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1. KAP.

BIZKAIA EGITEN.

1. KAPITULUA

B i z k a i a E g i t e n . E g i t e ko a l d i a

jardungo dugu. Gainera, Nazio Batuen Erakundeak
finkatu dituen Garapen Jasangarrirako Xedeekin guztiz
lerrokatuta egingo dugu lan.
Bizkaia kooperatiba handi bat da, non guztiok garen jabe
eta guztiok jardun behar dugun erabateko erantzukizunez.
Bizkaiko Foru Aldundiaren gobernuak gizarteak
hautetsontzien bidez emandako konfiantza itzuliko
du, lurraldeari egonkortasuna eta lasaitasuna ekarriz
eta, jarduera ekonomikoaren nahiz kalitateko enplegu
egonkorraren aldeko apustu argi eta irmoa eginez ez
ezik, aukera-berdintasunaren alde ere eginez, zentzurik
zabalenean: emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna,
eskualdeen arteko berdintasuna eta udalerrien arteko
berdintasuna sustatuko ditugu. Bizkaian, lehenengo
mailako pertsonak eta herriak besterik ez daude, eta hala
izaten jarraituko du.

Dokumentu honetan, datozen lau urteei begira
Bizkaiarekin hartu dugun konpromisoa jasotzen da, bai
eta Bizkaiko Foru Aldundian buru izanik egingo dugun
bigarren legegintzaldi honetarako gobernu-programa
eratzen duten 120 proiektu eta jarduera nagusiak
laburbiltzen ere.
Aurreko legegintzaldian, aurreko agintaldiko «Bizkaia
Goazen 2030 Planean» jasotzen ziren konpromisoen
%96 bete genituen. Duela lau urte, ez geneukan Ermuko
saihesbidea, eta Autzaganen ez zegoen tunelik, ezta
Gerediaga-Elorrio errepidea ere. Bestetik, bidesarietan
ez zegoen bizkaitarren mesederako tarifa finkorik,
metroaren 3. linea ez zebilen, eta Urdulizeko geltokia ez
zegoen lurperatuta. Halaber, ez zegoen Berdintasunerako
Foru Araua, ez eta eskualdeetako arreta osoko bulegorik
ere, eta ez geneukan senideen zaintzaileei laguntzeko
programarik. Gaur bai, hori guztia daukagu.
Asko aurreratu dugu belaunaldi berriei utzi nahi diegun
Bizkaia hobe horretan, baina gehiago egin behar dugu
aurrera. Eta elkarrekin egin behar dugu, atzean inor
utzi gabe. Asko egin dugu, baina are gehiago amestu:
oso argi daukagu etorkizuneko Bizkaia nolakoa den
eta Bizkaia hobe hori lortzeko zein proiektu egin behar
diren. Orain, proiektu horiek egia bihurtzeko txanda da.
Hitza betetzeko unea da. Egiteko ordua. Eta, orain arte
bezalaxe, Bizkaiak egunero funtziona dezala bermatuz

UNAI REMENTERIA
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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2. KAP.

ABIAPUNTUA:

BIZKAIA 2019an

2 . k a p i t ulua

Abi a pun t ua : B i z k a i a 20 1 9 a n

JARDUERA EKONOMIKOAREN
ETA ENPLEGUAREN SUSPERRALDI
NABARMENA

B

izkaian jarduera ekonomikoa eta enplegua sustatzea
izan da, da eta izango da Bizkaiko Foru Aldundiaren
lehentasuna. Urte hauetan egindako lana bere uzta
ematen ari da, eta, horren ondorioz, langabezia modu konstantean ari da murrizten lurraldean. 2015etik, langabeziaren
tasak % 6 egin du behera: 2015eko hirugarren hiruhilekoan
% 16,4koa zen, eta 2019ko abenduan % 10,4koa da. 2013ko
hirugarren hiruhilekoan, tasa hori % 17,2koa izatera iritsi zen.
Ehunekoetatik harago, ordea, pertsonak daude: 2013ko hirugarren hiruhileko hartatik, 38.000 pertsona gutxiago daude langabezian. Eta funtsezko zerbait: eskualde eta udalerri
guztiak erritmo berean ari dira enplegua sortzen.
Gainera, 2015etik industria-arloko enplegua berreskuratu
dugu: 2019ko urrian, 2015eko urrian baino 2.921 enplegatu
gehiago daude. 80.000 pertsonak egiten dute lan Bizkaiko
industrian, eta egunero-egunero ematen diote balioa. Azken
ohar garrantzitsua: 2019ko urrian, krisiaren aurreko 2007
hartan baino 3.351 pertsona gehiago daude Gizarte Segurantzan kotizatzen.
Datuak onak dira, baina ezin gaitezke lasaitu. Enplegurik
ez duten asko daude oraindik ere, eta ezinbesteko erronka
batzuk lortzeke dauzkagu oraindik; adibidez, enpleguaren
egonkortasuna eta kalitatea. Lan duin eta egonkorra delako
gizarte-politikarik onena, gazteen arloko politikarik onena
edo etxebizitza-arloko politikarik onena.
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2 . k a p i t ulua

Abi a pun t ua : B i z k a i a 20 1 9 a n

BIZKAIAREN
INDARGUNEAK
Hemen bizi eta lan egiten duten gizon-emakumeak dira Bizkaiaren indar handiena. Gizarte prestatua, langilea, modernoa, irekia, solidarioa eta serioa gara. Hitzeko pertsonak.
Gizarte-babeseko sare solidoa. Erreferentziako lurraldea
gara gizarte-zerbitzuen arloan. Adineko pertsonentzat,
mendekotasuna dutenentzat, desgaitasunen bat dutenentzat, gizartetik baztertuentzat, babesik gabeko adingabeentzat eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat
eskaintza nabarmena daukagu, laguntzen eta zerbitzuen kopuruari eta kalitateari erreparatuta. Izen-abizenak dauzkaten eta hala behar duten 117.000 bizkaitarri laguntzen diegu
zuzenean; hau da, lau familiatik bati. Eta erabiltzaileek zein
familiek oso ondo baloratzen dute foru-aldundiak ematen
dien tratua: 8,06ko puntuatzea dauka 10etik.
Ikuspuntu ekonomikotik, erreferente diren hainbat enpresak gure lurraldean dute egoitza (horietariko batzuk mundu-mailan dira erreferente). Enplegua sortzeaz gainera,
enpresa horiek zergen bidezko diru-sarreren iturriak dira
Bizkaiarentzat nahiz Euskadi osoarentzat, eta gure gizartezerbitzuen eta zerbitzu publikoen sistemari eutsi ahal izateko gakoak dira. Halaber, atzerritarrek Bizkaian egiten duten
inbertsioa asko handitzea lortu dugu azken urteotan, eta 60
enpresa berri hemen koka daitezen lagundu dugu. Bada, nazioarteak gure ahal ekonomikoaren gainean duen konfiantzaren erakusgarria da hori, zalantzarik gabe. Bizkaia, gainera, estatuko lurralde lehiakorrena da zerga-arloan.

Turismo-arloan ere, gero eta erakargarriagoak gara. Urtean, 1,4 milioi bisitari inguru jasotzen ditugu, eta 10etik 4
nazioarteko turistak dira. Turismoak gero eta ekarpen handiagoa egiten dio Bizkaiko ekonomiari, eta BPGd-aren % 5,4
da. Aktibo izugarria daukagu Bilbon, eraldaketaren, modernizazioaren eta kultur eskaintzaren ondorioz nazioartean
sekulako irudia duen hiria baita gurea. Alabaina, Bizkaiko
eskualde guztietan dauzkagu baliabide turistiko baliotsuak.
Berriro hautsi dugu bisitarien errekorra, baina bisitatzen
gaituztenek helmuga berezi eta kalitatekotzat jotzea da
garrantzitsuena. Paisaia eta gastronomia baloratzen dituzte, baina, batez ere, gure jendea baloratzen dute. Nolakoak
garen. Bizkaiaz harro egoteaz harro gaude.

Kanpoko nahiz barruko mugikortasun izugarri ona daukagu;
tartean, garraio publikoaren sistema osoa eta eraginkorra.
Metroa, zeinak 2020an lehenengo 25 urteak beteko dituen
zerbitzu ematen, eta Bizkaibus bizkaitarren eguneroko aliatuak dira. 88 milioi bidaia egiten dira metroan, eta 28 milioi
bidaia Bizkaibusen. Urtean, bizkaitar bakoitzak ehun bidaia
egiten ditu garraio publikoan, balorazio- eta asebetetzeindize oso altuekin. Gure aireportuak 38 lotura zuzen ditu
–horietako 22 nazioartekoak-, eta iaz (2019an) 5,9 milioi
bidaiari izan zituen; urteko datu horrek errekorra ekarri du,
2018. urtean baino % 8 bidaiari gehiago izan ditugulako.
Metroak, Bizkaibusek, trenak, tranbiak eta hainbeste itxaron dugun abiadura handiko trenak egituratzen dute gure
lurraldea. Eta ezin dugu ahaztu Bilboko portuak gure ekonomiatik tira egiteko daukan indarra.
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Ingurumen-arloan erreferentea gara, gure naturaguneak,
mendiak eta hondartzak zaintzen baititugu. Biztanleen
% 100ek daukate zaborren gaikako bilketarako aukera. Bizkaian sortzen diren hondakinen % 90 aprobetxatzen dira.
Birziklatze-tasa % 50 ingurukoa da (% 49,81), eta Europak
2030erako finkatu duen % 65era igotzea da xedea. Bizkaian
birziklatzen den paperari eta kartoiari esker, ia 600.000
zuhaitz moztea saihesten da. Bizkaian urtean birziklatzen
den beirarekin, 20,3 milioi botila ekoizten dira; hau da,
gure lurraldeko txakolin-ekoizpenaren 10 urterako adina
botila. Hondakinei egiten zaizkien tratamenduekin, Bizkaian
kontsumitzen den etxeko energiaren % 30 eta % 40 artean
ekoiztea lortzen da. Biltzen diren bio-hondakinekin eta
sortzen den konpost-kopuruarekin, San Mamesekoa bezalako 1.000 futbol-zelai ongarritu litezke. Gure lurraldean
biltzen diren ontzi arinei esker, 5,8 milioi litro erregai fosilen baliokidea aurrezten dugu urtean. Ingurumenarekin
konprometituta gaude.

2 . k a p i t ulua

Abi a pun t ua : B i z k a i a 20 1 9 a n

BIZKAIAREN
ERRONKAK

Enplegua eta horren kalitatea dira erronka nagusia. Asko egin
dugu aurrera, baina asko dago egiteko. Enplegu egonkorra
eta kalitatekoa bultzatu behar dugu, eta prestakuntza
txikiagoa duten edo laneratzeko aukera gutxiago duten
pertsonei laneratzen laguntzeko ahalegina egin behar
dugu. Halaber, badakigu etengabeko prestakuntza dela epe
ertain eta luzera begira enplegu bat edukitzeko benetako
bermerik onena, eta enplegua dela gizarte-politika, gazteen
arloko politika edo etxebizitzaren arloko politikarik onena.

Erronka horri arrakastaz aurre egin ahal izateko, gure
enpresen lehiakortasuna hobetzeko lanean jarraitu behar
dugu. Erreferente diren enpresa batzuk baditugu ere,
gure enpresa-ehuna, oro har, txikia da, eta, bertan, pisu
handia dute ETE-ek. Enpresak integratzeko eta lankidetzan
ibiltzeko formuletan sakondu behar dugu, eta enpresek
gure ezagutza-sistemarekin duten harremana areagotzen
saiatu, I+G+b-n gehiago inbertitzearekin batera. Eta, jakina,
nazioartekotzean urratsak ematen jarraitu behar dugu.
Erronka hori, gainera, ez da gure enpresen kontua bakarrik,
gizarte osoari baitagokio mundu-mailako erronka horri
aurre egiteko prest egotea. Foru-aldundiak, bada, eredua
izan behar du, eta politika publikoetan berrikuntzak sartu.

Epe luzerako ikuspegitik begiratuta, honako hauek dira
aurrez aurre dauzkagun bi erronka handienak: demografia
eta ingurumenaren jasangarritasuna.

Bizi-itxaropen luzeagoa eta kalitate gehiagoko zahartzea
lortu ditugulako poztu behar badugu ere, ezin dugu ahaztu
hobekuntza horrek, jaiotza-tasa ikaragarri txikiarekin batera,
desoreka handia eragin dezakeela gure gizarte-ereduaren
hainbat alderditan; besteak beste, gure zerbitzu publikoen
jasangarritasun ekonomikoaren aldetik eta pentsioen
etorkizunaren aldetik. Bizkaia gaztetu behar dugu. Jaiotzatasa handitzeko, ezinbestekoa da gazteei aukeraz josiriko
etorkizuna eskaintzea Bizkaian, bizi-proiektu zirraragarria
eskaintzea. Baita talentu gazte berria erakarri eta atxikitzea
ere. Hots, talenturik onena atzematea. Horretaz gain,
aukera ekonomiko bihurtu behar dugu zahartzearen
errealitatea, «zilarrezko ekonomiaren» ahal ekonomikoa
baliatuta. Eta, jakina, gure gazteak Bizkaiaren garapenean
aktore nagusiak izatea lortu behar dugu. Horretarako,
etorkizunaren gainean duten ikuspegiaren berri eman behar
dute, eta lurralde gisa dauzkagun erronkei irtenbideak
sortzeko unean parte hartu.
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Ingurumen-gaietan, gure jasangarritasun-adierazleak onak
izan erren, mundu-mailakoa den erronkari heldu behar
diogu, gure lurraldean eragin nabarmena izan lezakeelako
beste herrialde eta eskualde batzuetan gertatzen denak;
batez ere, garapen bidean dauden herrialdeetan gertatzen
denak. Bizkaia berdea da. Eta are berdeagoa izatea nahi eta
behar dugu. Ingurumena zaintzeak bizi-kalitate handiagoaz
eta hobeto bizitzea edo belaunaldi berriei Bizkaia hobea
uztea esan nahi duelako.

Azkenik, zeharkako erronka oso garrantzitsua daukagu
aurrez aurre: emakumeen eta gizonen arteko, eskualdeen
arteko eta udalerrien arteko erabateko berdintasunarena,
hain zuzen ere.

3. KAP.

DATOZEN LAU
URTEETARAKO
LEHENTASUNAK:

kostaldea, itsasadarra eta Bizkaia berdea

3 . k a p i t ulua

D atoz e n l au ur t eeta r a ko l e h e n ta s un a k

Bizkaia Egiten,

kostaldea gara, itsasadarra gara eta berdeak gara
Bizkaia Goazen 2030 estrategian zehaztu genituen
lehentasun handiek indarrean jarraitzen dute:

Bizkaia Egiten egitasmoaren estrategia zehazteko aldi honetan,
honako lehentasun estrategiko hauetara bildu nahi dugu gogoa:

•

Jarduera ekonomikoa eta enplegua
dituen Bizkaia.

Gure Bizkaia hobetu nahi dugu: kostaldea
gara, itsasadarra gara eta berdeak gara..

•

Gizarte- zein lurralde-kohesioa eta
aukera-berdintasuna dituen Bizkaia.

•

Bizkaia modernoa, hurbila eta
arduratsua.

•

Bizkaia munduari lotuta.

Bizkaiak hiru ardatz natural ditu, gure izaera eta gure
lurraldea nabarmentzen dutenak: kostaldea, itsasadarra
eta eremu berdea. Baina gure Bizkaia hau hobetu nahi
dugu. Nola? Gure gizartearen etorkizunerako funtsezko
4 elementu sustatuz:
• Kalitateko enplegu-aukerak eskainiko dituen jarduera
ekonomiko lehiakorra sortzen lagundu behar dugu.
• Bizkaian sortzen diren aukeretarako sarbidean pertsona
guztiek aukera-berdintasuna eduki dezatela bermatu
behar dugu, eta zerbitzuak nahiz laguntzak eskaini behar
dizkiegu gehien behar dutenei.
• Gizartearen premia berriei erantzungo dien eta
ingurumenarekin begirunetsuagoa izango den
mugikortasunari bide eman behar diogu, eta gure
baliabideen kudeaketa jasangarrian sakontzen jarraitu.
• Kudeaketa moderno eta irekian aurrera egiten jarraitu
behar dugu.
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Gure politikak Nazio Batuen 2030eko
Agendarekin eta Garapen Jasangarrirako
Xedeekin erabat lerrokatzea bermatu
behar dugu.
Bizkaiak mundu-mailako garapen jasangarriarekin
konprometituta egon behar duelako, eta 2030eko
Agendaren Garapen Jasangarrirako Xedeen ezarpen
praktikoan erreferentea izan.

