EBAZPENA, 2020KO URTARRILAREN 16KOA, OSALANEKO ZUZENDARI NAGUSIARENA,
OSALAN-LANEKO

SEGURTASUN

ETA

OSASUNERAKO

EUSKAL

ERAKUNDEAREN

2020RAKO DIRULAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA ONARTZEN DUENA.

Diru-lagunt zei buruzko azaroaren 17ko 38/ 2003 Lege Orokorrak (DLO), 8. art ikuluan, oinarrizko
legedi gisa, xedat zen du administ razio publikoet ako organoek Dirulagunt zen Plan Est rat egiko bat
egin behar dut ela. Plan horret an, honako hauek zehazt uko dira: haren aplikazioaren bidez lort u
nahi diren helburuak et a ondorioak, hura lort zeko behar den epea, aurreikusit ako kost uak et a
finant zaket a-it urriak,

bet iere

aurrekont u-egonkort asunaren

helburuak

bet et zearen

baldint zapean.
Plan hau Osalan-Laneko Segurt asun et a Osasunerako Euskal Erakunde aut onomoaren polit ika
planifikat zeko t resna bat da, haren helburua onura publikoko edo gizart e-int ereseko jarduera bat
sust at zea edo helburu publiko bat lort zeko sust apena egit ea bait a, diru-lagunt zak emanez.
Plan hau egit eko, lort u nahi diren int eres publikoak azt ert u dira, et a Planaren indarraldian
horret arako eskuragarri dauden baliabideekin alderat u dira. Horrela, eraginkort asun- et a
efizient zia-mailak handit uko direla et a gure jarduera-eremuan gardent asuna indart uko dela
bermat u da.
Ohart arazi behar da, nolanahi ere, planak izaera programat ikoa duela, et a, beraz, planaren 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 aldi bakoit zeko aurrekont u-baliabideen
arabera.
Ondorioz, et a Osalan-Laneko Segurt asun et a Osasunerako Euskal Erakundearen egit ura et a
funt zionamenduaren Erregelamendua onart zen duen uzt ailaren 30eko 191/ 2002 Dekret uaren 17
ñ) art ikuluan emandako eskumenak baliat uz, honako hau
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Bigarrena. – Plana Osalan-Laneko Segurt asun et a Osasunerako Euskal Erakunde Aut onomoaren
w ebgunean argit arat u beharko da, et a une bakoit zean informazioaren et a gardent asunaren arloan
ordenamendu juridikoan ezarrit ako best e edozein xedapen ere aplikat uko zaio.
Barakaldo, 2020ko urt arrilaren 16a

Sin.: Albert o Alonso M art ín
OSALANeko zuzendari nagusia
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ERANSKINA

