ema demokrat ikoaren
egonkort asuna bermat zeko funt sezko fakt orea bait a. Beraz, herri-borondat earen et a
bot ere polit ikoaren erabileraren art eko dist ort sio-element urik ez t xert at zeko bermeak
et a bit art ekoak behar dit u.
Alderdi polit ikoen finant zaket ari buruzko Lege Organikoak adierazt en duenaren
arabera, alderdi polit ikoek beren eskumenak baliat zean dut en askat asuna kalt et ut a
gerat uko lit zat eke, baldin et a finant zaket a-formula gisa erabat eko liberalizazio-eredu
bat baimenduko balit z; izan ere, hala balit z, bet i izango lit zat eke zalant zagarria erabaki
polit iko jakin bat ean finant zaket a-it urri jakin bat et ik dat ozen ekarpenek izan lezaket en
eragina, et a horrek alderdi polit ikoek herri borondat earen eraket a hedat zeko dut en
funt zioa haut siko luke.
Hori dela et a, legeak haien funt zionamendua finant zat zeko it urri publikoak bermat zen
dit u, et a, aldi berean, ekarpen pribat uak mugat u et a haien inguruan gardent asuna
eskat zen du.
Hori dela et a, 2020ko ekit aldirako Euskadiko Aurrekont u Orokorrek, abenduaren 27ko
13/ 2019 Legearen bidez onart ut akoek, 2020an haut eskundeet arako dirulagunt zak
emat ea aurreikust en dut e (aurt en legegint zaldia amait zen bait a), bai et a alderdi
polit ikoen funt zionamendu arrunt agat iko dirulagunt zak ere.
- Herritarrek larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez parte har dezaten
sustatzea.

1/ 2017 Legegint zako Dekret ua, apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeat zeko Legearen t est u
bat egina onart zen duena et a urt arrilaren 19ko 24/ 2010 Dekret uaren bidez garat zen
dena (urt arrilaren 19ko 24/ 2010 Dekret ua, herrit arrek larrialdiei aurre egit eko euskal
sist eman dut en borondat ezko part e-hart zeari buruzkoa, ot sailaren 26ko 30/ 2019
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Dekret uak aldat ua). Dekret u horrek larrialdiei aurre egit eko et a babes zibilerako euskal
sist emaren lagunt zarako et a herrit arren part aidet zarako sare bat jasot zen du, Babes
zibilerako garrant zizkoak diren bolunt arioen elkart eek osat ut akoa, best eak best e, Eusko
Jaurlarit zarekin hit zarmena daukat en Euskadiko babes zibileko erakunde lagunt zaileak.
Lankidet za-hit zarmenen bidez, erakunde horiek babes zibilaren et a larrialdien arloko
jardueret an modu erregularrean lankidet zan arit zeko konpromisoa hart zen dut e.
Erakunde horiek alt ruist ak izan behar dira, horien helburu nagusia larrialdi-egoeret an
pert sonei et a ondasunei arret a emat ea izan behar da et a horien xedeen art ean agert u
behar da babes zibilaren arloko zerbit zuak emat ea edo horiet an lagunt zea .
Lankidet za-hit zarmen horiet an jaso behar da, best eak best e, erakunde lagunt zaileak
larrialdi-egoeret an part e hart zearen ondorioz dit uen gast uen et a kalt een konpent sazioaraubidea, baldin et a part e hart ze hori agint arit za eskudunak eskat zen badu.
Urt arrilaren 19ko 24/ 2010 Dekret uaren 6. art ikuluak, best alde, aurreikust en du Euskal
Administ razioak herrit arren babes zibilarekiko et a larrialdien arret arekiko lankidet za
sust at u behar duela, best eak best e, bolunt arioen erakundeekiko lot ura sust at uz, bai et a
babes zibilerako garrant zizkoak diren erakunde horien ekipamendua, prest akunt za et a
gaikunt za ere.
Ildo horret an, lankidet za-hit zarmenak sinat u dira babes zibileko hainbat erakunde
lagunt zailerekin.
Hori dela et a, 2020ko ekit aldirako Euskadiko Aurrekont u Orokorrek, abenduaren 27ko
13/ 2019 Legearen bidez onart ut akoek, dirulagunt za izendunak emat ea aurreikust en
dut e lankidet za-hit zarmenak sinat ut a dit uzt en babes zibileko erakunde lagunt zaile
hauei: Gurut ze Gorria, DYA, Euskadiko Lagunt za Txakurren Taldea, Euskal Espeleologoen
Elkart ea et a Euskal M endizale Federazioa.
- M ugikortasun segurua sustatzea.