3 . k a p i t ulua

D atoz e n l au ur t eeta r a ko l e h e n ta s un a k

DATOZEN LAU URTEETARAKO LEHENTASUNAK
HURRENGO BELAUNALDIEI BIZKAIA
HOBEA UTZI NAHI DIEGU
Bada, eskema honetan jasotzen da datozen lau urteetarako
lehentasunen sistema:
ESKUALDE GUZTIETARAKO AUKERAK

KOSTALDEKO
BIZKAIA

ITSASADARRA,
BIZKAIKO ETORBIDEA

BIZKAIA
BERDEA

BIZKAIAN AURRERA EGITEKO LAU EREMU HANDI:

ENPLEGU ETA JARDUERA
EKONOMIKO GEHIAGO
ETA HOBEAK

PERTSONAK ETA
AUKERA-BERDINTASUNA

MUGIKORTASUNA
ETA
JASANGARRITASUNA

BIZKAIA
MODERNO
ETA IREKIA

ETA GARAPEN JASANGARRIRAKO XEDEEKIN
BAT ETORRIZ EGINGO DUGU
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3 . k a p i t ulua

D atoz e n l au ur t eeta r a ko l e h e n ta s un a k

NBEren IRAUNKORTASUNAREN 17 HELBURU
Gure politikak Nazio Batuen 2030 Agendarekin eta Garapen Jasangarrirako Helburuekin (GJH) lerrokatzea bermatu behar dugu.
Izan ere, Bizkaiak garapen jasangarriarekin konprometituta egon behar du, eta erreferentea izan behar du 2030 Agendaren GJH aplikazioan.
Hauek dira helburuak:
Pobrezia desagerraraztea
Pobrezia mota guztiak desagerraraztea mundu
osoan.

Energia eskuragarri
eta ez kutsatzailea
Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria
eta modernoa bermatzea guztiontzat.

Klima babesteko ekintza
Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren
eta haren ondorioen aurka egiteko.

Goserik ez izatea
Gosea amaitzea, elikagai-segurtasuna eta
elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza
jasangarria bultzatzea.

Lan duina eta
hazkunde ekonomikoa
Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua,
inklusiboa eta jasangarria, osoko enplegu
produktiboa eta lan duina sustatzea.

Uretako bizitza
Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak
mantentzea eta modu jasangarrian erabiltzea,
garapen jasangarriari begira.

Osasuna eta ongizatea
Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu
osasungarria bermatzea eta ongizatea
sustatzea.

Industria, berrikuntza
eta azpiegitura
Azpiegitura erresilienteak eraikitzea,
industrializazio inklusibo eta jasangarria
bultzatzea eta berrikuntza sustatzea.

Lehorreko bizitza
Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu

Kalitate oneko hezkuntza
Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa
nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko
ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Desberdintasunak murriztea
Herrialde bakoitzaren barneko eta herrialdeen
arteko desberdintasunak murriztea.

Bakea, justizia eta instituzio sendoak
Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta
inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta euren jarduerak eta kontuak
azaltzen dituzten erakunde eraginkorrak eta
inklusiboak sortzea maila guztietan.

Genero-Berdintasuna
Genero-berdintasuna lortzea eta emakume
nahiz neska guztiak ahalduntzea.

Hiri eta komunitate iraunkorrak
Hiriak eta giza kokaguneak, inklusiboak,
seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea
lortzea.

Itunak, Helburuak lortzeko
Garapen jasangarrirako mundu aliantza
inplementatzeko eta biziberritzeko tresnak
sendotzea.

Edateko ura eta saneamendua
Uraren eskuragarritasuna eta kudeaketa
jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua
bermatzea.

Ekoizpen eta kontsumo arduratsua
Kontsumo eta ekoizpen modalitate
jasangarriak bermatzea.
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jasangarrian erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrian kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea,
lurren degradazioa gelditzea eta lehengoratzea, eta biodibertsitatearen galdera gelditzea: lehorreko ekosistemak
eta biodibertsitatearen kudeaketa jasangarria.

4. KAP.

HURRENGO BELAUNALDIEI
BIZKAIA HOBEA UZTEKO
LEHENTASUNA IZANGO
DUTEN 120 JARDUERAK

4. k ap i t uluA

H u rre n g o be l au n al d ie i B i z k a i a h o be a uz t e ko l e h e n ta s un a i z a n g o d ut e n 1 20 ja r d ue r a k

Bizkaia egiten jarraitzeko
lehentasunezko 120 jarduerak
Hona hemen Bizkaia Egiten (2019-2023) egitasmoko lehentasunezko
120 jarduerak.
Jarduera guzti-guztiek jarraitu nahi dute eremu giltzarrietan «Bizkaia
egiten»; hala nola, ekonomiaren garapenean eta enpleguan, pertsonengan, mugikortasunean, jasangarritasunean eta kudeaketa hobean.
Eta, jakina, jarduera horiek guztiek emango dute aukera kostaldeko,
itsasadarreko eta Bizkaia berdeko udalerriak eta eskualdeak modu
orekatuan eta jasangarrian garatzeko.
Jarduteko 4 ardatz izango dira
kostaldean, itsasadarrean eta eremu berdean.

!

Dokumentu bizia da hau, beraz,
datozen urteetan proiektuak
garatzeko beharrizan berriak
agertzen badira dokumentuan
aldaketak egin ahal izango dira.

120

I. ENPLEGU ETA JARDUERA EKONOMIKO
GEHIAGO ETA HOBEAK
24 Jarduerak.
II. PERTSONAK ETA AUKERA-BERDINTASUNA
41 Jarduerak.

JARDUERAK

III. MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA
33 Jarduerak.
IV. BIZKAIA MODERNO ETA IREKIA
22 Jarduerak.
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I Enplegu eta jarduera ekonomiko gehiago eta hobeak.
JARDUERA

Nazioarteko
Ekintzailetza Zentroa

AZALPENA

Bilbon, Nazioarteko Ekintzailetza Zentroa irekiko da, eta ahal
handiko ekintzailetzaren arloan nazioarteko erreferentzia-gune
bihurtzea da asmoa. Bizkairako estrategikoak diren sektoreetan
espezializatuta egongo da zentroa: energian, mugikortasunean,
foodtech deiturikoan eta digitech delakoan. Bilbo-Bizkaia
Europaren hegoaldean ekiteko eta hazteko dagoen toki onena
bihurtzea da xedea, eta, horri begira, zentro horretan kokatuko
diren start-up-ak elkartzea, horien komunitatea sortzea eta
nazioartean elkarri lotzea izango da gakoa.

AURREKONTUA

4.500.363€

SAIL ARDURADUNA

Ekonomiaren Sustapena

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaia

Azpiegiturak eta Lurralde
Garapena
Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Nazioarteko operadore baten bidez dinamizatuko da zentro
hori; gure enpresa traktoreen berritzeko beharrizanak
identifikatuko dira eta beste herrialde batzuetako start-upak erakarriko dira. Aldi berean, Bizkaia dorreko lehenengo
lau solairuak atontzeko lanekin jarraituko dugu, instalazioak
2021ean irekitzeari begira.
15 urtean zehar 19.873.963 euroko inbertsioa egingo da
azpiegituretan.

Invest in Biscay

Invest in Biscay zerbitzua abiatuko da, start-up-ak eta I+Gko
unitateak Bizkaira erakartzeko eta, horrela, Bizkaiko ekosistema
ekintzaile eta berritzailea hobetzeko. Zerbitzu horren bidez,
inbertsio berrien eskariari arreta emango zaio, honako
hauekin: lurzoru industrialaren eskaintza integrala, finantzazio
espezifikoa, zerga-sistema propioa eta inbertitzeko, berritzeko
eta nazioartekotzeko laguntzak.

2.400.000€

Ekonomiaren Sustapena
Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Helburu hori lortzeko, kanpoko azterketak egingo dira, gure
ekintzailetza-huba azaltzeko komunikazio-kanpainak egingo dira,
eta kanpoko ekintzetan identifikatu diren horiek erakartzeko
ekintzak antolatuko dira Bizkaian. Era berean, Demo day izeneko
jardunaldiak antolatuko dira tokiko erreferenteekin edo enpresa
traktoreekin; arestian aipatutako ekintzen bidez edo nazioarteko
nodoekin adostutako hitzarmenen bidez identifikatutako startup-ak etorriko dira jardunaldi horietara.
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I Enplegu eta jarduera ekonomiko gehiago eta hobeak.
JARDUERA

Bizkaia nazioarteko
ekintzailetza-nodoekin
lotzea

AZALPENA

Bizkaiak ekintzailetza-arloan nazioarteko erreferenteak diren
nodoekin konektatzen jarraitu nahi du; hau da, startup-ei eta
enpresa traktoreei bideratutako ekosistema bat garatu izanagatik
kasu arrakastatsuak diren nodoekin harremanetan egon nahi
du, startup-ek eta enpresa traktoreek erabateko erraztasunak
edukitzen baitituzte ekosistema horietan, enplegua eta
aberastasuna sortzen dituzten proiektu berriak garatzeko orduan.

AURREKONTUA

4.567.386€

SAIL ARDURADUNA

Ekonomiaren Sustapena

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaia

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Gaur egungo konexioak (Boston, Helsinki eta Israel) indartzea
eta balio bikoitza ekarriko duten konexio berriak ezartzea da lau
urte hauetarako xedea. Alde batetik, start-up-ek nazioarteko
nodo horien bitartez merkatu berrietara sartzeko aukera izan
dezaten; eta, bestetik, nazioarteko start-up-ak erakarri ahal izan
ditzagun, gure lurraldean bizkortu daitezen eta gure enpresasarean eragin positiboa izan dezaten, betiere gure enpresa
traktoreen berritzeko eta dibertsifikatzeko beharrei erantzunez.

Ezkerraldea-Meatzaldeako
Teknologia Parkea

Ezkerraldea-Meatzaldeko Teknologia Parkea Zamudio-Deriokoa
zabaltzeko egitasmoa izango da, eta bi eskualde horiek
dinamizatzeko helburua izango du. Parke berriaren ardatz
nagusia Energy Intelligence Center (EIC) zentroa izango da,
gure energia-sektorea garatzeari begirako ekimen estrategikoa.
Bada, zentroaren egoitza parkean kokatuko da.

8.224.200€

Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena
Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzea
Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Agintaldi honetan, Ezkerraldea-Meatzaldeko Parke
Teknologikoaren lehenengo fasea eraikiko da, AbantoZierbenan, eta bertara iristeko bideak eraikitzeko lanak egingo
dira.
Erakundearteko jarduera izango da, Bizkaiko Foru Aldundiak eta
Eusko Jaurlaritzak parte hartuko baitute. Parke teknologikoa
eta EIC Oil&Gas egiteko proiektuak 60.436.000 euroko
aurrekontua du guztira, eta Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko
Jaurlaritzak batera finantzatuko dute.
Parkera iristeko bideen lanak 2019ko urrian hasi ziren, eta,
aurreikusi denez, 2021eko ekainean amaituko dira. Bada,
biribilgune altu bat jarriko da N-639 errepidearen gainean,
N-639a bera aldatuko da (bi errail jarriko dira), eta biribilgune
berri bat jarriko da A8aren Gallarta / Sanfuentes lotunean.
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Bizkaia Berdea

4. k ap i t uluA

H u rren g o bel au n al die i B i z k a i a h o b e a uz t e ko l e h e n ta sun a i z a n g o d ut e n 1 20 ja r d ue r a k

I Enplegu eta jarduera ekonomiko gehiago eta hobeak.
JARDUERA

EIC, Oil&Gas sektorean
espezializatutako
ezagutza-zentroa

AZALPENA

Energy Intelligence Center (EIC) zentroa abiatuko da
Oil&Gas eremurako. EIC zentroak energiaren sektorean
nazioarteko lehia-gune gisa kokatu nahi du Bizkaia. Sektorearen
lehiakortasunari eta gure enpresen mundu-mailako presentziari
laguntzea da xedea, eta, horretarako, abangoardiako
teknologiak erabiltzeagatik lurraldean tira egiten duten proiektu
handiak sustatuko dira.

AURREKONTUA

15.548.500€

SAIL ARDURADUNA

Ekonomiaren Sustapena

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaia

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Erakundearteko jarduera izango da, Bizkaiko Foru Aldundiak eta
Eusko Jaurlaritzak parte hartuko baitute. Parke teknologikoa
eta EIC Oil&Gas egiteko proiektuak 60.436.000 euroko
aurrekontua du guztira, eta Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko
Jaurlaritzak batera finantzatuko dute.
Zentro horren bidez, eraldaketa energetikoa egiteko laguntza
emango zaie euskal enpresei; lankidetza publiko-pribatua
izango da.

EIC, energia elektrikoa
garatzeko eta banatzeko
sareetan espezializatutako
ezagutza-zentroa

Energy Intelligence Center (EIC) Bizkaiko Foru Aldundiaren
etorkizuneko proiektu estrategikoetako bat da. EICk hainbat
lan-eremu ditu: mugikortasun jasangarria, energia elektrikoaren
garraioa eta banaketa eta Oil&Gas sektorea. Arlo bakoitzean,
Bizkaiko enpresa garrantzitsuekin egiten dugu lan, lankidetzan
oinarrituta, enpresa pribatuaren eta administrazioaren artean
indarrak batuz.

Aurrekontua zehazteke

Ekonomiaren Sustapena
Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena
Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Energia elektronikoa garraiatu eta banatzeko lan eremuaren
barruan, Smart Grids delakoan erreferentea izango den zentro
orokor bat sortzea aurreikusi da, sektore horretara berrikuntza
teknologikoak eta talentua erakartzeko.
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Kostaldeko
Bizkaia
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I Enplegu eta jarduera ekonomiko gehiago eta hobeak.
JARDUERA

Nagusi Intelligence
Center (NIC) zentroa
garatu eta martxan
jartzea

AZALPENA

Nagusi Intelligence Centre jarriko da martxan, Silver Economy
izeneko estrategia bultzatzeko Bizkaian, estrategia horren bidez
zahartzeak lurraldeari eskaintzen dion garapen ekonomikoa eta
industriala aprobetxatu ahal izateko.

AURREKONTUA

3.700.000€

Bizkaiko kostaldean, Gernika-Bermeo ardatza giltzarria da
bai lurralderako, bai foru-aldundirako, Bermeok etorkizun
kolektiboko proiektu zirraragarri bat behar duela uste baitu
azken horrek. Bada, portuak eginkizun erabakigarria edukiko du
proiektu horretan.

Foru-aldundiak Bizkaia lurralde ezagunagoa eta nazioartean
konektatua izateko apustua indartuko duten ekitaldi handiak
hartzen jarraitu nahi du. Hori dela-eta, garrantzitsua da Bizkaiari
balio erantsia ekarriko dioten ekitaldiak hartu edo sustatzea.

LURRALDEARDATZA

Bizkaia

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Aurrekontua zehazteke

Azpiegiturak eta Lurralde
Garapena

Kostaldeko
Bizkaia

Ekonomiaren Sustapena
Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzea

Erakundearteko erantzukizuna dela balioetsita, lantalde bat
sortu eta dinamizatzea aurreikusi da, non foru-aldundiak,
Bermeoko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak, portu-gaietan
eskuduna baita, Bermeoko portuari bultzada berria emateko
proiektu bateratu bat zehaztuko duten. Proiektuaren barruan,
sor litezkeen jarduera ekonomiko berriak zehaztu beharko dira,
bai eta xedea lortzeko behar diren konektagarritasun-arloko
hobekuntzak jaso ere.