OSALAN-LANEKO
SEGURTASUN
ETA
OSASUNERAKO
EUSKAL
ERAKUNDEAREN DIRULAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA (DPE) 2020KO
EKITALDIRAKOA
1. SARRERA
Diru-lagunt zei buruzko 38/ 2003 Lege Orokorrak (aurrerant zean DLLO), zioen azalpenean oro har,
et a zehazki 8. art ikuluan, xedat zen du administ razio publikoet ako organoek Dirulagunt zen Plan
Est rat egikoa (aurrerant zean DPE) egit eko bet ebeharra dut ela. Plan horret an zehazt uko dit uzt e
hura aplikat zean lort u nahi diren helburuak et a ondorioak, horiek lort zeko epea, aurreikust en diren
kost uak et a finant zazio-it urriak. Best alde, publikot asunaren, gardent asunaren, lehiaren,
objekt ibot asunaren, berdint asunaren et a diskriminaziorik ezaren print zipioak bermat uko dit uzt e,
et a orobat bermat uko dut e helburuak eraginkorrak direla et a baliabide publikoak efizient ziaz
esleit u et a erabilt zen direla.
DLLOren 8. art ikulu hori DLLOren Erregelamenduak garat u du et a uzt ailaren 21eko 887/ 2006
Errege Dekret uaren bidez onart ua izan da, et a, lege beraren azken xedapenet at ik bigarrenean et a
Errege Dekret uaren azken xedapenet at ik lehenean ezarrit akoaren arabera, oinarrizko izaera du,
aipat ut ako xedapen horiet an zerrendat u diren aginduak izan ezik.
Est at uko araudi hori Euskal Aut onomia Erkidegoko jardun-eremuan aplikat zeari buruz sort u den
ezt abaidari dagokionez, honako hau xedat zen da Administ razio Publiko et a Just izia Saileko Lege
Garapen et a Arau Kont rolerako Zuzendarit zak duela gut xi egindako t xost en bat en kont siderazio
juridikoet an:
“ 17.- Best alde, Euskal Aut onomia Erkidegoko Just izia Auzit egi Nagusiak (aurrerant zean
EAEAN) ez du ukat zen 38/ 2003 Legea Euskal Aut onomia Erkidegoan aplikat u behar denik,
baina Lege horren 8.1 art ikuluan aipat zen den “ diru-lagunt zen plan est rat egikoa” ez du
ezinbest eko baldint zat zat jot zen du EAEko udalerriet ako diru-lagunt zen deialdiak
baliozkoak izan dait ezen…
...Alabaina, Auzit egi Gorenak (aurrerant zean AG) EAEANren epaiekin bat dat ozen hainbat
epai eman dit u (best eak best e, 2012ko ekainaren 26ko et a abenduaren 4ko epaiak, et a
2013ko urt arrilaren 28ko et a apirilaren 16koak), et a, horiet an, 38/ 2003 Legearen 8.1
art ikuluari dagokionez, honako irizpide hau ezarri du: “ Agindu horret at ik, ahalegin
dialekt iko handirik egin behar izan gabe, bi ondorio hauek at era dait ezke: Plan Est rat egikoa
edozein diru-lagunt za ezarri aurrekoa da; et a agindua nahit aez bet et zekoa et a kat egorikoa
da. Aginduan xedat zen da nahit aezkoa dela Plan Est rat egikoa aldez aurret ik aurkezt ea,
et a, gure ust ez, aginduaren idazket a ez da saihet sekoa et a ez-sist emat ikoa, inst ant ziako
epaiak dioen moduan; baizik et a diru-lagunt za araut u aurret ik bet e beharreko funt sezko
bet ekizuna. Beraz, beharrezkoa da, baiki, plana formalizat zea edo gauzat zea, et a, hori
modu jakin bat ean egit ea eskat u ezin bada ere, ident ifikat zeko moduko era bat ean zehazt u
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beharko da” . EAEANk jurisprudent zia hori aplikat u izan du, jada, geroagoko epaiet an ere:
best eak best e, 2012ko azaroaren 6ko epaian, et a 2014ko ot sailaren 18ko, urriaren 29ko
et a abenduaren 19koet an). Baina EAEko udalek egindako diru-lagunt zen deialdiak dira
horiek, et a beraz, ez dira sart zen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Ant olarauei buruzko t est u
bat eginaren 48. art ikuluaren et a hurrengoen aplikazio-eremuan. Epai horiet an
Administ razioarekiko Auziet arako Jurisdikzioari buruz esat en denaren arabera, 38/ 2003
Legea aplikagarri zaio EAEko Toki Administ razioari.
18.- EAEANk administ razio aut onomikoaren diru-lagunt zen deialdien aurka aurkezt ut ako
errekurt soak ebazt eko ere aplikat u izan du 38/ 2003 Legea (best eak best e, EAEANren
2009ko irailaren 16ko epaia –AGren 2013ko abenduaren 23ko epaiak berret sia– et a
2014ko irailaren 16ko et a azaroaren 10ekoak); baina Euskadiko Ogasun Nagusiaren
Ant olarauei buruzko t est u bat eginaren 48. art ikuluan et a hurrengoet an bildut ako
aut onomia-erkidegoko araudia ere aplikat zen du, bat a edo best ea lehent asunez
aplikat zeari buruzko inolako aipamenik egin gabe. Eusko Jaurlarit zaren Hezkunt za,
Hizkunt za Polit ika et a Kult urako sailburuaren 2013ko uzt ailaren 31ko Aginduaren (goimailako kirol-lehiaket ak ant olat zeko diru-lagunt zet arako deialdia egit en et a deialdi hori
araut zen duena) aurka Est at uko abokat uak aurkezt ut ako errekurt soak eragin du auzia.
EAEANren 2015eko urt arrilaren 21eko epaian AGk lehen aipat ut ako epaiet an finkat ut ako
dokt rina (gogora dezagun, EAEko udalerriek egindako diru-lagunt zen deialdiei buruzkoa)
bilt zen da, 38/ 2003 Legearen 8.1 art ikulua nahit aez aplikat zeari dagokionez; et a honako
hau gehit zen du: “ Auzit egi Gorenaren adierazpenen irmot asunak ez du baliogabet zen
38/ 2003 Legearen Hogeit a bigarren Xedapen Gehigarriaren edukia ... zeren... arauak ez
bait u Euskal Aut onomia Erkidegoa bere aplikazio-eremut ik kanpo uzt en; ait zit ik, arauaren
aplikazioa berrest en du, et a, hura aplikat zean, Aut onomia Est at ut uaren et a Lurralde
Hist orikoen araberako ant olamendu et a eskumenen esparruko berezit asunak errespet at u
beharko dira. Gai horri dagokionez, sala honek ez daki EAEko aut onomiaren zer alderdi izan
den kalt et ua, zer alderdi ez den errespet at u, diru-lagunt za ezarri aurret ik plan est rat egikoa
egit eko bet ebeharra ezarri denean, et a zaila izango da horret az jabet zea, demandat uak
berak onart zen bait u azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegint zako Dekret uan (Euskadiko Ogasun
Nagusiaren Ant olarauei buruzko t est u bat egina onart zen duena) jasot zen diren
print zipioak erabat pareka dait ezkeela argudiot zat aipat u den Est at uaren arauan
xedat ut akoarekin” . Argudiaket a horret an oinarrit ut a, adierazt en du inpugnat ut ako
Agindua baliogabea dela, diru-lagunt za onart u aurret ik Plan Est rat egikorik ez izat eagat ik
ordenamendu juridikoarekin bat ez dat orrelako” .