AXA Fundazioarekin et a AESLEM Erekin lankidet zan arit uz, Euskal Aut onomia Erkidegoko
ikast et xeet ako ikasleak t rafiko-ist ripuen prebent zioari buruz informat zeko et a
sent sibilizat zeko helburua biderat u du Sailak, mugikort asun segururako hezkunt zakanpainen bidez.
Programaren hart zaileak 12 urt et ik gorako gazt eak dira, Eusko Jaurlarit zako Trafiko
Zuzendarit zak aldez aurret ik haut at ut ako ikast et xeet an Derrigorrezko Bigarren
Hezkunt za, Bat xilergoa edo Lanbide Heziket a egit en ari direnak.
Horret arako, medikuek et a t rafiko ist ripu bat en ondorioz bizkarrezur-muineko lesioak
dit uzt en pert sonek lehen mailako prebent zioko (arriskuak et a prebent zioa), bigarren
mailako prebent zioko (ist ripua gert at uz gero nola jokat u) et a hirugarren mailako
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prebent zioko (ist ripuen ondorioak) hit zaldiak emango dit uzt e, bet i ere saioak ikasleen
adinera et a mailara egokit ut a.
Aurreko urt eet an arrakast az garat u den sust apen-ildo bat da (adibidez, 2019an, 10.132
ikaslek part e hart u zut en 203 sent sibilizazio-ekint zat an).
Hori dela et a, abenduaren 27ko 13/ 2019 Legearen bidez onart ut ako 2020ko ekit aldirako
Euskadiko aurrekont u orokorrek dirulagunt zak emat ea aurreikust en dut e, AESLEM E
erakundearekin et a AXA Fundazioarekin mugikort asun segururako hezkunt zari buruz
sinat ut ako hit zarmenean hart ut ako konpromisoei ekarpena egit eko.
Ant zeko helburu est rat egiko bat lort ze aldera, St op Ist ripuak (Trafiko Ist ripuek
Kalt et ut akoei Lagunt zeko et a Orient at zeko Elkart ea) elkart earekin best e dirulagunt zalerro bat aurreikust en da. M ugikort asun seguruaren et a ist ripuen prebent zioaren arloko
jarduerak garat zeko, Eusko Jaurlarit zako Trafiko Zuzendarit zak egit en dit uenekin
lerrokat ut a.
- Jokoarekiko adikzioen ondoriozko arriskuen prebentzioa.

Jokoaren Euskal Behat okiak egindako azt erlanen ondorioz, Joko ardurat sua sust at zeko
et a joko problemat ikoa prebenit zeko ekint za-plan bat egin da. Plan horren abiapunt ua
honako hauek dira: jokoaren eskuragarrit asuna, irisgarrit asuna et a eskaint za handit u
dira, et a horrek pert sona et a kolekt ibo sozial jakin bat zuengan izan dit zakeen nahi
gabeko ondorioengat ik gizart ean dagoen kezka.
Badirudi, halaber, adikzioarengat ik edo online jokoaren gehiegizko erabileragat ik
t rat amendu-eskaerak nabarmen handit u direla.
Horregat ik, ekint za-plan horren helburuen art ean dago jokoaren erabilera desegokiari
lot ut ako arriskuak murrizt ea et a mendekot asun-arazoak dit uzt en pert sonei t rat amendu
int egrala eskaint zea.
Horret arako, egokia da lagunt za ekonomikoak ezart zea et a inplement at zea, ekipo
t eknikoak sort u et a mant ent zeko, jokoarekiko adikzioek eragindako arriskuak et a
kalt eak prebenit zeko programak et a proiekt uak garat zeko.
Horregat ik, abenduaren 27ko 13/ 2019 Legearen bidez onart ut ako 2020ko ekit aldirako
Euskadiko aurrekont u orokorret an aurreikust en da ludopat iak prebenit zeko
dirulagunt zak emat ea.
- Itsasertzeko itsas ingurunean kokatutako plataformen bidez informazio ozeanometeorologikoa lortzeko ikerketa.