Nazioarteko ekitaldi
handiak erakartzea

Gizarte-ekintza

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

Azpiegiturak eta Lurralde
Garapena

Zentroa topagunea izango da estrategian esku hartzen duten
agenteentzat, eta dinamikak sortuko ditu Silver Economy
estrategiaren alderdi nagusietan: prestakuntza eta ezagutzaren
sorrera, produktu eta zerbitzu berrien garapena, eta datuak
aplikatzea zahartzeari eta bizi-kalitateari heltzeko hobekuntzan.
Horretarako, gainera, esparru publikoa eta pribatua elkarlanean
arituko dira.

Bermeoko portuari
bultzada berria ematea

SAIL ARDURADUNA

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

8.000.000€

Ekonomiaren Sustapena
Euskara, Kultura eta Kirola
Ahaldun Nagusiaren
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I Enplegu eta jarduera ekonomiko gehiago eta hobeak.
JARDUERA

Tokiko merkataritzaren
digitalizazioa bultzatzea

AZALPENA

Aldundiak erabateko konpromisoa dauka tokiko
merkataritzarekin, eta sektorea hobetzeko proiektuetan buru
izateko prest dago.

AURREKONTUA

1.200.000€

SAIL ARDURADUNA

Ekonomiaren Sustapena

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaia

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Kudeaketa aurreratua egiteko, dena den, teknika eta tresna
teknologiko berritzaileak eta azken belaunaldikoak behar dira,
eguneroko kudeaketan lagunduko dutenak eta, horrez gain,
erabakiak hartzeko kontuan izango den analisi-informazioa
areagotu eta hobetuko dutenak.
Izan ere, proiektua horrekin lotuta dago: tokiko merkataritzari
eguneroko kudeaketan laguntzearekin. Horretarako, alde
batetik, kudeaketa aurreatuko tresnak ezar daitezen bultzatuko
da eta, bestetik, merkataritza digitaleko plataforma omnikanal
bat sortuko da merkataritzaren digitalizazioan bultzatzaile gisa
funtziona dezan, eta online salmenta aliatu bihurtzen lagundu
dezan.

Bizkaian merkataritzasektorea suspertzeko
merkataritza-akademia

Digitalizazioarekin batera, prestakuntza da kudeaketa
aurreratuarekin lotuta dagoen beste alderdi garrantzitsu bat da.

200.000€

Ekonomiaren Sustapena
Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Plataforma horren bidez, hain zuzen, eta merkataritza
digitalizatzeko proiktuarekin sinergiak bilatzeko asmoz,
prestakuntza-ekintza berriak bultzatuko dira merkataritza
sektorearekin batera.
Prestakuntza zehatza emateko baliabideak prestatuko dira,
sektoreak lehiakortasuna irabaz dezan eta gure herri eta hirietan
gizarte eta lurralde kohesiorako funtsezkoa den zeregina bete
dezan.
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Bizkaia
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I Enplegu eta jarduera ekonomiko gehiago eta hobeak.
JARDUERA

Barne-turismoa

AZALPENA

Proiektu honen bidez, pertsonak Bizkai osoan zehar ibil daitezen
lortu nahi da. Horrela, bizkaitarrek beraiek eta inguruko
bisitariek gure udalerri eta eskualdeetako baliabideak eta
erakarguneak bilatu eta aurkituko dituzte, eta, era berean,
gure lurraldeak dituen aberastasun eta dibertsitate naturalak,
kulturalak, paisajistikoak eta sozialak baloratuko dituzte.

AURREKONTUA

430.000€

Bizkairako estrategia turistiko berri bat zehaztu eta abiatuko da,
hau da, xede eta industria turistiko arduratsu eta jasangarrien
aldeko apustua egingo da, Bizkaiari onura ekonomikoak, sozialak
eta ingurumenekoak ekarriko dizkiona eta Agenda 2030 eta
Garapen Jasangarrirako helburuak betetzen lagunduko duena.

Ekonomiaren Sustapena

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaia Berdea

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzea
Euskara, Kultura eta Kirola
Herri Administrazioa eta
Erakunde Harremanak

Askotariko proposamenak, planak eta esperientziak diseinatu
eta zabalduko dira barruko mugimendua bultzatzeko. Horri
esker, tokiko nortasuna eta bertakoa izateko harrotasuna eta
sentimendua indartuko dira, baina era berean tokiko ekonomia
eta enplegua dinamizatuko dira, ostalaritzari, merkataritzari,
jatetxeei eta gida turistikoei lotuta dauden tokiko produktu eta
zerbitzuak kontsumituko direlako.

Bizkairako estrategia
turistiko berria,
jasangarritasunarekin bat

SAIL ARDURADUNA

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

16.244.000€

Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeko turismo sektorea bultzatzeko
asmoz sortu duen BBAG (Bilbao Bizkaia Action Group)
lankidetza-sare publiko-pribatuaren barruan zehaztuko eta
gauzatuko da estrategia hori. Turismoa jorratzeko ereduak
berezko nortasuna du, eta agintaldi honetan zehar indartu
egingo da.
Turismoari lotutako estrategia berri horren bidez, halaber,
lurralde-oreka handiagoa bilatuko da. Turismoa garatzeko
3 ardatz hartuko dira kontuan: kostaldea, mendialdea eta
barrualdea, eta metropolialdea. Ardatz horietako bakoitzari
lotuta dauden ikonoei eta baliabideei balioa emango zaie, eta
Bilbo izango da aliatua, Bizkai osoan jardunez hiria bera eta
lurralde osoa aberasteko asmoz. Agintaldian zehar abiaraziko
dira zehaztu den estrategia hori betetzeko behar diren
planak eta bitartekoak (marketinari lotutako ekintza-planak,
hitzarmenak, laguntzak, lurraldean industria turistikoaren
lehiakortasunari laguntzeko programak, etab.).
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Bizkaia
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I Enplegu eta jarduera ekonomiko gehiago eta hobeak.
JARDUERA

Eskualdeetan turismointereseko gertakariak
sustatzeko plana

AZALPENA

Nazioartean kokatzeko ekitaldi garrantzitsuen eszenatoki onena
izan nahi du Bizkaiak, baina, halaber, Bizkaiko eskualdeetako
ekonomian, tokiko negozioetan eta lurraldearen irudian eragin
positiboa izango duten interes turistikoko ekitaldi bereziak
garatzeko tokia izan nahi du. Xede turistiko ere izan nahi
du. Azken batean, horrek guztiak onura ekarriko dio tokiko
eta eskualdeko gizarteari, aisiarako aukerak emanez edo
aberastasun kulturala ekarriz.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

1.600.000€

Ekonomiaren Sustapena

Bizkaia

159.885 €

Ekonomiaren Sustapena

Bizkaia Berdea

Horretarako, ekitaldi bereziak erakartzeko, sortzeko eta
sustatzeko plana diseinatuko da. Planak gure eskualdeak
ezagunago egingo ditu eta bisitari-profil berriak ekarriko ditu:
gure lurraldeko askotariko erakarguneak ezagut ditzaketen
eta horietaz goza dezaketen bisitarien profilak. Bestalde,
erreferentzia diren ekitaldiak finkatuko dira eskualdeetan,
urteko aldi desberdinetan.

Ezkerralde-Meatzaldeari
eta Enkarterriri
laguntzeko planak eta
plan estrategikoak

Bizkaiko Foru Aldundiak sustatu eta koordinatuko du
Ezkerraldea-Meatzaldeko eta Enkarterriko plan estrategikoak
egiteko prozesua.
Erakundearteko bi planekin, Bizkaian lehentasunez jorratu
beharreko bi eremu horien garapen integral eta jasangarria
sustatu nahi da. Proiektu eragileak eta jarduteko plan bat
identifikatu eta bultzatuko dira, eskualdean jarduteko ikuspegitik
abiatuta, hainbat erakunderen artean (Eusko Jaurlaritzaren,
Foru Aldundiaren eta udalen artean) partekatutako lidergoaren,
lankidetza publiko-pribatuaren eta herritarren parte-hartzearen
bidez.
Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzak banatzean, bi eremuetako
plan estrategikoetan zehazten diren proiektuei eta jarduerei
emango zaie lehentasuna.
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I Enplegu eta jarduera ekonomiko gehiago eta hobeak.
JARDUERA

Bizkaia Orekan Sakonduz,
eskualdeetan jarduera
ekonomikoa sustatzeko
bultzada

AZALPENA

Foru Aldundiak lehiakortasuna eta lurraldearen oreka indartu
nahi ditu. Xede hori betetze aldera, garapen-agenteak
elkarlanean arituko dira, berrikuntza, nazioartekotze eta
ekintzaileta aurreratua bultzatzeko eskualdeetako enpresasarean, eta horri esker, hazkunde jasangarria eta kalitatezko
enplegua sortzeko Bizkaia osoan.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

7.360.000€

Ekonomiaren Sustapena

Bizkaia

4.333.200€

Ekonomiaren Sustapena

Kostaldeko
Bizkaia

23.548.000€

Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna

Bizkaia

Horretarako, agintaldi honetan, Foru Aldundia eta udalerri eta
eskualdeetako garapen-agenteak elkarlanean eta harremanetan
aritzeko bideak eta mekanismoak indartuko dira. Halaber,
horien guztien jarduteko gaitasunak areagotuko dira, erronka
estrategikoei loturiko proiektuen eta ekimenen garapena
sustatuz eta babestuz. Azkenik, laguntza berezia emango zaie
premia eta erronka komunei aurre egiteko xedez hainbat
eskualderen artean garatzen diren ekimenei.

42 Bizkaia, gaitasun
digitaletan gaitzeko
programa

«42 Bizkaia» campusa irekiko da Urdulizeko dorrean, Telefonica
fundazioarekin batera. Bada, askotariko profilak eta adinak
dauzkaten pertsonak digitalizazio-arloan doan gaitzeko gunea
izango da.
«42 Bizkaia» heziketa-ereduan, parte-hartzaileei kalitateko
enplegua lortzea eta, aldi berean, Bizkaiko enpresek
digitalizazio-profiletan duten eskaria estaltzea ahalbidetuko
dieten gaitasun teknologiko, sortzaile eta digitalak ikasten dira.

Pertsona zaurgarriak edo
gizarteratzeko zailtasun
bereziak dauzkaten
pertsonak gizarteratu eta
laneratzeko programa

Bizkaiko Foru Aldundiak langabetuak laneratzea errazten
duten politiken alde egiten du. Hori dela-eta, gizarteratu
eta laneratzeko ibilbide pertsonalizatuak egingo dira, lana
lortzeko zailtasun handienak dauzkaten langabetuei laneratzeko
prozesuan laguntzeko xedez.
Urtero, bi deialdi egingo dira: langabezian denbora luzea
daramaten, 44 urte baino gehiago dauzkaten eta gizartebazterketan edo horretarako arriskuan dauden pertsonei
zuzendurik egongo da bata, eta 30 urte baino gutxiagoko
gazteentzat izango da bestea.
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I Enplegu eta jarduera ekonomiko gehiago eta hobeak.
JARDUERA

Ekintzailetzari eta
autoenpleguari
laguntzeko programa

AZALPENA

Bizkaiko Foru Aldundiak bizkaitarren artean kultura ekintzailea
garatzea nahi du, bai ekonomia garatu dadin, bai enplegu
egonkor eta kalitatekoa sor dadin.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

25.544.000€

Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna

Bizkaia

10.000.000€

Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna

Bizkaia

130.000€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaiko
itsasadarra

Ondorioz, ekintzailetzari eta autoenpleguari laguntzeko
programa bat garatuko da datozen lau urteetan, proiektu
bideragarria duten ekintzaileei enpresak eta haien konturako
enplegua sortzen laguntze aldera. Programak bi jarduketa-ildo
hauen deialdiak egingo ditu urtero: Batetik, aholku ematea eta
enpresa-proiektuak martxan jartzea, eta, bestetik, enpresak
abiatu eta sortzeko laguntzak ematea.

Enplegurako plan berezia

Kalitateko enplegua lortzeko eta horri eusteko zailtasun
bereziak dauzkaten langabetuei laneratzen laguntzea da asmoa.
Hau da, langabezian denbora asko daramatenei, emakumeei, 44
urtetik gorakoei eta gizarte-zaurgarritasuneko egoeran dauden
gazteei.
Horretarako, pertsona horiek lanbide-esperientzia baten bidez
gaitzea eta birprestatzea ahalbidetzeko moduko enplegu- eta
prestakuntza-programak abiatuko dira.

URBIDEAK,
Itsasadarraren inguruko
industria-ondareari balioa
ematea

Ibaizabal ibaiaren eta Bilboko itsasadarraren ertzetan, industriajarduera handia garatu zen XIX. eta XX. mendeetan. Zalantzarik
gabe, galdu ezin dezakegun oinorde kulturala da hori.
Hortaz, oinarri industriala izango duen ibilbide kultural bat
sortuko dugu teknologia berrien laguntzarekin, Ibaizabal
ibaiaren eta Bilboko itsasadarraren inguruko industria-ondareari
balioa emate aldera.
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I Enplegu eta jarduera ekonomiko gehiago eta hobeak.
JARDUERA

La Encartada modatopaketak. Tradizioa eta
abangoardia

AZALPENA

Proiektu honen bidez, ehungintzaren eta modaren inguruko
sortzaile berrien nazioarteko topaleku bihurtuko da
Balmasedako La Encartada txapel-fabrika zaharra.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

150.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia Berdea

Bada, tradizioa eta abangoardia zentro horretan lotzea da
helburua. Tradizioari eusteko, ehungintzaren sektoreko
industria-ondarea berreskuratzen eta erakusten duen
museoa izango dugu; abangoardiari heltzeko, berriz, Bizkaiko
diseinatzaile berrientzako ikusgarritasun-plataforma bihurtuko
da zentroa tokiko eta nazioarteko mailan.

64 bis artikulua sustatzea
enpresa berrikuntzaren
zerbitzurako tresna gisa

Bizkaiko enpresei I+G+b prozesuetan laguntzeko tresna
eraginkor batean bilakatu da 64 bis artikulua. Bizkaiko Foru
Aldundiak konpromisoa hartzen du tresna horri beste bultzada
bat emateko, horrela, lurraldeko enpresa guztientzako oraindik
ere erabilgarriagoa eta irisgarriagoa izan dadin.

Aurrekontuko kosturik
gabe

Ogasuna eta finantzak

Bizkaia

Lehentasunezko BGAEak
sustatu eta aktibatzea,
enplegu-baldintzak
hobetzeko mekanismo
gisa

BGAE-en sistemak arrakasta handia izan du banakoen gizarteaurreikuspen osagarria garatzean eta kolektibo jakin batzuetan.
Horrenbestez, Bizkaiko Foru Aldundiak zerga-pizgarri batzuk
ezarriko ditu enpleguko gizarte-aurreikuspen osagarria
orokortu dadin bultzatzeko;izan ere, lehentasunezko BGAEak
lurralde osoko enpresetan ezartzeko aukera ezarriko du, eta
autonomoengana heltzeko aukera ere bai, negoziazio kolektibo
bidez betiere.

Aurrekontuko kosturik
gabe

Ogasuna eta finantzak

Bizkaia
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PERTSONAK ETA
AUKERA-BERDINTASUNA
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II Pertsonak eta aukera-berdintasuna.
JARDUERA

AZALPENA

Bizkaia, NBEaren Garapen
Jasangarrirako Xedeekin
lerrokatuta

2015ean, Nazio Batuen Erakundeak (NBE) garapen jasangarriari
buruzko 2030 Agenda onetsi zuen; hau da, herrialdeek eta haien
sozietateek atzean inor utzi gabe guztion bizitzak hobetzeko
bide berri bati ekiteko aukera. NBEk Garapen Jasangarrirako
17 xede ezarri zituen, eta munduko gobernu asko horiek aintzat
hartzen ari dira, gida eta ekiteko erreferente gisara.

AURREKONTUA

575.000€

SAIL ARDURADUNA

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaia

Ogasuna eta Finantzak

Bizkaiko Foru Aldundiak garapen jasangarrirako estrategia bat
abiatuko du, mundu-mailako xedearekiko konpromiso irmotzat
hartuta hori. Gainera, konpromisoa lurraldeko beste erakunde
publiko eta pribatu batzuetara hedatzea sustatuko du.
Horrela, zeharkako estrategia bat bultzatuko da, orain
gizarte moduan ditugun erronkak eta jasangarritasun-xedeak
parekatuko dituena. Gure politika publikoak egokituko dira, eta,
Ekonomia Itunak aitortzen dizkigun eskumenak baliatuz, zergasistemaren ikuspegia modu berritzailean eratuko da, Bizkaia
modu jasangarrian garatzeko estrategia betez.