Best eak best e aurreko kont siderazio juridikoak aint zat hart ut a, t xost enak ondoriozt at zen du DLLO
zuzenean aplikat u behar dela aut onomia-erkidego honet an, xedat zen bait u dirulagunt zen arloan
“ Est at uko oinarrizko araudia” (38/ 2003 Legearen azken xedapenet ako lehenengoan “ Est at uko
oinarrizko legedia” esamoldea erabilt zen da, et a ez du bereizt en Est at uak, bere eskumen
esklusiboak baliat uz, emat en duen araudit ik), print zipioz, EAEn zuzenean aplikat zekoa dela. Araudi
horret ako aginduren bat ez aplikat zea gert at uko balit z, Euskal Aut onomia Erkidegoko foruerregimen berezia araut zen duen xedapenen bat ekin bat eraezina dela argudiat u beharko lit zat eke,
t xost en honen gorput zean azaldut akoaren arabera” .
Hori guzt ia dela-et a, Osalan-Laneko Segurt asun et a Osasunerako Euskal Erakundeak Dirulagunt zen
Plan Est rat egiko (DPE) hau egin du, DLLOn xedat ut akoa bet ez et a Kont rol Ekonomikoko Bulegoak
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Dirulagunt zen Plan Est rat egikoak egit eari buruz emandako 2015eko irailaren 18ko 01/ 03
Zirkularrari jarrait uz.
DPE kudeaket a-t resna programat ikoa da, et a ez du arau-mailarik. Beraz, ez dakar ez eskubiderik ez
bet ebeharrik balizko onuradunent zat . Plana eraginkorra izat eko, dirulagunt za lerroak abiarazi
beharko dira, bet iere, et a best eak best e, aurrekont u-baliabideak aint zat hart ut a.
Era berean, Plana sust at u duen sailak egindako jarraipen-t xost enen et a Kont rol Ekonomikoko
Bulegoak egindako t xost enen arabera, dirulagunt za lerro bat zuk aurreikusit ako helburuen lorpenmailara edot a inbert it ut ako baliabideen araberako lorpen-mailara irist en ez badira, aldat u et a
horien ordez eraginkorragoak edo efizient eagoak diren best e bat zuk ezarriko dira, edo, hala
badagokio, kendu.

2. ERAKUNDE- ETA DENBORA-EREM UA
DPE honek bilt zen dit u Osalan-Laneko Segurt asun et a Osasunerako Euskal Erakundeak kudeat zen
dit uen dirulagunt zak, Osalan-Laneko Segurt asun et a Osasunerako Euskal Erakundearen egit ura et a
funt zionamenduaren erregelamendua onart u zuen uzt ailaren 30eko 191/ 2002 Dekret uak
erakunde horri esleit zen dizkion eskumenak et a funt zioak bet ez.
Denbora-eremuari
dagokionez,
Diru-lagunt zei
buruzko
Lege
Orokorraren
(DLLO)
Erregelamenduaren 11.4 art ikuluari jarrait uz, DPEk hiru urt eko indarraldirako aurreikuspenak
jasoko dit u, non et a, eraginpeko sekt orearen izaera berezia dela medio, best e iraunaldi bat eko
plan est rat egiko bat ezart zea komeni ez den. Alde horret at ik, et a gorabehera berezirik ant zeman
ez denez, Plan Est rat egikoa 2020-2022 aldian egongo da indarrean.

3. ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRU-LAGUNTZA LERROAK

OSALAN- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA

ZUZENDARIORDETZA/
AZPI PROGRAM A

HELBURU ESTRATEGIKOA

31130

Laneko segurtasunaren eta
osasunaren arloan
diharduten eragileen partehartzea eta haien arteko
lankidetza

31130

Laneko segurtasunaren eta
osasunaren arloan
diharduten eragileen partehartzea eta haien arteko
lankidetza

31130

Laneko segurtasunaren eta
osasunaren arloan
diharduten eragileen partehartzea eta haien arteko
lankidetza

ZUZENDARITZA
NAGUSIA

Osalan Zerbitzu Orokorrak
Dinamita bidea, z.g. (Basatxu mendia) | 48903 Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia)
Tel.: 94 403 21 90 | Faxa: 94 403 21 00
www.osalan.euskadi.eus | osalan.informacion@euskadi.eus

DIRULAGUNTZA LERROA
EAEn legez osat ut ako enpresa
Elkart een finant zazioa, OSALANen
Kont seilu et a Bat zordeet an
benet ako part e hart zeagat ik
ordezkarit za handieneko
erakundet zat jot zen direnak hain
just u, mart xoaren 24ko 1/ 1995
Errege Dekret u Legegilearen 6.
Xedapen Gehigarriaren arabera
Erakunde sindikalen finant zazioa,
OSALAN-Laneko Segurt asun et a
Osasunerako Euskal Erakundearen
Kont seilu et a Bat zordeet an
ordezkarit za handiena daukat enen
haut es-ordezkarit zaren haut esordezkarit zan dut en benet ako
part aidet zaren araberakoa
Euskadiko Kooperat iben
Konfederazioaren dirulagunt za,
OSALANen-Laneko Segurt asun et a
Osasunerako Euskal Erakundea
Kont seilu et a Bat zordeet an dut en
benet ako part aidet zaren arabera

2020

2021

2022

GUZTIRA

208.440€

208.440€

208.440€

625.320€

295.510€

295.510€

295.510€

886.530€

49.251€

49.251€

49.251€

147.753€
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31130

31130

31130

31130

PLANGINTZAKO
ZUZENDARI
ORDETZA

ZUZENDARI
ORDETZA
TEKNIKOA

Laneko segurtasunaren eta
osasunaren arloan
diharduten eragileen partehartzea eta haien arteko
lankidetza
Laneko arriskuen
prebentzioaren aldeko
kultura sustatzea
Laneko Segurtasun eta
Osasunari buruzko jakintza
sortu eta zabaltzea
Laneko Segurtasun eta
Osasunari buruzko jakintza
sortu eta zabaltzea

31130

Laneko Segurtasun eta
Osasunari buruzko jakintza
sortu eta zabaltzea

31130

Laneko Segurtasun eta
Osasunari buruzko jakintza
sortu eta zabaltzea

31130

31130

Laneko Segurtasun eta
Osasunari buruzko jakintza
sortu eta zabaltzea
Laneko arriskuen
prebentzioaren aldeko
kultura sustatzea

Laneko Segurt asun et a
Osasunerako Europako Agent ziari

40.000€

40.000€

40.000€

120.000€

Segurt asuna et a Osasuna
sust at zeko polit ikak, Oñat iko
adierazpena (ESM )

250.000€

250.000€

250.000€

750.000€

LAP arloko ikerket a-proiekt uak

50.000€

50.000€

50.000€

150.000€

70.000€

70.000€

70.000€

210.000€

15.000€

15.000€

15.000€

45.000€

15.000€

0€

0€

15.000€

EHU/ UPV-ri. Laneko arriskuen
prebent zioari buruzko mast erra

13.000€

13.000€

13.000€

39.000€

AZTI fundazioari dirulagunt za.
Janariaren et a egurraren baliokat een Laneko Segurt asun et a

78.000€

78.000€

78.000€

234.000€

SEA-Arabako Enpresak Osasuna
sust at zeko Programarako
dirulagunt za
APD elkart eari dirulagunt za
emat ea, laneko segurt asun et a
osasunari buruz sent ikort zeko et a
ezagut za sort zeko jardunaldiak
egin dit zan
Biodonost ia Osasun Ikerket a
Inst it ut uari dirulagunt za,
amiant oarekin lot ut ako pat ologia
dut en pazient een asbest o-gorpuen
zenbaket aren inplement azio
t eknikoa egit eko
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Osasun arloko est rat egia
bult zat zeko et a garat zeko

31130

Laneko Segurtasun eta
Osasunari buruzko jakintza
sortu eta zabaltzea

Prebent zioko ordezkarien
prest akunt za

300.000€

300.000€

300.000€

900.000€

31130

Laneko arriskuen
prebentzioaren aldeko
kultura sustatzea

Siderurgia Int egraleko Langileen
Fundazioari, Hezkunt zan LAP
arloko Prest akunt za sust at zeko
(ADI proiekt ua)

10.000€

10.000€

10.000€

30.000€

I. ERANSKINA: ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRULAGUNTZA LERROAK: Helburuak, ekintzak eta
adierazleak