Gaur egun, Euskadiko sare ozeano-met eorologiko bat dago, honako hauek dit uena:
EAEko Port uet an hiru plat aforma ozeano-met eorologiko, ur sakoneko bi buia ozeano-
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met eorologiko, kost aldeko radarren sare bat , et a kost aldeko hiru bideomet ria-sist ema.
Sare hori met eorologiako euskal zerbit zuak dit uen baliabideen barruan int egrat ut a
dago.
AZTI Fundazioa zent ro t eknologiko espezializat ua da, EuroGOOS irabazi-asmorik gabeko
nazioart eko erakunde ospet suaren kide da, et a Europa mailako ozeanografia
operazionalarekin konpromet it ut a dago. Ikerket a-ildo ozeanografikoak garat zen ari da,
et a int eresgarriak dira it sasoaren et a it sasert zaren et orkizuneko port aerari, kost aldeko
arriskuei et a abarri buruzko iragarpenak egit eko, et a horiek lagunduko dut e iragarpen
ozeano met eorologikoa et a it sasoko zein it sasert zeko ekonomiaren jarduera-sekt ore
guzt iet an segurt asuna et a eraginkort asuna hobet zen.
Hori dela et a, 2020ko ekit aldirako Euskadiko Aurrekont u Orokorrek, abenduaren 27ko
13/ 2019 Legearen bidez onart ut akoek, Azt i Fundazioari dirulagunt za izendun bat
emat ea aurreikust en dut e.
- Ertzaintzako langileek Polizien eta Suhiltzaileen Jokoetan parte har dezaten
sustatzea.

Jokoen helburua da, kirolari esker, mundu osoko polizien et a suhilt zaileen art eko
esperient zia-t rukea errazt ea, segurt asun-zerbit zu publikoen art eko adiskidet asuna
pizt eko, et a, bat ez ere, eredua emanez forma fisiko et a profesional ona mant en dadin
sust at zea.
Polizia-lanak baldint za fisiko bereziak eskat zen dit u, et a horrexegat ik eskat zen dira
haut aket a-prozesuan bert an, baina ibilbide profesionalean zehar ere mant endu behar
dira.
Horret arako, Ert zaint zako langileen lan-baldint zak araut zen dit uen akordioak, sasoi
fisiko egokia mant en dadin sust at zeko neurri gisa, ezart zen du, kirol-jarduerak egit eko,
funt zionarioei jarduera fisikoa egit en dut en kiroldegiko edo gimnasioko t arifen zat i bat
ordainduko zaiela.
Sust apen hori indart u egit en da jarduera publikoet an part e hart zeari dagokionean, hala
nola polizien et a suhilt zaileen jokoet an; izan ere, joko horiek daukat en proiekzioagat ik,
akuilu et a pizgarri gisa balio dut e best e funt zionario bat zuek jarduera fisikoa et a kirola
egit eko ohit ura hart zeko, sasoian egon dait ezen et a beren lanbide-eremuan
errendimendua et a segurt asuna handi t u dadin.
Egiazt at u da polizia-lanbidearekin lot ut ako kirol-jarduera publiko horiet an part e
hart zeak, bat ez ere komunikabideet an duen eragin publikoagat ik, et a aurreko urt eet an
izandako part e-hart ze arrakast at sua ikusit a, eragina duela gainerako funt zionarioek
kirol-jardueraren bidez sasoi fisiko onean egot earen komenigarrit asunari buruz dut en
pert zepzioan; et a, aldi berean, kirol-lorpenak t alde osoarent zat prest igiot zat hart zen
dira.
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Est imulu hori oso komenigarria da kont uan hart zen badira funt zionario guzt ient zat
jarduera fisikoari eust eko nahit aezko programak ezart zeak ekarriko lit uzkeen
zailt asunak et a eragozpenak, et a agent eak sasoi fisiko onean ez egot eak zuzeneko lot ura
izango lukeela beraren laneko errendimenduarekin et a osasunarekin.
Ait zit ik, kirol-jarduerak eragin posit iboa du lanarekin lot ut ako hainbat gait asun fisiko
espezifikoren hobekunt zan, gorput za eraginkort asunez mugit zeko et a nekea
kudeat zeko gait asunean, alderdi psikologikoen hobekunt zan, enfrent amendu fisiko
bat en aurreko arriskuaren murrizket an et a osasunarekin lot ut ako alderdien
hobekunt zan.
Horrek guzt iak bat egit en du " Ert zaint za Zerbit zuan" programaren aurrekont umemoriako aurreikuspen haiekin: Ert zaint zako funt zionarioen osasunaren prebent zioa
et a sust apena bult zat zeari et a egungo errealit at era egokit ut ako segurt asun-zerbit zu
int egrala lort zeko konpromisoari buruzkoak.
Horregat ik, 2020ko ekit aldirako Euskadiko Aurrekont u Orokorrek, abenduaren 27ko
13/ 2019 Legearen bidez onart ut akoek, aurreikust en dut e 2020an Polizien et a
Suhilt zaileen Jokoet an part e hart zen dut en Euskal Aut onomia Erkidegoko poliziaren
kidegoko kirolariei lagunt za emat ea.