Herri Txiki Aukera Handi

«Herri txiki Aukera Handi» programaren bidez tokiko agenteak
mobilizatu nahi dira, denok batera identifika ditzagun Bizkaiko
herri txikiek zerbitzuei eta lotura fisiko eta digitalari lotuta
dituzten erronkak. Helburua herri txiki horiek kalitatezko
zerbitzu publikoak edukitzea da.

4.036.150€

Herri Administrazioa eta
Erakunde Harremanak
Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzea

Mungialdean eta Arratian egingo diren bi esperientzia
piloturekin abiatuko da programa. Besteak beste, banda zabala
hedatzeko ekintzak abiaraziko dira.
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II Pertsonak eta aukera-berdintasuna.
JARDUERA

Bizkaia gara, boluntarioen
sare zibila

AZALPENA

«Bizkaia gara» boluntarioen sare zibila sortu eta sustatuko da.
Bada, komunitatean eta pertsonengan zentratuko da sarea, eta
lagundu nahi dutenak eta laguntza behar dutenak elkartzeko
topalekua izango da.

AURREKONTUA

200.000€

Bizkaian hamasei koba daude, eta horien baitan labar-artearen
hainbat lagin aurki ditzakegu. Gizadiaren altxor paregabe horri
esker labar artearen munduko erreferentzia bat gara. Altxor
kalkulaezin horren garrantzia balioetsi behar dugu eta gizarte
osoarekin partekatu; horretarako, erreferentzia-espazio bat izan
behar dugu gure lurraldean. Zabalkundea, ezagutza, ikerketa eta
bisitariarentzako esperientzia ludikoago bat uztartzeko espazio
bat izango da.

Herri Administrazioa eta
Erakunde Harremanak

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaia

Gizarte Ekintza
Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Jarduera abiatzeko, komunitateko boluntariotzako ekimen
gisa zehaztuko da «Bizkaia gara», eta martxan jarriko diren
eremuak eta proiektu pilotuak identifikatuko dira. «Bizkaia
gara» definitzeko orduan, kontuan hartuko dira beharrezko
prestakuntza, nahitaezko konfidentzialtasuna eta horrelako
proiektu batek eskatzen dituen kontrola eta koordinazioa.
Boluntarioen sare zibil horrek gaur egun dagoen zerbitzusarea errespetatuko du, enplegurik kendu gabe jardungo du
laguntzen.

Bizkaiko labar-arte
aparta partekatzeko
erreferentziazko espazio
bat

SAIL ARDURADUNA

Aurrekontua zehazteke

Euskara, Kultura eta Kirola

Kostaldeko
Bizkaia

Aurrekontua zehazteke

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaia

Bizkaiko Foru Aldundiaren asmoa da aipatutako erreferentziazko
espazio hori errealitate bihurtzeko diseinu-lanetan aurrera
egitea eta hurrengo pausoak ematen jarraitzea. Espazio hori
Lekeitio-Lea Artibain kokatuko dugu, eskualdeko jarduera
ekonomikoa eta turistikoa dinamizatzeko helburuarekin.

Familientzako aisialdiguneak eta azoka
espezializatuak sustatzea

Bizkaiko udalerrietan, estalkidun azpiegitura ugari daude,
neguko asteburuetan seme-alabak dauzkaten familientzako
aisialdi-guneak izateko edo tokiko merkataritzako azoka oso
espezializatuak hartzeko balia daitezkeenak. Foru-aldundiak,
udalerriekin elkarlanean, bi ideiak jorratzeko hainbat proiektu
pilotu sustatu nahi ditu.

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea
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II Pertsonak eta aukera-berdintasuna.
JARDUERA

Bizkaiko talentua eremu
guztietan sustatzea

AZALPENA

Bizkaiko Foru Aldundiak agintaldi honetan jorratu nahi duen
erronka nagusietako bat da dagoen talentuaren eta enpresen
talentu-premia asegabearen arteko arrakala desagerraraztekoa.
Hori dela-eta, foru-aldundiak talentua bultzatu nahi du Bizkaian,
lurraldearen balio orokortzat hartuta hori. Bada, talentu
horrek eremu teknikotik harago joan beharko du, beste eremu
batzuk ere hartzeko (hala nola, talentu sortzailea edo talentu
artistikoa).

AURREKONTUA

6.450.000€

SAIL ARDURADUNA

Ekonomia Sustapena

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaia

Euskara, Kultura eta Kirola
Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Xedea betetzeko, gaur egungo erremintak berrikusi eta
hobetu beharko dira, talentua sustatzeari nahiz hauteman eta
atxikitzeari begira.

Bilbo-efektua
itsasadarraren bi
ertzetako herrietara
hedatzea

Bizkaian gizarteekintzarako eskualdeko
zentro integralak sortzeko
proiektu pilotua

Bilboren eraldaketa hiri-berroneratzearen adibide onenetako
bat da mundu-mailan. Bizkaiko Foru Aldundiak, bada, hainbat
legegintzalditan luzatuko den proiektua dela jakinik, «Bilboefektua» itsasadarraren bi ertzetako herri guztietara hedatzen
hasi nahi du, pertsonei, udalerriei eta guztiok ezinbesteko
gaituen lurraldeari proiektu zirraragarri eta eraldatzailea
eskaintzeko horrela. Foru Aldundiak proiektu handi honen
hasierako zirriborroan eta lehenengo urratsetan aurrera egiteko
konpromisoa hartu du.

Aurrekontua zehazteke

Bizkaian gizarte-ekintzaren arloan erreferenteak izango diren
zentroen ereduak diseinatzeko esperientzia pilotua abiatuko da.
Zentro horietan, bada, eskualde bateko pertsonei zuzendutako
gizarte-zerbitzu espezializatuak emango dira, laguntzabeharrizan desberdinak kontuan hartuta.

1.388.800€

Ekonomia Sustapena
Azpiegiturak eta Lurralde
Garapena

Bizkaiko
itsasadarra

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Zentroetan premiei arreta emango zaie, eta adinekoei
laguntzeko zerbitzuak ere emango dira, batez ere
mendekotasuna duten adinekoei, desgaitasunen bat dutenei,
babesgabetasun-egoeran dauden adingabeei eta zaintzaileei,
zerbitzuok haiengana hurbiltzeko eta horietara iristeko bideak
errazteko helburuz.
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Bizkaia
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II Pertsonak eta aukera-berdintasuna.
JARDUERA

AZALPENA

Getxon adinekoen
eta gazteen arteko
belaunaldiarteko
bizikidetzari bide emango
dion zentro berritzailea
sortzea

Getxoko Udalarekin lankidetzan, belaunaldiarteko zentro bat
eraiki eta martxan jarriko da. Adin guztietako pertsonak bizi
ahal izango dira bertan, espazio berean biziz eta beren biziproiektuak bideratuz.

EtxeTIC proiektua,
mendekotasun-egoeran
dauden pertsonei etxean
egoten laguntzeko

Mendekotasun-egoeran daudenei arreta emateko eredu
berri eta berritzaile bat abiatuko da Bilboko Etxaniz zentroan.
Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen eta horien
zaintzaileen bizi-kalitatea hobetzen lagunduko da zentro
horretan, baina, horrez gain, etxebizitzan bizitzera bideratutako
bizi-proiektuekin lagunduko zaie.

AURREKONTUA

14.485.500€

SAIL ARDURADUNA

Gizarte Ekintza
Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Kostaldeko
Bizkaia

Ekimen aitzindaria da Bizkaian, Euskadin eta Estatuan.
Bizikidetza-eredu berritzailea garatuko da horren bidez eta,
horrela, gizartearen beharrizan garrantzitsu biri erantzun ahal
izango zaie: gazteentzako alokairuko zuzkidura-apartamentuak,
gazteei emantzipatzen laguntzeko, eta mendekotasun-egoeran
daudenentzako egoitza bat.

1.056.000€

Gizarte Ekintza
Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena

Eredu berri horren bidez, bada, eguneko arreta-zerbitzua
(eguneko zentroa) eta etxeko egonaldiari laguntzeko zerbitzua
konbinatuko dira. Etxean laguntzeko eta prebenitzeko
teknologiak erabiliko dira horretarako (etxean profesionalik
egon gabe), mendekotasunak aurrera egitea eta zaintzaileen
gainkarga saihesteari begira. Aurreikuspenen arabera,
mendekotasuna duten 600 pertsona ingururi eta haien senideei
emango zaie zerbitzu.
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Bizkaiko
itsasadarra
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II Pertsonak eta aukera-berdintasuna.
JARDUERA

AZALPENA

Babesgabetasun-egoeran
dauden adingabeak
familietan hartzeko plana

Familia-harreraren eremuan eragiteko plan bat abiatuko da,
harreraren irudia indartzeko asmoz. Planak aukera emango die
familia-ingurunean hazteko, eta bertan, bizi-proiektua eratzeko
behar duten maitasuna, zaintza eta arreta edukitzeko.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

1.415.000€

Gizarte Ekintza

Bizkaia

730.000€

Gizarte Ekintza

Bizkaia

3.104.000€

Gizarte Ekintza

Bizkaia

Plan honen bidez, familia hartzaile gehiago inplikatu nahi dira,
prozesua amai dezaten eta familia-harrerako programara sar
daitezen. Harrera egiteko figura berriak sortuko dira, profil eta
betekizun berriekin; horrela, babesik gabe dauden adingabe
jakin batzuen beharrizan bereziak bete ahal izango dira.

Eskola-absentismoaren
tasa handiak
dauzkaten eremuetan
babesgabetasun-egoerak
prebenitzeko esperientzia
pilotuak

Eskola-absentismoaren tasa handiak dauzkaten udalerrietan
eta/edo ingurune geografikoetan adingabeekin esku hartzeko
proiektu pilotu bi garatuko dira.

Desgaitasunen bat
duten pertsonen
bizitza independenteari
laguntzeko laguntza
berriak diseinatzea,
komunitatean duten
parte-hartzea eta haien
bizi-kalitatea hobetzeari
begira

Desgaitasunen bat duten pertsonen bizitza independenteari
laguntzeko eredu bat diseinatuko da. Horri begira, eta, ahal
dela, etxean gera daitezela lehenetsiko da, eta ahalik eta
autonomoenak izateko eta komunitatean egokitu eta modu
aktiboan parte hartzeko behar dituzten laguntza-zerbitzuak
emango zaizkie.

Ikuspegi komunitario batetik abiatuta esku-hartze prebentibo
eta eraginkorra garatzea da xedea, adingabeen babesgabetasunegoeren prebentzioa hobetzeari begira. Proiektua Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin eta udalekin elkarlanean
garatuko da.

Laguntzen ereduak ahalduntze-zerbitzuak, orientazioa eta
prestazioak ematea aurreikusiko du, abiapuntutzat harturik
pertsona ardatz duen plangintza, nor bere ingurunean geratzea
ahalbidetzen duena.
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II Pertsonak eta aukera-berdintasuna.
JARDUERA

Zaintzaileen Estatutua
lurralde osora zabaltzea

AZALPENA

Zaintzaileen Estatutua sendotuko da, eta lurralde osora
zabalduko, hainbat alderdi azpimarratuz; hala nola, hobekuntza
teknologikoak, atsedenaldiak, prestakuntza eta informaziosistemak.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

14.132.000€

Gizarte Ekintza

Bizkaia

850.000€

Gizarte Ekintza

Bizkaia

Hainbat jarduketa jorratuko dira: Zaintza Eskola
(mendekotasuna izan eta familia-ingurunean zainketak
jasotzeagatik prestazio ekonomikoa hartzen duten pertsonen
zaintzaileentzako prestakuntza Bizkaia osora hedatzen joango
da); atseden hartzeko zerbitzuak (atseden hartzeko denbora
emango zaie zaintzaileei, mendekotasuna duen pertsona
egoitzan aldi baterako sartzeko aukera emanez); eta zaintzaileei
laguntzeko, informazioa emateko eta haiekin komunikatzeko
informazio-sistemen garapena (zaintza-lanetan gidatzeko eta
laguntzeko tresna ere izango dira).

Erakundeez kanpoko
tutoretzari laguntzeko
zerbitzua abiatzea

Tutore karguan aritzeko laguntza sail bat antolatzea, judizialki
jarduteko gaitasuna aldatu zaien pertsonen senideentzat.
Helburua da jarduteko gaitasuna aldatu zaion pertsonaren
ingurune hurbilenean bete daitezela tutoretza-eginkizunak;
izan ere, ingurune horrek hobeto interpreta dezake pertsona
horren borondatea, eta erabakiak hartzen lagundu ahal dio.
Horretarako, tutoretzan jarduteko informazioa eta aholkularitza
emango dira, eta tresna lagungarriak eskainiko dira eginkizun
horien ondoriozko betebeharrak betetzeko; esaterako,
ondasunen inbentarioa egiteko, kontuak emateko edo
epailearen baimenak eskatzeko.
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JARDUERA

AZALPENA

«Bay of Biscay, Bay
of Care - zainketen
lurraldea», iraupen luzeko
zainketen eredua zehaztea
Bizkaian eta Europan

Europa-mailan, iraupen luzeko zaintzei buruzko hausnarketaprozesua egingo da, mendekotasun-egoeran daudenei arreta
emateko arloan dauden eta egongo diren premiei erantzuteko.

Desgaitasun intelektuala
duten pertsonei enplegu
publikoan laneratzen
laguntzea

Desgaitasun intelektuala daukaten pertsonak administrazioan
gero eta gehiago laneratzea da jarduera honen xedea, eta,
horretarako, hautapen-prozesu espezifikoak egingo dira.
Horrela, administrazioa integratzaileagoa eta gaitzaileagoa
izatea sustatuko da.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

130.000€

Gizarte Ekintza

Bizkaia

17.500€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

600.000€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

Horretarako, Europako adituen talde bat eratu eta koordinatuko
da, zeinak Europari buruzko orientabide orokorrak eta
Bizkairako gomendio espezifikoak jasoko dituen txosten bat
egingo duen. Proiektua garatzeko, lankidetza-hitzarmen bat
egingo da AGE Platform Europe plataformarekin, adinekoen
eskubideen alde lan egiten duten erakundeak eta antolakundeak
biltzen dituen sare europar nagusia izaki hori.

Horri begira, foru-aldundiak kolektibo horrentzat daukan
eskaintza publikoa sustatzen jarraituko dugu, eskaintzen diren
lanpostuen kopurua areagotuta. Balioesten denez, eskaintza
lau lanpostukoa izango da 2020an, eta beste lau lanpostukoa
agintaldian zehar.
Era berean, Bizkaiko udalek ere xede horretan aurrera egiten
laguntzeko plan bat egingo dugu.

Enplegu Eskaintza
Publikoa

Enplegu Eskaintza Publikoko deialdiak egingo ditugu,
erretiroagatik funtzio publikoa uzten dutenen lanpostuak
estaltzeko. Balioesten denez, eskaintza 140 lanpostukoa izango
da 2020an, eta 560 lanpostukoa, guztira, 2020-2023ko aldian.
Plantilla egonkortzeaz eta enplegu egonkor eta kalitatekoa
bermatzeaz gainera, behin-behinekotasuna murriztu ahalko da,
eta lanbide-profilen etorkizuneko premietara egokitu ahalko
gara, bizkaitarrek eskatuko dituzten zerbitzu publikoak eskaintze
aldera.
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JARDUERA

Administrazioa
euskaldunduz.
Bizkaiko Foru Aldundia
euskaldunagoa egitea

AZALPENA

Euskararen VI. Plan Orokorra abiatuko da, Bizkaiko Foru
Aldundiaren eguneroko jardunean euskararen erabilerak eta
presentziak gora egin dezaten zerbitzu emateko eta lan egiteko
hizkuntza gisa.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

1.158.000€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaia

122.000€

Ogasuna eta Finantzak

Bizkaia

72.000€

Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna

Bizkaia

Horri begira, programa espezifikoak ezarriko dira sail guztietan,
langileen hizkuntza-ohituretan eragite aldera.