1. helburu est rat egikoa: Laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko jakintza sortu eta zabaltzea
1. dirulagunt za lerroa: Prebentzioko ordezkarien prestakuntza
1. organoa: Zuzendariordetza Teknikoa
1. programa: Prebentzioko ordezkarien oinarrizko prestakuntza emateko dirulaguntza
1. helburua: Eragileei laneko arriskuak prebenit zeko et a lanean osasuna sust at zeko behar dit uzt en
ezagut zak et a ahalmena emat ea

2020

2021

2022

2020

2021

2022

1. ekint za: Arauen arloko prest akunt za-ekint zak diruz lagunt zea
1. adierazlea: Gauzat ut ako ekint zen kopurua
2. adierazlea: Ekint zan part e hart zen dut en pert sonen kopurua
2. ekint za: Arlo t eknikoko prest akunt za-ekint zak diruz lagunt zea
1. adierazlea: Gauzat ut ako ekint zen kopurua
2. adierazlea: Ekint zan part e hart zen dut en pert sonen kopurua

2. dirulagunt za lerroa: LAP arloko ikerketa-proiektuak
1. organoa: Plangintza Zuzendariordetza
1. programa: LAP arloko ikerketa-proiektuetarako dirulaguntza
1. helburua: LAP arloko ikerket a sust at zea et a emait zak zabalt zea
1. ekint za:

LAP arloko ikerket a-proiekt u berrit zaileak diruz lagunt zea

1. adierazlea: Diruz lagundut ako proiekt uen kopurua
2. adierazlea: Deialdira aurkezt ut ako proiekt uen kopurua
2. ekint za:

Emait zen zabalkundea

10

1. adierazlea: Best e enpresa bat zuet an aplikagarriak izan dait ezkeen diruz lagundut ako
proiekt uen kopurua
2. adierazlea: Osalanen w ebgunean argit arat ut ako proiekt uet ara izan diren bisit en
kopurua

3. diru-lagunt za lerroa: UPV/ EHUri. Laneko arriskuen prebentzioari buruzko masterra
1. organoa: Zuzendariordetza Teknikoa
1. programa: UPV/ EHUren LAP arloko masterrean kanpoko irakasleen eskutik prestakuntza
jasotzeko dirulaguntza
1. helburua: LAP arloko et orkizuneko profesionalen prest akunt za prakt ikoa

2020

2021

2022

2020

2021

2022

1. ekint za: UPV/ EHUren LAP arloko mast errean kanpoko irakasleen eskut ik jasot ako prest akunt za
diruz lagunt zea
1. adierazlea: Gauzat ut ako ekint zen kopurua
2. adierazlea: Ekint zak zenbat pert sonarent zat diren

4. dirulagunt za lerroa: SEA-Arabako Enpresak elkarteari Osasuna sustatzeko Programarako dirulaguntza
1. organoa: Plangintza Zuzendariordetza
1. programa: Osasuna sustatzeko programarako dirulaguntza
1. helburua: Osasunaren sust apena
1. ekint za: Arabako enpreset an osasuna sust at zeko ekint zak
1. adierazlea: Gauzat ut ako ekint zen kopurua

5. dirulagunt za lerroa: APD Elkarteari laneko segurtasun eta osasunari buruz sentikortzeko eta ezagutza sortzeko jardunaldiak
egin ditzan
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1. organoa: Plangintza Zuzendariordetza
1. programa: Enpresariak sentsibilizatzeko jardunaldiak diruz laguntzea
1. helburua: Enpresaburuak LSO inguruan sent sibilizat zea et a prest at zea

2020

2021

2022

1. ekint za: Ezagut za et a sent sibilizazioa sort zeko ekit aldiak ant olat zea
1. adierazlea: Lanaldi kopurua

6. dirulagunt za lerroa: Biodonostia Osasun Ikerketa Institutuari, amiantoarekin lotutako patologia duten pazienteen asbestogorpuen zenbaketaren inplementazio teknikoa egiteko
1. organoa: Plangintza Zuzendariordetza
1. programa: Biodonostia Institutua Elkarteari asbesto-kidegoak kuantifikatzeko ezarpen teknikoa 2020 2021 2022
egiteko dirulaguntzak ematea
1. helburua: Asbest o-gorput zak kuant ifikat zea amiant oarekin lot ut ako pat ologiak dit uzt en
pazient eet an
1. ekint za: Kuant ifikazioa egit ea
1. adierazlea: Pazient e kopurua