IV. Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak.

Jarraian, Planaren ardat z est rat egikoak et a dirulagunt zen lerroak zerrendat uko dira,
saileko unit at e organikoen arabera:
ARAUBIDE JURIDIKOAREN,
ZUZENDARITZA

ZERBITZUEN

ETA

HAUTESKUNDE

PROZESUEN

4611 programa
Helburu estrategikoa: alderdi politikoen finantzaketa.

1. dirulagunt za lerroa: Euskal Aut onomia Erkidegoko alderdi polit ikoent zako
dirulagunt zak, ohiko funt zionamenduko gast uei aurre egit eko.
A) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: alderdien ohiko gast uen finant zaket a publikoan lagunt zea, beren konst it uzio
xedeak behar bezala gara dit zat en.
Ekint za: adierazit akoa.
Adierazleak: dirulagunt za jasot zen dut en alderdi polit ikoen kopurua.
B) AURREKONTU-KONPROM ISOAK
Zenbat ekoa: 4.536.000 €.
Part ida: 11 4611 12 45499 001
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C) ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAIZKION ETA EM ATEKO PROZEDURA
Xede dut en sekt orea: alderdi polit ikoak.
Emat eko prozedura: dirulagunt za izenduna.
2. dirulagunt za lerroa: haut eskundeet ako dirulagunt zak.
A) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: 2020ko Eusko Legebilt zarrerako haut eskundeet ara aurkezt en diren alderdi,
koalizio et a haut esle-elkart een haut eskunde-gast uak publikoki finant zat zen lagunt zea.
Ekint za: adierazit akoa.
Adierazleak: dirulagunt za jasot zen dut en alderdi polit ikoen kopurua.
B) AURREKONTU-KONPROM ISOAK
Zenbat ekoa: 5.000.000 €.
Part ida: 11 4611 12 45499 002
C) ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAIZKION ETA EM ATEKO PROZEDURA
Xede dut en sekt orea: alderdi polit ikoak.
Emat eko prozedura: dirulagunt za izenduna.
LARRIALDIEI AURRE EGITEKO ETA M ETEOROLOGIAKO ZUZENDARITZA
2231 programa
Helburu estrategikoa: herritarrek larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez
parte har dezaten sustatzea
1. dirulaguntza lerroa: Gurut ze Gorria.
A) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: herrit arrek larrialdiei aurre egit eko euskal sist eman borondat ez part e har
dezat en sust at zea.
Ekint za: sinat ut ako lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak.
Adierazleak: sinat ut ako lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak (mobilizazio-kopurua,
aurreikus dait ezkeen arriskuet arako prebent zio-disposit iboen kopurua, prest akunt zaedo dibulgazio-jardueren kopurua …)
B) AURREKONTU-KONPROM ISOAK
Zenbat ekoa: 453.600 €.
Part ida: 11 2231 21 45499 001
C) ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAIZKION ETA EM ATEKO PROZEDURA
Xede dut en sekt orea: Gurut ze Gorria.
Emat eko prozedura: Segurt asuneko sailburuaren agindu bidez eman beharreko
dirulagunt za izenduna.
2. dirulaguntza lerroa: DYA.
A) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: herrit arrek larrialdiei aurre egit eko euskal sist eman borondat ez part e har
dezat en sust at zea.
Ekint za: sinat ut ako lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak.
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Adierazleak: sinat ut ako lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak (mobilizazio-kopurua,
aurreikus dait ezkeen arriskuet arako prebent zio-disposit iboen kopurua, prest akunt zaedo dibulgazio-jardueren kopurua …)
B) AURREKONTU-KONPROM ISOAK
Zenbat ekoa: 137.000 €.
Part ida: 11 2231 21 45499 002
C) ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAIZKION ETA EM ATEKO PROZEDURA
Xede dut en sekt orea: DYA.