Gazteak zerga-sistemaren
garrantziaren gainean
kontzientziatzea,
hezkuntzaren bidez

Eskola-zentro guztietara hedatuko da DBHko bigarren zikloko
edo batxilergoko lehenengo mailako ikasle guztientzako modulu
hezitzailea.

Genero-ikuspegidun
aurrekontuetan sakontzea

Genero-ikuspegidun aurrekontuak egiteak ikuspegi berria
eransten du aurrekontuek emakumeen eta gizonen arteko
desberdinkeriak murrizten nola lagundu dezaketen zehazteko
orduan, foru-aldundiaren eskumenak, xede den biztanleria eta
foru-aldundiaren jardun-eremuek berdintasuneranzko abiadurapalanka izateko duten gaitasuna kontuan hartuta.

EAEko foru-ogasunek eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak
eta Ogasun Sailak garatu dute modulua, eta gazteenek zergasistemari buruzko prestakuntza jasotzea eta horren gainean
kontzientziatzea dauka xede, funtsezkoa baita hori, gastu
publikoei eusteko zergak ordaindu behar direla ikus dezaten.
Moduluak zergak zergatik eta zertarako ordaintzen diren, gure
egitura instituzionala nolakoa den eta diru publikoa zertan
gastatzen den argitzen lagunduko du.

Ogasuna eta Finantzak

2019-2023ko agintaldian, BFAk bere aurrekontu-prozesuaren
askotariko faseetan genero-ikuspegia txertatzeko duen tresna
hobetuko da.
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JARDUERA

AZALPENA

Bizkaia Koopera,
lurraldean
erreferentziazko
erakundeekin lankidetzan
aritzea sustatzeko
proiektua

«Bizkaia Koopera» proiektua sustatu eta haziko da, bizkaitar
guztiengana irits daitezen garapenerako lankidetzaren arloko
erantzukizuna eta baterako lana.

Aniztasunean elkarrekin
bizitzeko foru-estrategia
berria

Aniztasunean elkarrekin bizitzeko foru-estrategia berria
formulatu eta abiatuko da. Estrategia honekin, foru-mailan
kudeatu ahalko dira Bizkaiko aniztasunak, berdintasunaren
eta diskriminaziorik ezaren printzipiotik abiatuta eta Garapen
Jasangarrirako Xedeekin nahiz 2030 Agendarekin lerrokatutako
eskubideen ikuspegi batetik abiatuta jorratuko direla
bermatzearekin bat.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

730.000€

Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna

Bizkaia

2.700.000€

Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna

Bizkaia

72.000€

Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna

Bizkaia

Ekimen honek lankidetza-agente bihurtzen dituBizkaian
erreferenteak diren eta lurraldean erroturik dauden baina
ohiko lankidetza-agenteak ez diren erakundeak eta entitateak:
kulturaren, zientziaren, gastronomiaren, kirolaren edo
artearen mundutik datozen erakundeak eta entitateak dira.
Foru-aldundiak laguntza emango die entitate horiei, beren
ezagutzetatik, gaitasunetatik eta ahaletatik abiatuta lan eginez
proiektuak gauzatu ditzaten, lankidetza bizkaitarrari buruzko
kontaketa berria sor dadin horrela, gure gizartea bezain
poliedrikoa den kontaketa.

Estrategian, bada, hainbat eremu txertatuko dira: ikerketa,
prebentzioa eta sentsibilizazioa, prestakuntza, elkartzeko eta
parte hartzeko guneen sustapena eta foru-aldundiaren barruko
koordinazioa.

Bizkaiko Emakumeek
Parte Hartzeko Kontseilua

Bizkaiko Emakumeek Parte Hartzeko Kontseilua sortu eta
abiatuko da, Bizkaiko elkarte feministek, emakumeen elkarteek
eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde lan egiten
duten bestelako erakunde eta organismoek parte hartzeko
organoa izan dadin.
Horretarako, kontseiluaren araudia garatzeko dekretua egin
eta onetsiko da. Agintaldian urteko bi bilera nagusi egitea eta
hainbat lantalde sortu eta abiaraztea aurreikusi da.
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JARDUERA

Bizkaiko Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako
Lurralde Sarea

AZALPENA

Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Lurralde Sarea martxan jarriko da. Sarea Bizkaiko Foru
Aldundiak, Bizkaiko udalerriek eta emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloan eskumenak dituzten udalerriez
gaindiko erakundeek elkarrekin lan egiteko eta haien artean
koordinatzeko tokia izango da.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

72.000€

Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna

Bizkaia

104.000€

Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna

Bizkaia

22.000.000€

Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna

Bizkaia

Horretarako, erakundearteko sare horren araudia garatzeko
dekretua egin eta onetsiko da. Agintaldian urteko bi bilera nagusi
egitea eta hainbat lantalde sortu eta abiaraztea aurreikusi da

Denboraren erabilera
berriei buruzko Denbbora
sarea sustatzea

Denboraren erabilera berriei buruzko Denbbora sarea
sendotuko da, denbora hobeto kudeatzen eta laneko, familiako
eta norberaren bizitza bateragarri egiten lagundu nahi duten
enpresen eta erakundeen lankidetza publiko-pribaturako gune
gisa.
Sare horren bidez, harreman soziolaboralen kultura berria
sustatu nahi da, kontziliazioari, erantzunkidetasunari eta generoekitateari dagokienez. Agintaldi honetan, enpresa eta erakunde
gehiago batuko zaizkie gaur egungo 38 erakundeei, 60 izatera
iristeko. Horrela, gainera, sareko kooperazioa sustatuko da
eta sarearen eta bere ekimenen zabalkundea eta gizarteratzea
bultzatuko dira.

Bazterketarako
arriskuan dauden gazteei
helduarora igarotzen
laguntzeko estrategia
gaztea

Gizarte-bazterketarako arriskuan dauden 18 eta 23 urte arteko
gazteen bazterketa prebenitzeko eta haien emantzipazioprozesuei laguntzeko estrategia sendotuko da. Pertsona horiei
heltze-prozesuan eta helduarorako trantsizioan ematen zaien
laguntza hobetzea da xedea, bai eta Bizkaiko gizartean guztiz
gizarteratzeko baliabide pertsonalak ematea ere.
Diagnostiko sozial espezializatu batekin hasiko da laguntza
emateko lana. Diagnostiko horretatik abiatuta orientazioa
egingo da eta gaztearen erresistentzia-ahalmena indartuko
duten baliabideak ezarriko dira. Zeharkako neurri gisa hainbat
zerbitzu emango dira: besteak beste, enplegurako prestakuntza
eta aktibazioa, eta bizitza independenterako laguntza,
gizarteratzeko bidea egin ahal izateko baliabide ekonomikoen
bitartez.
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JARDUERA

AZALPENA

Indarkeria matxistaren
biktima diren emakumeak
hartzeko baliabideen
sarea

Indarkeria matxistaren emakume biktimak hartzeko baliabideen
sarea martxan jarriko da, emakume horiei eta haien ardurapeko
pertsonei begira.

Gazteei eta nerabeei
indarkeria matxistaren
kasuetan arreta emateko
programa

Indarkeria matxistaren egoeretan dauden nerabeekin eta
gazteekin esku hartzeko dispositibo bat diseinatuko da
(erasotzaileentzat nahiz biktimentzat), eta beren adinarekin bat
datozen laguntzak eskainiko zaizkie.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

360.000€

Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna

Bizkaia

331.680€

Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna

Bizkaia

4.613.403€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaia

Foru-aldundiaren eta udalen harrera-baliabideen artean
koordinatzeko eta arreta emateko sistema integratua atontzea
da kontua, pertsona horiei beren premiekin bat egiten duen
arreta emateko helburuz. Horretarako, sarea diseinatuko da,
protokoloak eta elkarrekintza-tresnak eraikiko dira, eta eskuhartze sozialeko euskarri teknikoak sortuko dira.

Indarkeria matxista detektatzeko eta haren aurrean
orientatzeko, artatzeko eta laguntzeko jarduerak garatuko
dira, gazteei eta haien familiei zuzendurikoak. Horretarako, bi
prototipo abiatuko dira. Horiek ebaluatu ondoren, gazteei eta
nerabeei indarkeria matxistaren egoeretan arreta emateko
zerbitzu egonkor bat sortuko da.

Bizkaian Euskara Bizia.
Bizkaian euskararen
erabilera eta presentzia
sustatzea

Estrategikotzat jotzen diren eremuetan, euskararen erabilera
sustatuko da.
Horretarako, gizarte-ekintzan, kirol-eremuan eta mundu
sozioekonomikoan euskara ohiko hizkuntza izateko agente
garrantzitsuekiko lankidetza indartuko da.
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II Pertsonak eta aukera-berdintasuna.
JARDUERA

Euskararen Interpretazio
Zentroaren (EIZ)
sustapena eguneratu eta
indartzea

AZALPENA

Euskararen Interpretazio Zentroa (EIZ) eguneratu, eraldatu
eta berrituko da, bizkaitarrek zein bisitariek euskarari buruzko
informazio gehiago eduki ez ezik euskaraz bizitzeko aukera
izan dezaten. Zentroa Europako gainerako hizkuntzetarako
erreferentziazkoa bihurtzea da xedea, informazio linguistikoaren
estrategiari dagokionez.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

1.153.920€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaia

7.000.000€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaiko
itsasadarra

446.000€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaia

Horretarako, eskualde guztietan sortuko dira infogune
interaktiboak, bisitari gehien izaten dituzten baliabide
turistikoetan, eta zentroaren bidez euskararen munduak
ezagutzera gonbidatuko da jendea.

Euskal Museoa, euskal
kulturara sartzeko atea

Bizkaiko Foru Aldundiak euskal kultura nazioarteko kulturan
kokatzeko egin duen apustu argi eta irmoa da Euskal Museoa,
eta, beraz, hura birmoldatzen eta modernizatzen jarraituko
dugu.
Agintaldi honetan, XXI. mendeari begiratuko dion eta museoa
nazioartean konektatuko duen proiektu museografiko eta
arkitektoniko berria gauzatuko da. Bilboko Udalarekin batera,
15.000.000 euroko inbertsioa egingo dugu.

Bizkaiko talentu artistikoa
bultzatzea, nazioarteko
alderdian

Bizkaiko talentu artistikoaren nazioarteko proiekzioa sustatuko
da, ERTIBIL-BIZKAIA programaren eta bikaintasuneko zentroen
prestakuntza-beken bidez, besteak beste.
ERTIBIL-BIZKAIA arte plastikoen lehiaketa bat da, bizkaitar
gazteei zuzendurikoa, non, hautatutako lanak Euskadiko hainbat
zentro artistikotan erakutsi ez ezik, irabazleek Japoniako
erreferentziazko zentroetan egonaldia egiteko aukera ere
baduten. Gainera, bikaintasuneko zentroetan prestakuntza
egiteko programaren bidez, urtero ematen dira talentu
artistikodun bizkaitar gazteak Europako zentro onenetan
prestatzeko bekak.
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JARDUERA

AZALPENA

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaia Musik ON

Programa honen xedea da musika-jaialdien espiritua Bizkaiko
Lurralde Historikoko hainbat tokitara hurbiltzea, agerian jarriz
bertoko musikaririk onenen balioa, artista finkatuek ere parte
hartuta. Musika Bizkaiko eskualdeen eragile sozial eta kultural
bihurtuko da era horretara.

300.000€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaia

Bizkaiko kirol-arloko
talentuari laguntzea

Bizkaian talentua duten kirolari gazteei lagunduko zaie, talentua
hautematen zaienetik goi-mailara igaro arteko kirol-ibilbidean
laguntzeko programa baten bidez.

900.000€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaia

Milaka haurrek asteroastero eskola-kirolarekin
ondo pasa dezatela
bermatzea

Eskola-kirola antolatzea eta mantentzea da Bizkaiko Foru
Aldundiak egiten duen jarduera garrantzitsuenetako bat.
Bada, astebururo eskola-kiroleko 100 modalitateetako batean
parte hartzen duten 45.000 haurrek kirola egiten jarraitu ahal
izatea da legegintzaldi honetarako konpromisoa, xede nagusi
honekin: eskola-kirolak dibertsioaren eta haurren prestakuntza
pertsonalaren sinonimoa izan behar du. Hortaz, «Egin kirola, Have
fun» leloak indarrean jarraituko du datozen lau urteetan ere.

6.825.000€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaia

Eskola-kiroleko
teknikarientzako
prestakuntza sustatzea

Bizkaian egiten diren askotariko kirolak sustatzen eta kudeatzen
dituzten erakunde publiko eta pribatuetako langileentzako
prestakuntzari lagunduko zaio.

360.000€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaia

Programak, bereziki, Bizkaiko Foru Aldundiaren eskola-kiroleko
programan lan egiten duten teknikarien prestakuntza eta
erakunde parte-hartzaileen kudeaketa aurreratuko prestakuntza
azpimarratuko ditu.
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JARDUERA

AZALPENA

Zeu ere kirolari,
bizkaitarren artean kirola
egitea sustatzeko jarduera

Bizkaitarrek kirola egiteko dauzkaten aukerak zabaltzeko xedea
partekatzen duten hiru programak eratzen dute jarduera.

Bertoko kirolak indartzen

Gero eta globalizatuagoa den gizarte honen errealitatean gure
kirolen etorkizuna ziurtatzea da jardueraren xedea (adibidez,
arraunarena, herri-kirolena eta pilotarena).

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

360.000€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaia

50.000€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaia

100.000€

Euskara, Kultura eta Kirola

Bizkaia

KIROLGUNE programarekin, Bizkaiko naturaguneei balioa eman
nahi zaie, kirola egiteko erabili ahal izan daitezen. EMAKUMEEN
BEGIRADA iritziak emateko eta hausnartzeko foroa da, batez
ere emakumeek osatzen dutena. Bada, emakumeek Bizkaiko
kirolean duten paperaren inguruan dauzkaten kezkak eta
espektatibak jasotzeko nahiz kirola berdinzaleagoa izateko
har daitezkeen neurriak detektatzeko balio du. Hirugarren
programarekin, aniztasun funtzionala duten pertsonek kirola
egiteko aukera gehiago edukitzea bilatuko da, kirola haien
bizi-kalitatea hobetzeko alderdi giltzarritzat hartuta, eremu
horretan lan egiten duten erakundeen laguntzaren eta haiekiko
lankidetzaren bidez.

Horretarako, prozesu parte-hartzaile bat abiatuko da Bizkaian,
kirol horiek bultzatzen dituzten erakundeekin eta pertsonekin
batera, kirol horien praktika eta proiekzio soziala indartze
aldera.

Beteranoen kirola

Kirolaz gozatzea eta adina, sexua edo gorputz-sasoia gorabehera
jendeak kirolean jardun dezan sustatzea, horixe da programa
honen helburua; eta ardatza, berriz, beteranoen kirol jarduera
errazten lagunduko duten jardueren eta ekitaldien antolaketa
izango da. Hori guztia jai giroan egingo da, eta, gainera,
kirol modalitate eta diziplinak ezagutarazten eta hurbiltzen,
esperientziak partekatzen eta herritarren artean bizi ohitura
osasungarriak sustatzen lagunduko du.
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Tokiko eremuan gazteekin
ekintzak sustatzeko
eskualde programa

AZALPENA

Aldundia lankidetzan arituko da udalekin lurraldeko
gazteentzako aukerak sortzeko.

AURREKONTUA

3.200.000€

Helburua honako hau izango da: lurraldeko eskualdeekin
ditugun lankidetza-hitzarmenak berritzea eta akordio horiek
aurrekontuan sartzea, hartara, Bizkaiko gazteen beharrizanei eta
eskaerei erantzuteko ekintzak garatzeko.
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SAIL ARDURADUNA

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaia
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ETA JASANGARRITASUNA
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III Mugikortasuna eta jasangarritasuna.
JARDUERA

Metropoliaren
hegoaldeko saihesbidea
luzatzea, AP-68
autobidearekin lotzeko

AZALPENA

Autobide-tarte bat eraikiko da Arnotegiren eta Beteluriren
(Arrigorriaga) artean, metropoliaren hegoaldeko gaur egungo
saihesbidea AP-68arekin (Bilbo Zaragozarekin lotzen duen
euskal-aragoiar autobidearekin) lotzeko.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

205.000.000€

Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapenal

Bizkaiko
itsasadarra

10.539.100€

Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena

Bizkaiko
itsasadarra

24.998.142€

Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena

Bizkaiko
itsasadarra

Bizkaiak Arabarekin eta estatuarekin duen lotura hobetzea
da xedea, bai eta, era berean, Bilboko alde metropolitarraren
inguruko errepide-sareko toki jakin batzuetan sortzen diren
auto-pilaketak murriztea ere.
Lanak 2019ko urtarrilean hasi dira, eta 2023aren hasieran
amaitzea dago aurreikusita. Obra horietan bi tunel egingo
dira (Arnotegikoa eta Seberetxekoa), eta ingurumen interes
bereziko Bolintxu eremuaren gainean zutoinik gabeko zubibidea
eraikiko da.