2 helburu est rat egikoa: Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan diharduten eragileen parte-hartzea eta haien arteko
lankidetza
1. dirulagunt za lerroa: EAEn legez osatutako enpresa Elkarteen finantzazioa, OSALANen Kontseilu eta Batzordeetan benetako
parte hartzeagatik ordezkaritza handieneko erakundetzat jotzen direnak hain justu, martxoaren 24ko 1/ 1995 Errege Dekretu
Legegilearen 6. Xedapen Gehigarriaren arabera
1. organoa: Zuzendaritza Nagusia
1. programa: EAEn legez osatutako enpresa Elkarteen finantzazioa, OSALANen Kontseilu eta 2020 2021 2022
Batzordeetan benetako parte hartzeagatik ordezkaritza handieneko erakundetzat jotzen direnak
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hain justu, martxoaren 24ko 1/ 1995 Errege Dekretu Legegilearen 6. Xedapen Gehigarriaren
arabera.
1. helburua: Gizart e-eragileei LAP arloko polit ika globalean part e hart zeko aukera emat ea, Osalaneko
Kont seilu Nagusiaren bit art ez

1. ekint za: Diruz lagunt zea eragileen part e hart zea Osalaneko Kont seilu Nagusian
1. adierazlea: Gauzat ut ako ekint zen kopurua
2. adierazlea: Ekint zan part e hart zen dut en pert sonen kopurua

2. dirulagunt za lerroa: Erakunde sindikalen finantzazioa, OSALAN-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen
Kontseilu eta Batzordeetan ordezkaritza handiena daukatenen hautes-ordezkaritzaren hautes-ordezkaritzan duten benetako
partaidetzaren araberakoa
1. organoa: Zuzendaritza Nagusia
1. programa: Erakunde sindikalen finantzazioa, OSALAN-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal 2020 2021 2022
Erakundearen Kontseilu eta Batzordeetan ordezkaritza handiena daukatenen hautesordezkaritzaren hautes-ordezkaritzan duten benetako partaidetzaren araberakoa
1. helburua: Gizart e-eragileei LAP arloko polit ika globalean part e hart zeko aukera emat ea, Osalaneko
Kont seilu Nagusiaren bit art ez
1. ekint za: Diruz lagunt zea eragileen part e hart zea Osalaneko Kont seilu Nagusian
1. adierazlea: Gauzat ut ako ekint zen kopurua
2. adierazlea: Ekint zan part e hart zen dut en pert sonen kopurua

3. dirulagunt za lerroa: Euskadiko kooperatibei, OSALANeko Kontseiluan eta batzordeetan parte hartzeagatik
1. organoa: Zuzendaritza Nagusia
1. programa: Dirulaguntza Euskadiko kooperatibei, OSALANeko Kontseiluan eta batzordeetan parte 2020
hartzeagatik

2021

2022
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1. helburua: Gizart e-eragileei LAP arloko polit ika globalean part e hart zeko aukera emat ea, Osalaneko
Kont seilu Nagusiaren bit art ez
1. ekint za: Diruz lagunt zea eragileen part e hart zea Osalaneko Kont seilu Nagusian
1. adierazlea: Gauzat ut ako ekint zen kopurua
2. adierazlea: Ekint zan part e hart zen dut en pert sonen kopurua

4. dirulagunt za lerroa: Laneko segurtasun eta osasunerako europar agentziari
1. organoa: Zuzendaritza Nagusia
1. programa: Laneko segurtasun eta osasunerako europar agentziari dirulaguntza ematea
1. helburua: Laneko Segurt asun et a Osasunerako Europako Agent ziaren behin bet iko egoit za ezarri
art e Euskadin jarrait uko duela bermat zea

2020

2021

2022

1. ekint za: Laneko Segurt asunerako et a Osasunerako Europako Agent zia diruz lagunt zea, Bilbon
duen behin-behineko egoit zako gast uak ordaint zea
1. adierazlea: Gauzat ut ako ekint zen kopurua
2. adierazlea: Ekint zan part e hart zen dut en pert sonen kopurua

3 helburu est rat egikoa: Laneko arriskuen prebentzioaren aldeko kultura sustatzea
1. dirulagunt za lerroa: Azti Fundazioari, Euskadiko elikagaien eta zuraren balio-katerako Laneko Segurtasun eta Osasunaren
Estrategia Sektoriala bultzatu eta garatzeko
1. organoa: Zuzendariordetza Teknikoa
1. programa: Dirulaguntza AZTI fundazioari, laneko arriskuen prebentzioaren arloko ikerketa- 2020 2021 2022
proiektuak garatzeko
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1. helburua: Lehen sekt orean laneko arriskuen prebent zioaren aldeko kult ura sust at zea, bereziki
kalt ebera den sekt ore horret ara biderat ut ako berariazko proiekt uen bidez
1. ekint za: Lehen sekt oreko proiekt uak diruz lagunt zea
1. adierazlea: Gauzat ut ako ekint zen kopurua
2. adierazlea: Ekint zan part e hart zen dut en pert sonen kopurua