Emat eko prozedura: Segurt asuneko sailburuaren agindu bidez eman beharreko
dirulagunt za izenduna.
3. dirulaguntza lerroa: Euskadiko Lagunt za Txakurren t aldea.
a) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: herrit arrek larrialdiei aurre egit eko euskal sist eman borondat ez part e har
dezat en sust at zea.
Ekint za: sinat ut ako lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak.
Adierazleak: sinat ut ako lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak (mobilizazio kopurua,
bolunt arioen akredit azio kopurua, prest akunt za- edo dibulgazio-jardueren kopurua …)
B) AURREKONTU-KONPROM ISOAK
Zenbat ekoa: 36.000 €.
Part ida: 11 2231 21 45499 003
C) ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAIZKION ETA EM ATEKO PROZEDURA
Xede dut en sekt orea: Euskadiko lagunt za Txakurren Taldea.
Emat eko prozedura: Segurt asuneko sailburuaren agindu bidez eman beharreko
dirulagunt za izenduna.
4. dirulaguntza lerroa: Euskal Espeleologoen Elkart ea.
A) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: herrit arrek larrialdiei aurre egit eko euskal sist eman borondat ez part e har
dezat en sust at zea.
Ekint za: sinat ut ako lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak.
Adierazleak: sinat ut ako lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak (mobilizazio kopurua,
bolunt arioen akredit azio kopurua, prest akunt za- edo dibulgazio-jardueren kopurua …)
B) AURREKONTU-KONPROM ISOAK
Zenbat ekoa: 15.000 €.
Part ida: 11 2231 21 45499 004
C) ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAIZKION ETA EM ATEKO PROZEDURA
Euskal Espeleologoen Elkart ea.
Emat eko prozedura: segurt asuneko sailburuaren agindu bidez eman beharreko
dirulagunt za izenduna.
5. dirulaguntza lerroa: Euskal M endizale Federazioa.
A) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: herrit arrek larrialdiei aurre egit eko euskal sist eman borondat ez part e har
dezat en sust at zea.
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Ekint za: sinat ut ako lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak.
Adierazleak:
sinat ut ako
lankidet za-hit zarmenean
garat ut akoak
(zabaldut ako
prest akunt za- edo dibulgazio-jardueren kopurua, prest at ut ako pert sonen kopurua …)
B) AURREKONTU-KONPROM ISOAK
Zenbat ekoa: 25.000 €.
Part ida: 11 2231 21 45499 005
C) ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAIZKION ETA EM ATEKO PROZEDURA
Zein sekt oret ara doazen: Euskal M endizale Federazioa.
Emat eko prozedura: Segurt asuneko sailburuaren agindu bidez eman beharreko
dirulagunt za izenduna.
LARRIALDIEI AURRE EGITEKO ETA M ETEOROLOGIAKO ZUZENDARITZA
5512 programa
Helburu estrategikoa: itsasertzeko itsas ingurunean kokatutako plataformen bidez
informazio ozeano-meteorologikoa lortzeko ikerketa.
1. dirulaguntza lerroa: Azt i Fundazioa.
A) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: it sasert zeko it sas ingurunean kokat ut ako plat aformen bidez informazio
ozeano-met eorologikoa lort zeko ikerket a.
Ekint za: sinat zen den lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak.
Adierazleak: sinat zen den lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak
B) AURREKONTU-KONPROM ISOAK
Zenbat ekoa: konpromiso-kredit ua: 2021: 0,20 m; Guzt ira: 0,20 m. 195.000 €
Part ida: 11 5512 21 45401 001
C) ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAIZKION ETA EM ATEKO PROZEDURA
Xede dut en sekt orea: Azt i.
Emat eko prozedura: Segurt asuneko sailburuaren agindu bidez eman beharreko
dirulagunt za izenduna.