Itsasadarraren azpiko
tunela, itsasadarraren
azpian tunela eraikitzeko
proiektuaren idazketa
eta ingurumen eta
administrazio arloetako
izapidetzearen hasiera

Itsasadarraren azpitik igaroko den tunela eraikitzeko proiektua
idatziko da, eta tunelaren ingurumen- eta administrazioizapidea egiten hasiko. Tunelak Artazako (Getxo) eta Ballontiko
(Portugalete) biribilguneak lotuko ditu.

Hiriarteko bidegorrien
sarea, Bizkaiko
mugikortasun berriari
laguntzeko eta bizikleta
garraiobide jasangarri
gisa gehiago erabiltzea
sustatzeko

Eskolak eta lantokiak bizikletaz ibiltzeko udal-bideekin lotuko
dituen hiriarteko bidegorrien sarea diseinatuko da. Jarduera
honekin, Bizkaian mugikortasun berri bat indartzen lagundu nahi
dugu, bizikleta aisialdian ez ezik eskolara edo lanera ere joateko
garraiobide jasangarria izan dadin.

Itsasadarraren azpitik igaroko den tunela 2027an egongo da
erabilgarri, eta Bizkaia metropolitarraren saihesbide berria
osatuko du, itsasadarraren bi ertzen arteko mugikortasuna
hobetzeko. Bestetik, Arrontegiko zubiaren ordezko bidea izango
da, eta, horrela, Avanzada errepidean, Arrontegi zubian eta
A-8aren tarte batean (Max Center saltokiaren zuzengunean)
sortzen diren auto-pilaketak eta auto-ilarak murriztuko dira.

Lehentasuna emango zaio honako bidegorri hauek martxan
jartzeari: Arrigorriaga-Martiartu, Burtzeña-Lutxana/Barakaldo,
Erletxe-Txorierriko konexioa, Erletxe-Amorebieta eta
Amorebieta-Iurreta, Bilbo/Zorrotza-Barakaldo/Burtzeña,
Martiartu-Ugao eta Eskuinaldea.
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III Mugikortasuna eta jasangarritasuna.
JARDUERA

AZALPENA

Bizikletaren Foroa sortzea

Mugikortasun jasangarriaren premia dago. Eta bizikletaz ibiltzea
mugitzeko erarik osasuntsu, merke eta sozialenetarikoa da. Azken
urteetan hiriak konponbideak asmatzen eta abiarazten ari dira
kaleak berriro ere pertsonenak izan daitezen, mugitzeko leku
eroso eta seguruak izan daitezen, baita txirrindularientzat ere.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

100.000€

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Bizkaiko
itsasadarra

Aldundiak Bizkai osora hedatu nahi du mugimendu hori.
Lurraldeko herrien, naturaguneen, lantokien eta enpresen
arteko konexioa bizikletaz ere erosoa eta segurua izan dadila.
Eta txirrindularientzako bideen sare zabal horren ahalmena
ekarriko dituen onurak bezain handia da.
Bizikletaren Foroa iraultza horren erdigunea izatea nahi dugu.
Bertan batu behar dira Bizkaian mugitzeko modua eraldatzeko
lanean parte hartzen ari diren eragile guztiak, bakoitzaren lana
planifikatu, antolatu, koordinatu eta ebaluatzeko eta denek
pedalei eraginez norabide berean ibiltzeko.

Metroa Galdakaora eta
Bilboren hegoaldeko
auzoetara hedatzea
sustatzea

Metroa da Bizkaian gehien erabiltzen den garraio publikoa.
Bizkaiko Foru Aldundiak, bada, trenak, bizikleta eta oinezko
mugikortasuna sustatuko ditu Bizkaiko etorkizuneko
mugikortasunerako. Estrategia horren barruan, foru-aldundiak
giltzarritzat jotzen du bai metroa Galdakaora eta Usansoloko
ospitalera hedatzea (horrela, Durangaldeari eta Busturialdeari
zerbitzu ematen dien Euskotrenen sarearekiko lotura egingo
da), bai Bilboren hegoaldeko auzoek garraio publikoan trena
edukitzeko irtenbide bideragarri bat bilatzea. Tartean diren
gainerako erakundeekin batera bi xedeetan aurrera egitea da
foru-aldundiaren konpromisoa.

Aurrekontua zehazteke

Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena

Bizkaia Berdea

Bizkaiko eskualde
guztietako errepideak
hobetzeko plana
(Bidesarea II)

Bizkaiko lurralde historiko osoko errepide-sarea hobetzeko
inbertsioak egingo dira, eskualde-orekako eta bidesegurtasuneko irizpideak aplikatuta. Jarduera honekin, Bizkaiko
udalerrien eta eskualdeen lehiakortasuna hobetuko da.

80.000.000€

Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena

Bizkaia
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III Mugikortasuna eta jasangarritasuna.
JARDUERA

Foru-aldundiaren
errepide-sarean
teknologia berritzaileak
ezartzea, mugikortasuna
era efizienteagoan
kudeatzeko

AZALPENA

Foru-aldundiaren errepide-sarearen tarte batean ibilgailuen
eta errepidearen arteko komunikazioaren inguruan ikertzeko
eta denbora errealean probak egiteko behar den teknologia
diseinatu eta ezarriko da, erabiltzaileei informazio-zerbitzuak
emateko xedez, mugikortasuna modu efizienteagoan kudeatu
ahal izan dezaten.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

3.500.000€

Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena

Bizkaiko
itsasadarra

Proiektua Europako artekari kooperatibo transeuropearren
proiektu zabalago baten zati izango da, eta, horri esker, Bizkaia
errepide-arloko berrikuntzaren nazioarteko eremuan kokatuko
da, eta probak egiteko nahiz erabiltzaileentzako zerbitzu berriak
garatzeko tresna edukiko du.

Bizkaiko etorkizuneko
errepide-sarea
planifikatzea, Bizkaiko
Errepideen II. Lurralde
Plan Sektoriala izapidetuz
eta onetsiz

Errepideen II. Lurralde Plan Sektorialaren aurreproiektua
idatziko da, eta berori onesteko administrazio-izapidea egingo.
Plan horretan, Bizkaiko etorkizuneko errepide-sarea antolatzen
da datozen 12 urteetarako, eta herritarren mugikortasunpremiei erantzungo zaie, garraio publikoari eta ingurumenjasangarritasunari lehentasuna ematearekin bat. Jarduera
honetan, prozesu parte-hartzaile handia abiatuko da.

1.070.850€

Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena

Bizkaia

AP-68aren Bizkaiko
tartearen titulartasuna
hartzea, errepideen
foru-sarea modu
efizienteagoan kudeatze
aldera

AP-68 autobidearen Bizkaiko tartearen titulartasuna Bizkaiko
Foru Aldundiari eskualdatzeko prozesua amaituko da, eta,
horrela, Bizkaiko errepideen foru-sarea osatuko da. Horrekin,
zerbitzu integrala eta eraginkorragoa eman ahalko zaie
erabiltzaileei. Azkenik, emakida 2026an amaitzen denean,
autobidearen kudeaketa hartzea izango da azken urratsa.

Aurrekontuko kosturik
gabe

Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena

Bizkaia Berdea
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III Mugikortasuna eta jasangarritasuna.
JARDUERA

Bilbo Metropolitarraren
Lurralde Plan Partzialaren
hasierako onespena

AZALPENA

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan
Partzialari hasierako onespena emateko prozesua abiatuko da,
horixe baita eremu metropolitarrerako lurralde-estrategia
ezartzeko legez aurreikusita dagoen dokumentua. Bada,
16 urteko denbora-tartean eremu funtzionalaren garapen
jasangarria bermatzeko egin behar diren ekintzak koordinatzea
da Planaren helburu nagusia.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

500.000€

Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena

Bizkaiko
itsasadarra

3.300.000€

Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena

Kostaldeko
Bizkaia

Bertan, besteren artean, bizitegi- eta industria-guneetan
egin behar diren esku-hartze nagusiak, azpiegitura nagusien
kokapena eta egokitasuna, etorkizunean okupatu daitezkeen
lurzoru-eremuak, naturaguneen babesa, mugikortasunestrategiak edo eremu narriatuetan egin behar diren eskuhartzeak planteatzen dira.
Planean, guztira, Bizkaiko 35 udalerri arautuko dira elkarrekin.

Gaztelugatxe

Foru-aldundiak Gaztelugatxeren alde egin du, Bizkaiko kostaldea
suspertzeko proiektu integral baten epizentroa izan dadin.
Bereziki zainduko da jasangarritasunaren alderdia, ezinbestekoa
baita Gaztelugatxe bezalako toki berezi batean.

Ekonomiaren Sustapena
Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Agintaldi honetan, leku paregabe hori hobetzeko ekimenak
jorratzen jarraituko dugu, eta, horri begira, «ibilbide berdea»
sortuko da Bermeoren, Matxitxakoren, Gaztelugatxeren eta
Bakioren artean; eta irisgarritasuna hobetuko da.

Euskara, Kultura eta Kirola
Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Bizkaiko Hiri Hondakinak
Kudeatzeko III. Plan
Integrala egitea, Bizkaia
Europar Batasunak
finkatu dituen jomugekin
lerrokatzeko

Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko III. Plan Integrala egingo
da, eta Bizkaiko Batzar Nagusietan aurkeztuko, izapidetu dadin.

72.600€

Jarduera honekin, Europar Batasunak hondakinen kudeaketaren
arloan finkatu dituen jomugekin lerrokatuko gara, denboran eta
xedeetan.
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III Mugikortasuna eta jasangarritasuna.
JARDUERA

AZALPENA

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Udalei diru-laguntzak
ematea, energia
berriztagarriak ezar
ditzaten eta energiaaurrezpenean nahiz
-eraginkortasunean
aurrera egin dezaten

Berrikuntza izango da, Bizkaiko udalek beren instalazioak
eta ekipoak moderniza ditzaten sustatzeko laguntza
ekonomikoen lerroan. Modernizazio-lan horri begira, bada,
energia berriztagarriak ezarri beharko dituzte, eta energiaeraginkortasuna hobetzeko proiektuak garatu.

4.000.000€

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Bizkaia

Bizkaiko udal eta
mankomunitateei
dirulaguntzak ematea
hondakinen murrizketa
eta birziklapena
sustatzeko

Programa honetan Bizkaiko udal eta mankomunitateei
dirulaguntzak ematen zaizkie zatiki organikoaren edukiontziak
(bosgarren edukiontzia deritzona) eta konpost makinak ezar
ditzaten eta kontzientziazio eta sentsibilizazio ekintzak antola
ditzaten, prebentzioa, hondakinen sorrera gutxitzea eta
hondakinen birziklapena helburu.

6.000.000€

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Bizkaia

Zati organikoaren
bilketa sustatzea, EBk
birziklapenaren inguruan
finkatu dituen xedeak
betetzeko

Bio-hondakinen bilketa areagotzea da xedea; hau da, landareedota animalia-jatorria duten eta etxean edo merkataritzaeremuan sortzen diren hondakin organiko biodegradagarrien
bilketa areagotzea (% 2tik % 5era igarotzeko). Halaber,
lurraldeko udalerri guzti-guztietan bildu nahi da hondakin mota
hori, eta haragia eta arraina tratamendura sartu.

2.115.000€

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Bizkaia

Horretarako, gaikako bilketa sustatuko da, bilketa mota hori
areagotzea ahalbidetuko duen prezio-tarifa egokia ezarriz. Era
berean, (jatorrian) konposta egiteko instalazio txikiak martxan
jarriko dira eskualdeetan, eta biogasak sortzeko bestelako
tratamenduak abiatuko dira, bilketa handiago horren eta
zati organikoaren tratamenduaren ondoriozko igoera modu
ordenatuan xurgatu ahal izan dadin.
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III Mugikortasuna eta jasangarritasuna.
JARDUERA

AZALPENA

Klima-aldaketak Bizkaian
dituen ondorioei buruzko
diagnostikoa egitea eta
etorkizunera begirako lanildoak zehaztea

Klima-aldaketak Bizkaian duen egoera zein den jakiteko eta
Bizkaiko Foru Aldundiak klima-aldaketaren erronkari aurre
egiteko xedez orain artean bultzatu dituen ekintzen inpaktua
ebaluatzeko diagnostikoa egingo da.

Tratamendu Mekaniko
Biologikoko (TMB)
Instalazioan erregai
berriztagarriak sortzeko
planta abiatzea

Arraiz mendian dagoen Tratamendu Mekaniko Biologikoko
(TMB) Instalazioan aurretik tratatutako hiri-hondakin
solidoetatik erregai berriztagarriak sortzeko planta ezartzeko
aukerak aztertuko dira. Agintaldi honetan, instalazioak
egokituko dira, eta proba pilotu bat egingo da.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

140.000€

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Bizkaia

966.000€

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Bizkaia

200.600€

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Bizkaia

Diagnostiko horretatik abiatuta, Bizkaian klima-aldaketa
gutxitzeko, egokitzeko eta haren aurka borrokatzeko
ingurumen-sentsibilizazioan nahiz -hezkuntzan aurrera egiteko
ezarri behar diren xede eta ekintza berriak zehaztuko dira. Hori
guztia, klima-aldaketari buruzko etorkizuneko euskal legearen
esparruan.

Hala, honako hau da planta berriaren helburua: hondakinen zati
sailkatuei eta zero isurketari balio materiala ematea, hondakin
guztiak aprobetxatuta eta gutxieneko ingurumen-inpaktua
eraginda. Jarduera honekin, Europar Batasunak 2030erako
finkatu dituen birziklatze-xedeak 2025a baino lehen lortzen
lagunduko da.

Garbigune mugikorraren
ezarpena hedatzea,
herritarrei birziklapena
hurbildu eta errazteko

Garbigune mugikorrak Bizkaia osoan egin duen lehenengo urte
ibiltarian emaitza onak lortu direnez, ekimena zerbitzuaren
lerro gisa finkatuko da. Garbigune mugikorraren edukiera eta
udalerrietan egiten duen denbora hirukoiztea da xedea, eta,
horretarako, Garbigune mugikorraren lau unitate berri erosiko
dira, eta zerbitzuan jarri.
Garbigune mugikorraren zerbitzuari esker, herritarrek ez dute
gune berdeetaraino zertan joan, eta haien udalerrian bertan
utz ditzakete hondakinak. Horrela, errazagoa da bizkaitarrek
birziklapenarekin laguntzea eta erantzunkide egitea.
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III Mugikortasuna eta jasangarritasuna.
JARDUERA

Bizkaiko Foru Aldundiko
langileak energiaaurrezpenean eta
-eraginkortasunean
prestatzea

AZALPENA

Energia-aurrezpenean eta -eraginkortasunean prestatzeko
programa bat garatuko da. Energia kontsumitzen duten
instalazio eta ibilgailuen erosketarekin, mantentzearekin
eta kudeaketarekin zerikusia duten Foru Aldundiko langileei
zuzenduko zaie.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

20.000€

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Bizkaia

240.000€

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Kostaldeko
Bizkaia

180.000€

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Bizkaia Berdea

Prestakuntza horrekin, berotegi-efektuko gasen isurketak
murrizteko erabaki berriak hartu ahalko dira, eta, horrela,
munduaren beroketa murrizten eta klima-aldaketa arintzen
lagunduko da.