2. dirulagunt za lerroa: Siderurgia Integraleko Langileen Fundazioari, Hezkuntzan LAP arloko prestakuntza sustatzeko (ADI
proiektua)
1. organoa: Zuzendariordetza Teknikoa
1. programa: Diru-laguntza Siderurgia Integraleko Langileen Fundazioari, Hezkuntzan LAP arloko 2020 2021 2022
prestakuntza sustatzeko (ADI proiektua)
1. helburua: Lanbide Heziket ako ikasleen art ean laneko arriskuen prebent zioaren aldeko kult ura
sust at zea et a prebent zioaren garrant ziaren inguruan sent sibilizat zea, haiek lan-merkat uan sart u
aurret ik
1. ekint za: Informazio- et a sent sibilizazio-ekint zak diruz lagunt zea
1. adierazlea: Gauzat ut ako ekint zen kopurua
2. adierazlea: Ekint zan part e hart zen dut en pert sonen kopurua

3. dirulagunt za lerroa: Segurtasuna eta osasuna sustatzeko politikak, Oñatiko adierazpena (ESM )
Órgano 1: Zuzendaritza Nagusia
Programa 1: LSO sustatzeko politiketarako dirulaguntza
Objet ivo 1: Laneko segurt asuna et a osasuna bult zat zea
Acción 1: Oñat iko adierazpenaren ondoriozko ekint zak

2020

2021

2022
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Indicador 1: Gauzat ut ako ekint zen kopurua

II. ERANSKINA: ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRULAGUNTZA LERROAK: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko
prozedura
1. helburu estrategikoa: Laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko jakintza sortu eta zabaltzea
1. dirulagunt za lerroa: Prebentzioko ordezkarien prestakuntza
1. organoa: Zuzendariordetza Teknikoa
1. programa: Prebentzioko ordezkarien oinarrizko Prestakuntza emateko dirulaguntza
Prest akunt za jasoko dut enak
 Prest akunt za-zent roak,

publikoak
nahiz
pribat uak
izan,
sindikat uak et a prebent zio-zerbit zuak –zerbit zu horiek hit zart ut a
dit uzt en enpreset ako prebent zioko ordezkariak-, baldin et a
egoit za Euskal Aut onomia Erkidegoan badut e.

Dirulagunt za emat eko prozedura




Ebaluazio-bat zorde bat ek eskariak azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena
2. programa: (ident ifikazioa) Beharrezkoa denean best e programa bat ekin lot zea
Aurreko programarekin bezala
2. dirulagunt za lerroa: LAP arloko ikerketa-proiektuak
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1. organoa: Plangintza Zuzendariordetza
1. programa: LAP arloko ikerketa-proiektuetarako dirulaguntza
Prest akunt za jasoko dut enak



Dirulagunt za emat eko prozedura




Dirulagunt za emat eko prozedura




Dirulagunt za emat eko prozedura




Dirulagunt za emat eko prozedura




Pert sona fisikoak edo juridikoak, unibert sit at e publikoak edo
pribat uak, unibert sit at eak, ikerket a-zent roak, zient zia-elkart eak,
administ razio publikoak, prebent zio-zerbit zuak et a best e
erakunde bat zuk, bet iere Euskal Aut onomia Erkidegoan kokat ut a
badaude.

Ebaluazio-bat zorde bat ek eskariak azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena
3. dirulagunt za lerroa: EHU/ UPVri. Laneko arriskuen prebentzioari buruzko masterra
1. organoa: Zuzendariordetza Teknikoa
1. programa: UPV/ EHUren LAP arloko masterrean kanpoko irakasleen eskutik prestakuntza jasotzeko dirulaguntza
Prest akunt za jasoko dut enak
 Euskal Herriko Unibert sit at ea
Zuzendariordet za Teknikoak eskaera azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena
4. dirulagunt za lerroa: SEA-Arabako Enpresa elkarteari Osasuna sustatzeko Programarako dirulaguntza
1. organoa: Plangintza Zuzendariordetza
1. programa: Osasuna sustatzeko programarako dirulaguntza
Prest akunt za jasoko dut enak
 Arabako enpresak
Eskaera azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena
5. dirulagunt za lerroa: APD Elkarteari laneko segurtasun eta osasunari buruz sentikortzeko eta ezagutza sortzeko jardunaldiak egin ditzan
1. organoa: Plangintza Zuzendariordetza
1. programa: Enpresariak sentsibilizatzeko jardunaldiak diruz laguntzea
Prest akunt za jasoko dut enak
 EAEko enpresaburuak
Eskaera azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena
6. dirulagunt za lerroa: Biodonostia Osasun Ikerketa Institutuari, amiantoarekin lotutako patologia duten pazienteen asbesto-gorpuen
zenbaketaren inplementazio teknikoa egiteko
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1. organoa: Plangintza Zuzendariordetza
1. programa: Biodonostia Institutua Elkarteari asbesto-kidegoak kuantifikatzeko ezarpen teknikoa egiteko dirulaguntzak ematea
Prest akunt za jasoko dut enak
 Amiant oaren ondoriozko pat ologiak dit uzt en pazient eak
Dirulagunt za emat eko prozedura