TRAFIKO ZUZENDARITZA
2221 programa
Helburu estrategikoa: mugikortasun iraunkorra eta segurua sustatzea.
1. dirulaguntza lerroa: AESLEM E et a AXA Fundazioarekin mugikort asun segururako
hezkunt zari buruzko hit zarmena
A) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: ikast et xeet ako ikasleak t rafiko-ist ripuen prebent zioari buruz informat zea et a
sent sibilizat zea.
Ekint za: sinat ut ako lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak.
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Adierazleak:
sinat ut ako
lankidet za-hit zarmenean
garat ut akoak
(zabaldut ako
prest akunt za- edo dibulgazio-jardueren kopurua …)
B) AURREKONTU-KONPROM ISOAK
Zenbat ekoa: 24.000 €.
Part ida: 11 2221 23 45499 001
C) ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAIZKION ETA EM ATEKO PROZEDURA
Xede dut en sekt orea: AESLEM E.
Emat eko prozedura: Segurt asuneko sailburuaren agindu bidez eman beharreko
dirulagunt za izenduna.
2. dirulaguntza lerroa: St op Ist ripuak elkart earekin mugikort asun seguruari et a ist ripuen
prebent zioari buruzko hit zarmena.
A) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: M ugikort asun segurua et a ist ripuen prebent zioa sust at zea, Eusko
Jaurlarit zako Trafiko Zuzendarit zak egit en dit uenekin bat dat ozen jarduerekin
lerrokat ut a.
Ekint za: sinat zen den lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak.
Adierazleak: sinat zen den lankidet za-hit zarmenean garat ut akoak (jardueren kopurua
et a jardueren xede diren pert sona kopurua).
B) AURREKONTU-KONPROM ISOAK
Zenbat ekoa: 25.000 €.
Part ida: 11 2221 23 45499
C) ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAIZKION ETA EM ATEKO PROZEDURA
Xede dut en sekt orea: St op ist ripuak Elkart ea (Trafiko Ist ripuek Eragindakoei Lagunt zeko
et a Orient at zeko Elkart ea).
Emat eko prozedura: Segurt asuneko sailburuaren agindu bidez eman beharreko
zuzeneko dirulagunt za.
JOKO ETA IKUSKIZUN ZUZENDARITZA
6113 programa
Helburu estrategikoa: ludopatiaren prebentziorako eta tratamendu psikosozialerako
programak garatzea.
Dirulagunt za lerroa: ludopat iaren prebent ziorako et a t rat amendu psikosozialerako
programak ezart zea.
A) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: joko pat ologikoan sor dit zaket en ohit urak edo jokabideak indargabet zeko
prebent zio-programak garat zeko lagunt za ekonomikoak, arret a berezia jarriz kolekt ibo
ahulenei, hala nola adingabeei edo nahimen-gait asunak murrizt ut a dit uzt en pert sonei.
Ekint za: goian aipat ut akoak.
Adierazleak: programen kopurua et a horien hart zaile kopurua.
B) AURREKONTU-KONPROM ISOAK
Zenbat ekoa: 200.000 €.
Part ida: 11 6113 22 45301 001

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 80 00 – Fax 945 01 87 49

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

C) ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAIZKION ETA EM ATEKO PROZEDURA
Xede dut en sekt orea: ludopat iaren inguruko informazio- et a prebent zio-jarduerak
garat zeko irabazi-asmorik gabeko elkart e pribat uak.
Emat eko prozedura: lagunt zak araut zeko oinarriak onart zeko Agindua et a lagunt zadeialdia, Segurt asuneko sailburuaren agindu bidez.

GIZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZA
2223 programa
Helburu est rat egikoa: Ert zaint zako langileek Polizien et a Suhilt zaileen Jokoet an part e
har dezat en sust at zea.
Dirulagunt za lerroa: Ert zaint zako langileen kirol-part aidet za sust at zea Polizien et a
Suhilt zaileen Jokoet an, 2020an.
A) HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: 2020ko Polizien et a Suhilt zaileen Jokoet an part e hart zen dut en Ert zaint zako
kirolarient zako lagunt zak.
Ekint za: goian aipat ut akoak.
Adierazleak: part e-hart zaile kopurua.
B) AURREKONTU-KONPROM ISOAK
Zenbat ekoa: 20.000 €.
Part ida: 11 2223 13 45301 001
C) ZEIN SEKTORERI ZUZENTZEN ZAIZKION ETA EM ATEKO PROZEDURA
Xede dut en sekt orea: Ert zaint zako funt zionarioak.
Emat eko prozedura: lagunt zak araut zeko oinarriak onart zeko Agindua et a lagunt zadeialdia, Segurt asuneko sailburuaren agindu bidez.
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