Bizkaiko hondartzetako
ekosistemei eta elementu
naturalei balioa ematea

Gure hondartzetako ekosistemak osatzen dituzten elementu
guztiak (hala nola, fauna, flora, geodibertsitatea eta paisaia)
ezagutaraztea eta horiei balioa ematea ahalbidetuko duten
dibulgazio-, kontserbazio- eta sentsibilizazio-ekintzak zehazteko
prozesu bat abiatuko da. Hondartzak aisialdirako guneak direla
baina beren balio biologiko, geologiko eta ingurumenekoa
dutelako ideiak elkartzea da xedea.
Jarduketa hareatza gutxi batzuetan hasiko da, baina lurraldeko
gainerako hondartzetara zabaltzen joango da.

Bizkaiko baso-ondarearen
bilduma sortzea eta hori
herritarren artean hedatu
eta ezagutaraztea

Bizkaiko baso-ondarearen bilduma sortuko da, Bizkaiko basoondare genetikoa zaindu, herritarrei ezagutarazi eta ondare
horri balioa emateko asmoz.
Lehenik eta behin, Bizkaiko hainbat tokitan dauden basointereseko zenbait espezieren kalitateko haziak bilduko dira.
Hazi horiekin, hazitokiak egingo dira, eta zuhaitz bereziak
ugarituko dira. Ondoren, herritarrak bilduma dagoen haztegira
joateko bisitak programatuko dira, eta herritarren artean
bildumaren berri emateko hitzaldi hezitzaileak eta lantegiak
egingo dira.
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III Mugikortasuna eta jasangarritasuna.
JARDUERA

LIFE URBAN KLIMA 2050
proiektu europarrean
parte hartzea, hirieremuan klimaren
ikuspegia txertatzeko

AZALPENA

LIFE URBAN KLIMA 2050 izeneko proiektu europarrean parte
hartuko dugu, hiri-eremuan klimaren ikuspegia txertatzeko.
Zehazki, klimaren ikuspegia Zorrotzako Muturreko Plan
Berezian, Urdaibaiko Biosferaren Erreserban, Bermeoko
portuan eta Gernika-Lumon txertatzeko proiektuak garatuko
dira. Halaber, bizkaitarren ezagutza, ingurumen-hezkuntza eta
parte-hartzea areagotzeko jarduerak egingo dira.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Bizkaia

Aurrekontuko kosturik
gabe

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Bizkaia

60.000€

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Bizkaia

Aurrekontuko kosturik
gabe
(Oharra: 2019-2023
aldirako)

LIFE tresna integratuarekin, beste funts europar batzuetarako
sarbidea eduki daiteke; beraz, proiektu horretan parte hartzeak
klima-aldaketaren kontra borrokatzeko ekintza berriak
garatzeko finantzazioa jasotzea ahalbidetuko du.

Jasangarritasun
energetikoaren azterketak
Bizikleta Bideen LPSan eta
Errepideen LPSan egokiro
txertatzen diren aztertzea

Bizkaiko Foru Aldundiak bermatu egingo du legez
jasangarritasun energetikoaren azterketaren beharra duten
lurralde plan sektorialek horrelako azterketak izatea.

Lehenengo sektorean
belaunaldi-erreleboa
egiteko plana

Bizkaiko nekazaritza eta abeltzaintzako eta basogintzako
ustiapenen titularren batez besteko adina altua dela kontuan
hartuta, lehenengo sektoreko ekonomia-jarduera sektorea
gaztetuz sustatzeko eta, are, epe ertain eta luzera begira hazten
laguntzeko plan bat eduki behar da.

Errepideen LPSaren eta Bizikleta Bideen LPSaren ingurumenebaluazio estrategikoetan, jasangarritasun energetikoaren
azterketak egin daitezen eta horrela legea bete dadin zainduko
da.

Horretarako, Bizkaiko lehen sektoreko azpisektore guztietan
belaunaldi-erreleboa egiteko plan bat egingo da, eskualdez
eskualde duten egoera aintzat hartuta. Plana egiteko, sektoreak
berak eta sektorean edo sektorerako lan egiten dugun
askotariko administrazio eta agenteok modu aktiboan hartuko
dugu parte.
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III Mugikortasuna eta jasangarritasuna.
JARDUERA

Zarataren kontra
borrokatzeko laguntzen
programa pilotua

AZALPENA

Laguntzen programa pilotu bat martxan jarriko da, logeletako
eta egongeletako leihoen eta fatxadetako ateen isolamendu
akustikoa hobetzeko edo indartzeko.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

2.000.000€

Azpiegiturak eta
Lurraldearen Garapena

Bizkaia

7.393.000€

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala

Bizkaia

3.350.000€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

Jarduera honekin, foru-errepideen zaratak eragiten duen
inpaktu akustikoa pixkanaka arinduko da zaratari buruzko legeak
etxeen barrualderako ezartzen dituen mailak gainditzen dituzten
etxeetan.

Hondakinak biltzeko
eta garraiatzeko flota
berritzea eta CO2ren
eta beste substantzia
kaltegarri batzuen
atmosferarako isurketak
murrizteko logistika
optimizatzea

Garbiker foru-sozietateak Bizkaiko hondakinak kudeatzeko duen
garraio-ekipamendua egokitu eta ordezkatuko da, jarduerak
energia-eraginkortasun handiagoa izan dezan.

Bizkaiko Foru Aldundiaren
eraikinen mantentzea
hobetzea eta ibilgailuak
berritzea

Foru-aldundiaren eraikinetan, antolaketa-arloko hobekuntzak
egingo dira, eta informazio-sistemak garatuko. Halaber, forualdundiaren ibilgailu korporatiboen flota berrituko da, energiajasangarritasuneko irizpideekin.

Era berean, base gutxiagotan zentralizatuko da flota, eta
ibilgailuen ibilbideak optimizatuko dira, alferrikako joan-etorriak
saihesteko.

Alde batetik, foru-aldundiaren eraikinen mantentzelan zuzentzaileak eta prebentiboak monitorizatzeko eta
optimizatzeko moduko informazio-sistema ezarriko da. Bestetik,
foru-aldundiaren ibilgailu korporatiboen flota berrituko da,
bestelako erregaiak erabiltzen dituzten modeloetara joz.
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III Mugikortasuna eta jasangarritasuna.
JARDUERA

Foru titulartasuneko
eraikinen eraginkortasun
energetikoa hobetzea

AZALPENA

Bizkaiko Foru Aldundiaren eraikin eta instalazioen inbentariotik
abiatuta, foru titulartasuneko eraikinen ziurtagiri energetikoak
eta Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Euskal
Autonomia Erkidegoko erregistroko inskripzioak lortuko dira.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

300.000€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

32.834.967€

Garraioa eta Mugikortasun
Jasangarria

Bizkaia

2.100.000€

Garraioa eta Mugikortasun
Jasangarria

Bizkaia

Gainera, energia-auditoriak egingo zaizkie 70 kW-etik gorako
potentzia termikoa duten eraikinei, kontsumitutako energia
%100 berriztagarria izatea bermatuko da foru eraikin guztietan,
eta energia-aurrezpen eta –eraginkortasuneko irizpideak
ezarriko dira instalazioak eta ekipamenduak berritzeko
prozesuetan.

Bizkaibusen autobusen
flota handitu eta berritzea

Bizkaibus foru-zerbitzuaren flota handitzeko eta gaurkoa
berritzeko ibilgailu berriak erosiko dira, kalitate handiagoko
zerbitzua emate asmoz.
Halaber, energia garbiagoak sartzen jarraituko dugu, gure
lurraldeko errepide bidezko garraio publikoa gero eta
jasangarriagoa izan dadin.

Bizkaibusen geralekuetako
markesinen parkea
berritzea

Bizkaibusen geralekuetan, modelo berriko markesinak jarriko
dira pixkanaka. Modelo berri hori modernoagoa, irisgarriagoa
eta jasangarriagoa da, eta mantentze-lanak errazten ditu.
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III Mugikortasuna eta jasangarritasuna.
JARDUERA

AZALPENA

AURREKONTUA

Autobusaren eta trenaren
arteko konektibitate
eraginkorra

Trenbideko garraioa jasangarria da, eta jende asko mugitzen du;
horregatik, garraiobiderik jasangarriena eta eraginkorrena da.
Mugikortasunaren alorrean erreferente diren Europako zenbait
herrialderen ildoari jarraituz, proposatzen dugu esperientzia
pilotu batzuk abiaraztea, trena eta metroa Bizkaiko garraioaren
bizkarrezur bihurtzeko. Horrela lurralde jasangarriagoa izango
dugu, ingurumena gehiago errespetatzen duena, eta bidaiatzeko
modu erosoago eta seguruago bat ere izango dugu.

Aurrekontua zehazteke

SAIL ARDURADUNA

Garraioak eta Mugikortasun
Jasangarria

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaia

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Proiektu pilotu horiek Busturialdeko, Durangaldeko eta
Meatzaldeko eskualdeetarako daude pentsatuta, eta
aliantzak sortuko lituzkete bizikletaren, egungo Bizkaibus
lineen eta Euskotreneko zein Metroko tren-lineen
artean. Intermodalitateko proiektu pilotu horiek Bizkaiko
mugikortasunaren etorkizunari buruzko erabakiak hartzen
lagunduko dute.

Bizkaiko bide berdeak
berreskuratzea

Bide berde bihurtutako trenbide zaharretan barrena Bizkaian
zehar ibiltzeak aukera ematen digu, lurraldea ezagutzeko ez ezik,
baita gure natura ondarea berreskuratzeko ere, eta bizi ohitura
osasungarriak edota bizikletaz eta oinez ibiltzea oinarri duten
bestelako mugikortasun-praktikak sustatzeko.

Aurrekontua zehazteke

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala
Azpiegiturak eta Lurralde
Garapena
Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Aldundiak lan-ildo bat garatuko du zeintzuk trenbide
berreskuratuko diren zehazteko eta horretarako inbertsioen
ibilbide-orria egiteko.
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III Mugikortasuna eta jasangarritasuna.
JARDUERA

AZALPENA

KM0 produktuak eta
profesionalak bistaratzea
eta haien balioa
nabarmentzea, kalitatea
eta ingurune naturalaren
errespetua sustatuz

Sinetsita gaude badugula eraldatze-ahalmena Bizkaia hobe bat
eraikitzeko, ingurunea, antzinako jakintza, artisautza, zaintza eta
beste hainbat balio errespetatzen dituena. Horregatik, Bizkaiko
Foru Aldundiak tokian tokiko produktuen balioa nabarmentzeko
eta KM0 produktuak eta profesionalak nazioartean kokatzeko
programa bat sustatuko du.

AURREKONTUA

500.000€

SAIL ARDURADUNA

Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala
Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

Beste ekintza batzuen artean, proiektu horrek KM0
profesionalei aukera emango die web plataformen bitartez
euren produktuak kokatu eta merkaturatu ahal izateko. Era
berean, produktuen kalitatea erakusteko ekitaldiak sustatuko
dira, eta horretarako laguntza eskatuko zaie nazioartean
entzutetsuak diren sukaldariei, bai eta elikaduraren sektorean
diharduten ospe handiko profesionalei ere.
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IV. ARDATZA

BIZKAIA MODERNO ETA IREKIA

55

4. k ap i t uluA

H u rren g o bel au n al die i B i z k a i a h o b e a uz t e ko l e h e n ta sun a i z a n g o d ut e n 1 20 ja r d ue r a k

IV Bizkaia moderno eta irekia.
JARDUERA

Iruzurraren
kontrako borroka
eta herritarrentzako
zerbitzua hobetzea
eta Administrazioa
modernizatzea, BATUZ
sistemaren bidez
eta zerga nagusiak
kudeatzeko era berri
baten bidez

AZALPENA

BATUZ garatuko da, ekonomia-jardueren zerga-ordainketa
oso-osorik kontrolatzeko sistema. Bada, teknologia berriek
iruzurraren kontrako borroka indartzeko, administrazioa
modernizatzeko eta Foru Ogasunak zergapeko bizkaitarrei
eskaintzen dien laguntza hobetzeko orduan ematen dituzten
aukerak aprobetxatzen ditu sistema horrek.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

25.000.000€

Ogasuna eta Finantzak

Bizkaia

2.000.000€

Ogasuna eta Finantzak

Bizkaia

2021etik aurrera, ekonomia-jarduerak egiten dituzten
zergapeko guztiek (pertsona fisikoek zein juridikoek) BATUZ
sistemaren bidez helaraziko diote Foru Ogasunari beren
jarduerari buruzko zerga-informazioa (diru-sarrerak, gastuak eta
jasandako nahiz jasanarazitako BEZa). Informazio horrekin, Foru
Ogasunak PFEZaren, sozietateen gaineko zergaren eta BEZaren
aitorpenetarako proposamena egingo du. Gainera, BATUZ
sistemak TicketBAI! sistema izango du barruan, fakturazioko
erregistroak manipulatzea galarazteko.
Betiere, zergadunei ahalik gehien erraztuko zaie euren
zerga-betebeharrak betetzea Foru Aldundiaren egoitza
elektronikoaren bitartez eta laguntza mailarik handienarekin.
Izan ere, zergadun guztiei lagunduko zaie euren aitorpenak
modurik bizkorren eta errazenean aurkezten.

Zerga-iruzurraren kontra
borrokatzeko neurriak

Zerga-iruzurraren kontra borrokatzeko plan bat onetsiko da, eta
urtero betearaziko. Bertan, nork dagozkion zergak ordaintzea
lortzeko prebentzio-jarduerak, informazioa eskuratzeko
jarduerak eta zergak erregularizatzeko nahiz kobratzeko
jarduerak zehaztuko dira, urtero garatu beharko direnak.
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IV Bizkaia moderno eta irekia.
JARDUERA

Gizarte-zerbitzuen eta
-prestazioen ikuskaritza
eta kontrola sendotzea

AZALPENA

Gizarte-zerbitzuei eta -zentroei ezartzen zaizkien kontroleta ikuskaritza-sistemetan aurrera egingo da, Bizkaiko
gizarte-zerbitzuen kalitatea eta egokitasuna bermatzeko.
Horretarako, Gizarte Zerbitzuak eta Prestazioak Ikuskatzeko eta
Kontrolatzeko II. Plan Orokorra egingo da.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

964.000€

Gizarte Ekintza

Bizkaia

136.500€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

Plan berrian, hainbat xede jorratuko dira; hala nola, zentroetan
eta etxean ematen diren arretaren eta zaintzen kalitatea
kontrolatzea eta gizarte-prestazioak emateko prozedurak
eta prestazioak jaso ahal izateko baldintzak betetzen direla
ziurtatzeko prozedurak berrikustea.

Etorkizuneko BFA
prestatzeko pertsonen
plana

BFAren antolakuntza etorkizunera begira prestatzeko
proiektu pilotu bat abiaraziko da, gauzak egiteko modu berri,
berritzaileago, arinago eta eraginkorragoak eskatzen dituen
agertoki aldakor batean gaude-eta.
Bizkaiko Foru Aldundiak datozen urteetan beharko dituen
lanbide-profilak zehaztea da xedea. Horretarako, zehaztapen
hori egiteaz gainera, ekintza-plan esperimental bat garatuko da
legegintzaldian zehar.
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IV Bizkaia moderno eta irekia.
JARDUERA

BFAren egituraren
eta giza baliabideen
antolaketaren plangintza
estrategikoa

AZALPENA

BFAren egitura organikoaren plangintza estrategikoa egin
behar da epe laburrerako eta ertainerako, erakundearen
plantilla zein egitura ahalik gehien hobetzeko (neurriari eta
tipologiari dagokienez) eta eman behar diren zerbitzuen arabera
egokitzeko.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

96.500€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

4.000.000€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

475.000€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

Helburua da erakundearen giza baliabideak egokiro
planifikatzeko eta optimizatzeko oinarriak ezartzea, eta apustu
egitea egitura eraginkorragoa izateko, modernoa, malgua eta
garai eta erronka berriei egokitua. Oinarriok behar bezain
malguak izango dira plantilla sasoi berrietara eta erakundearen
helburuetara moldatzen laguntzeko –erakundeak herritarrak
jartzen ditu bere estrategiaren erdigunean- eta ohiko kudeaketa
ereduak erabiltzeak dakartzan zama administratiboak arintzeko.
Azken batean, kudeaketa sistema berri baten oinarriak ezarriko
ditugu, eta sistema horretan giza baliabideak erakundearen
lehiarako abantaila jasangarri izango dira. Horrenbestez, balio
erantsi handiagoko zerbitzuak eskainiko zaizkie herritarrei.