Eskaera azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena

2. helburu estrategikoa: Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan diharduten eragileen parte-hartzea eta haien arteko lankidetza
1. dirulagunt za lerroa: EAEn legez osatutako enpresa Elkarteen finantzazioa, OSALANen Kontseilu eta Batzordeetan benetako parte hartzeagatik
ordezkaritza handieneko erakundetzat jotzen direnak hain justu, martxoaren 24ko 1/ 1995 Errege Dekretu Legegilearen 6. Xedapen Gehigarriaren
arabera
1. organoa: Zuzendaritza Nagusia
1. programa: EAEn legez osatutako enpresa Elkarteen finantzazioa, OSALANen Kontseilu eta Batzordeetan benetako parte hartzeagatik
ordezkaritza handieneko erakundetzat jotzen direnak hain justu, martxoaren 24ko 1/ 1995 Errege Dekretu Legegilearen 6. Xedapen
Gehigarriaren arabera
Prest akunt za jasoko dut enak
 EAEn legez eratutako ordezkagarritasun handieneko enpresa-

Dirulagunt za emat eko prozedura




Dirulagunt za emat eko prozedura




elkarteak

Eskaera azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena
2. dirulagunt za lerroa: Erakunde sindikalen finantzazioa, OSALAN-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Kontseilu eta
Batzordeetan ordezkaritza handiena daukatenen hautes-ordezkaritzaren hautes-ordezkaritzan duten benetako partaidetzaren araberakoa
1. organoa: Zuzendaritza Nagusia
1. programa: Erakunde sindikalen finantzazioa, OSALAN-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Kontseilu eta
Batzordeetan ordezkaritza handiena daukatenen hautes-ordezkaritzaren hautes-ordezkaritzan duten benetako partaidetzaren
araberakoa
Prest akunt za jasoko dut enak:
 Ordezkagarrit asun handieneko sindikat uak
Eskaera azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena
3. dirulagunt za lerroa: Euskadiko kooperatibei, OSALANeko Kontseiluan eta batzordeetan parte hartzeagatik
1. organoa: Zuzendaritza Nagusia
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1. programa: Dirulaguntza kooperatibei, OSALANeko Kontseiluan eta batzordeetan parte hartzeagatik
Prest akunt za jasoko dut enak:
 Euskadiko kooperat ibak
Dirulagunt za emat eko prozedura




Eskaera azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena

4. dirulagunt za lerroa: Laneko segurtasun eta osasunerako europar agentziari
1. organoa: Zuzendaritza Nagusia
1. programa: Laneko segurtasun eta osasunerako europar agentziari dirulaguntza ematea
Prest akunt za jasoko dut enak
 Sekt ore publikoa
Dirulagunt za emat eko prozedura




Eskaera azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena

3. helburu estrategikoa: Laneko arriskuen prebentzioaren aldeko kultura sustatzea
1. dirulagunt za lerroa: Azti Fundazioari, Euskadiko elikagaien eta zuraren balio-katerako Laneko Segurtasun eta Osasunaren Estrategia Sektoriala
bultzatu eta garatzeko
1. organoa: Zuzendariordetza Teknikoa
1. programa: Dirulaguntza AZTI fundazioari, laneko arriskuen prebentzioaren arloko ikerketa-proiektuak garatzeko
Prest akunt za jasoko dut enak
 Lehenengo sekt orea

Dirulagunt za emat eko prozedura




Dirulagunt za emat eko prozedura




Zuzendariordet za Teknikoak eskaera azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena
2. dirulagunt za lerroa: Siderurgia Integraleko Langileen Fundazioari, Hezkuntzan LAP arloko prestakuntza sustatzeko (ADI proiektua)
1. organoa: Zuzendariordetza Teknikoa
1. programa: Dirulaguntza Siderurgia Integraleko Langileen Fundazioari, Hezkuntzan LAP arloko prestakuntza sustatzeko (ADI proiektua)
Prest akunt za jasoko dut enak
 Lanbide Heziket a
Zuzendariordet za Teknikoak eskaera azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena
3. dirulagunt za lerroa: Segurtasuna eta osasuna sustatzeko politikak, Oñatiko adierazpena (ESM )
1. organoa: Zuzendaritza Nagusia
1. programa: LSO sustatzeko politiketarako dirulaguntza
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Prest akunt za jasoko dut enak
Dirulagunt za emat eko prozedura





Pat ronala et a sindikat uak
Eskaera azt ert zea
Osalaneko zuzendari nagusiaren ebazpena