Bizkaia gertu. Bizkaiko
herritarrei arreta emateko
sarearen eskualde-bulego
berriak

Eskualde-bulego berriak irekiko dira, Bizkaiko Foru Aldundiaren
aurrez aurreko arreta-bulegoen sarea zabaldu eta sendotzeko.
Horri begira, askotariko foru-zerbitzuei buruzko informazioa
eta izapidea erraztu eta hurbilduko zaizkie aurrez aurreko bidea
hautatzen duten pertsonei.
Balmasedan eskualde-bulego bat irekitzea aurreikusi da, eta
erabilgarri egongo da 2020ko lehenengo seihilekoan. Era
berean, beste lau bulego irekiko dira agintaldian zehar.

Bizkaia PREST,
larrialdietan
koordinatzeko gune
bakarra

Larrialdiak kudeatzeko Bizkaia PREST zentro integrala abiatuko
da, eta, horrela, plataforma bakar batean integratuko dira
Bizkaian esku hartzeko baliabideak mugiarazten dituzten foruzerbitzu guztiak.
Hala, Bizkaia PREST izango da foru-mailako larrialdien eta
gertakarien arloan ematen diren abisuen sarrera-gune
bakarra, eta arin-arin koordinatu eta mugituko dira larrialdiegoera horiei erantzun eraginkorra emateko behar diren giza
baliabideak eta baliabide materialak.
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IV Bizkaia moderno eta irekia.
JARDUERA

Arratzuko eta Zallako
suhiltzaileen parkeak
eraikitzea

AZALPENA

Suhiltzaileen bi parke eraikiko dira Arratzun eta Zallan,
eta zerbitzuan ipiniko dira, Gernikakoa eta Balmasedakoa
ordezkatzeko, azken horiek oso zaharrak baitira.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

10.392.976€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia Berdea

150.000€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

32.000.000€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

Bi parke berriek instalazioen eta bitarteko teknologikoen arloko
estandar eguneratuenak edukiko dituzte, zerbitzua jasoko duten
eremuei (kasu honetan, Busturialdeari eta Enkarterriei) zerbitzu
hobea eman ahal izateko.

Proiektu teknologiko
berriak integratu
eta garatzea, forualdundiaren larrialdizerbitzuen esku-hartzeak
hobetu eta haien
kudeaketa errazteko

Foru-aldundiaren larrialdi-zerbitzuetan, suteen eta gertakarien
prebentzioan lagunduko duten irtenbide teknologikoak
identifikatu, garatu eta integratuko dira. Irtenbide horiekin,
halaber, esku-hartzeak hobetu ahalko dira, pertsonen eta eskuhartzaileen segurtasunari dagokionez.

Bizkaia DIGITALA. BAT
(Bizkaiko Azpiegitura
Teknologikoa) azpiegitura
teknologikoa sendotzea,
BFAren izapide eta
zerbitzuetarako sarbidea
erraztu eta arintzeko

BAT azpiegitura teknologiko korporatiboaren diseinua eta
ezarpena amaituko dira. Zerbitzu gehiago sartuko zaizkio
plataformari, izapideak modu digitalean egin ahal izan daitezen,
eta herritarrekin aritzeko askotariko kanalekin (weba, telefonoa,
aurrez aurrekoa) integratuko da. Era berean, identifikazio
digitalerako sistemak emango zaizkie herritarrei.

Esku-hartzeetan laguntzeko tresna teknologiko horiek
identifikatzeko, hainbat bidetan egingo da lan; adibidez, Europar
Batzordearen programetan parte hartuko da, sektoreko
aurrerapen teknologiko nagusiak aurkeztuko dituzten azoketara
eta ekitaldietara joango gara, eta sektorearen eta hornitzaile
nahiz startup nagusien joera teknologikoak aztertuko dira, gure
larrialdi-zerbitzuetan zein irtenbide ezar daitezkeen baloratzeko
eta ondoren zerbitzuan ezar daitezkeenak garatzeko.

Zeharkako irtenbide teknologiko korporatibo horiek zabalduta,
BFAren izapideak eta zerbitzuak sinplifikatu eta arindu ahalko
dira, kudeaketa bateratua egingo baita. Ondorioz, erosoagoa
izango da guztia, une oro eskuratu ahalko da izapideei buruzko
informazioa (herritarren karpetaren bidez), eta pertsonalizaziomaila handiagoa izango da. Halaber, ingurumen-aldetik
kudeaketa jasangarriagoa izango da.
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IV Bizkaia moderno eta irekia.
JARDUERA

AZALPENA

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaiko
Elkarreragingarritasun
Nodoaren zerbitzuak
hedatzea, herritarrei
izapide administratiboak
errazteko

Bizkaiko Elkarreragingarritasun Nodoa jardun betean dugu
gaur egun. Fase berri honetan elkarreragingarritasun zerbitzu
gehiago izango ditugu izapideak errazteko, bai Bizkaiko Foru
Aldundian eta bai Bizkaiko Lurralde Historikoko udaletan
eta gainerako erakundeetan eta beste administrazio publiko
batzuetan ere. Horren guztiaren helburua da herritarrek
dokumentuen kopiak egin beharrik edo ziurtagiriak eskatu
beharrik ez izatea administrazio publikoren batek dokumentu
horiek bere esku dituenean, eta, horrela, paperik gabeko
Administraziorantz aurrera egitea. Norberak baimena emanez
gero, BFA arduratuko da datuak erkatzeaz, berriro aurkeztu
beharrik izan gabe.

1.500.000€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

Bizkaiko udalerriak
digitalizatzea

Bizkaiko udalerriei eraldaketa digitaleko prozesuetan lagunduko
zaie, herritarrei zerbitzu hobeak eskaintzea ahalbidetuko dieten
irtenbide teknologikoak garatuz eta ezarriz.

210.000€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

250.000€

Estrategia Digital eta
Korporatiboaren Kabinetea

Bizkaia

Besteren artean, udalen zerbitzu-zorroa egokitzeko irtenbide
teknologikoak garatuko dira, eta herritarrentzako lineako
izapide berriak sartuko dira. Halaber, elkarreragingarritasunzerbitzuak ezartzen eta zabaltzen lagunduko zaie Bizkaiko
udalei, eta Bizkaiko udalerriekin informazioa trukatzeko orduan
eraginkortasuna bermatzeko irtenbide teknologikoak garatuko
dira, foru-aldundiak ekonomia-eremuan duen eskumenari
dagokionez.

BFAren plan estrategiko
digitala

Foru-aldundiko estrategia digitala diseinatuko da, Bizkaia
teknologikoki adimenduna izan dadin. Horretarako, open data
kudeatzeko eta administrazio-prozesuak soiltzeko proiektu
pilotuak garatuko dira.
Bada, honako gai hauekin zerikusia daukaten lau proiektu
pilotu garatuko dira: administrazio-prozesuak sailarteko
mailan birdefinitzea; foru-aldundiaren zerbitzuetan datuak
modu adimenduan tratatzea; herritarrekin harremanak modu
berritzailean eraikitzea; Bizkaia smart region bihurtzea (tokiko
eta eskualdeko kudeaketa adimendunaren eremuan).
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IV Bizkaia moderno eta irekia.
JARDUERA

Herritarrentzako
zerbitzuen aplikazio
mugikorra

AZALPENA

Aplikazio mugikor bat sortuko da, herritarrek egunerokoan
eskatzen dituzten zerbitzuak bilduko dituena: dela Administrazio
Publikoak eskain ditzakeen zerbitzuak, dagoeneko atari
elektronikoetan eskaintzen ari direnak zenbait kasutan, dela
enpresa pribatuek eskain ditzaketen zerbitzuei gehituta
interesgarriak izan daitezkeen zerbitzu berriak. Herritarrentzat
sortutako aplikazioa izango da, eta hainbat alorretan eguneroko
beharrizanak aseko dizketen zerbitzuak eskainiko dizkie modurik
errazenean.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

1.580.000 €

Estrategia Digital eta
Korporatiboaren Kabinetea

Bizkaia

985.000€

Estrategia Digital eta
Korporatiboaren Kabinetea

Bizkaia

Ekinbide horren bitartez gizarteak harreman estuagoa izango
du bere erakunde publikoekin. Lotutako zerbitzuetarako
sarbidea izango dute herritarrek, edozein izanda ere zerbitzuen
hornitzailea; betiere BFA izango da zerbitzuen bermatzailea eta
herritarren segurtasunaren eta datuen babeslea.

GovTech ezagutzaplataforma

GovTech eremuan (teknologia zerbitzu publikoak hobetzeko
erabiltzeko eremuan) eta gobernu digitalerako teknologien
eremuan foru-aldundira kanpoko ezagutza erakartzeko
plataforma digital bat sortuko da.
Plataforma eraikitzeaz gainera, startup eta enpresa
teknologikoekin batera kontzeptu-probak egitea eta proba
horiek benetako ingurune batean baliozkotzea sustatuko
da. Era berean, proba horiek erakutsi eta gizarteratu egingo
dira, bestelako administrazio eta enpresa pribatu batzuekin
elkarlanean.
Jarduera honekin, erakundearekin egunerokotasunean
harremana edukitzeko zerbitzu teknologiko berri eta hobeak
eskaini ahalko zaizkie herritarrei, eta etorkizuneko gizarte
digitalerako behar diren ezagutza eta gaikuntza sortuko dira.
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IV Bizkaia moderno eta irekia.
JARDUERA

AZALPENA

Herritarrak ahalduntzeko
plataforma digitala

Hirugarrenek hornitzen dituzten aplikazioak eraiki eta
zabaltzeko oinarrizko plataforma digital bat garatuko da,
herritarrek beren datu pertsonalak sarean kudeatu ahal izan
ditzaten, foru-aldundia izaki datu horien konfidentzialtasunaren
berme-emailea.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

3.000.000€

Estrategia Digital eta
Korporatiboaren Kabinetea

Bizkaia

400.000€

Estrategia Digital eta
Korporatiboaren Kabinetea

Bizkaia

250.000€

Estrategia Digital eta
Korporatiboaren Kabinetea

Bizkaia

Foru-aldundiak, plataforma garatu, gizarteratu eta horren
bilakaera gidatzeaz gain, nortasun digitala kudeatuko du, eta
hainbat proiektu pilotu garatuko ditu.

Open Data Bizkaia
datu irekien zerbitzua
sendotzea

Open Data Bizkaia ekimenaren bitartez, Bizkaiko Foru
Aldundiaren datuak formatu irekian eskura jartzen zaizkie haiek
berrerabiltzeko gaitasuna duten enpresa, elkarte eta pertsonei,
balio sozial eta ekonomikoa sortzeko. Gainera, gardentasunaren
foru ereduaren jasangarritasunerako ezinbesteko tresna da.
Zerbitzua sendotzeko xedez, Gardentasunerako eta Datu
Irekietarako 2020-2022ko Plan berria egingo da. Horrekin,
jarraitutasuna emango zaio gardentasunaren arloan hasitako
bideari, eta, gainera, Bizkaiko datu irekien estrategia berria
txertatuko da, berritasun gisa.

Bizkaiko udalen datu
irekien web orriak
abiaraztea

Bizkaiko Foru Aldundiak, Biscaytik fundazioaren bidez, open
data web orriak martxan jartzen lagunduko die Bizkaiko udalei.
Web orri horiei esker, bizkaitarrak modu irekian iritsi ahalko dira
herritarrentzako informazio interesgarri berrietara, eta enpresa
berrerabiltzaileek zerbitzu berriak garatu ahalko dituzte, edo
lehendik daudenak hobetu, datu horien bitartez.
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IV Bizkaia moderno eta irekia.
JARDUERA

Kontratazioan klausula
sozialak betetzen direla
ziurtatzeko koordinazioeta ebaluazio-bulegoa

AZALPENA

Klausula sozialen bidez, gizartearekiko eta ingurumenarekiko
konpromisoa eskatu edota baloratu ahal zaie BFAren lizitazio
publikoetan parte hartzen duten enpresei. Klausula horiek
xedeak izaten dituzte lotuta; adibidez, gizonen eta emakumeen
berdintasuna, kalitateko enplegua, herritarren hizkuntzaeskubideak edo ingurumenaren babesa.

AURREKONTUA

SAIL ARDURADUNA

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

200.000€

Administrazio Publikoa eta
Erakunde Harremanak

Bizkaia

1.000.000€

Estrategia Digital eta
Korporatiboaren Kabinetea

Bizkaia

460.000€

Ogasuna eta Finantzak

Bizkaia

Bada, bulego hori arduratuko da Foru Aldundiko sailei klausula
horiek sartzen eta ebaluatzen laguntzeaz, bai eta klausula horien
jarraipena egiten edota klausulak betetzen direla bermatzen
laguntzeaz ere.

Foru-zerbitzu hobeak,
zerbitzu-gutunen bidez

Zerbitzu-gutunak zerbitzuak herritarrek espero dutenaren
arabera orientatzeko tresnak dira, eta erakunde batek zerbitzu
publiko jakin baten gainean bere gain hartzen dituen kalitatekonpromisoak ezartzen eta ebaluatzen dituzte.
Agintaldian zehar, tresna hori sakontzen jarraituko dugu, eta,
horretarako, gutxienez sei gutun berri egin eta jada badaudenak
(18) etengabe ebaluatuko ditugu. Horrela, herritarren nahietara
egokitu ahalko ditugu foru zerbitzuak, eta hobetu. Gainera,
irakurketa errazeko irizpideak txertatuko ditugu, ulergarriagoak
izan daitezen eta errazagoa izan dadin herritarrek Foru
Aldundiak bere gain hartutako kalitate-konpromisoak
ezagutzea.

Ekonomia Ituna babestu
eta sustatzea

Ekonomia Ituna nazio-mailan eta nazioartean hedatzeko,
sustatzeko eta babesteko jarduerak garatuko dira hezkuntzaeta gizarte-eremuetan nahiz eremu espezializatuan.
Herritarrei Ekonomia Itunarendatu giltzarriak ezagutaraztea
da xedea, bai eta itun horrek gure herrirako duen garrantzi
estrategikoaren inguruan kontzientziatzea, euskaldun
guztiontzako tresna dela eta guztiontzat onuragarria dela
ikusaraztea eta ituna zerga-federalismoaren adierazpen gisa
ezagut dadila sustatzea ere. Besteak beste, Ekonomia Itunaren
gaurkotasuneko gaiei buruzko jardunaldiak antolatuko dira,
liburuak argitaratuko dira, Ekonomia Itunarekin zerikusia
daukaten gaiei buruzko dokumentazioa zabalduko da, eta
nazioarteko unibertsitateekin trukeak egingo dira.
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IV Bizkaia moderno eta irekia.
JARDUERA

Bizkaia Zabalik

AZALPENA

Guneak irekitzeko eta foru jarduera lurraldeko herritarrei
hurbiltzeko programa da. BFAk hurbiltasunaren eta
irekitasunaren alde apustu egin nahi du zerbitzu publikoen
kudeaketan, eta, horretarako, sustatuko du herritarrek sarbidea
izatea jendearentzat itxita egon ohi diren guneetan, ate irekiko
jardunaldiak antolatuz foru titulartasuneko eraikinetan edo
Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza duten eraikinetan.

AURREKONTUA

200.000€

Halaber, aurreko agintaldian hasitako dinamikaren ildoari eutsiz,
foru gobernuak jarraituko du herritarrei kontuak emateko
bilerak antolatzen Bizkaiko hainbat toki eta eskualdetan.
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SAIL ARDURADUNA

Ahaldun Nagusiaren
Kabinetea

ZERIKUSIA DUEN
JASANGARRITASUN-XEDEA

LURRALDEARDATZA

Bizkaia

5. KAP.

PLANAREN JARRAIPENA
ETA EBALUAZIOA EGITEA
ETA BIZKAITARREN AURREAN
KONTU EMATEA

5 . k a p i t uluA

P l an are n jarraip e n a e ta eba lua z i oa e g i t e a e ta b i z k a i ta r r e n aur r e a n ko n t u em at e a

Jarraipena,
ebaluazioa eta
kontu-ematea
Lehentasunez jorratu behar diren proiektuak zehaztea bezain garrantzitsua edo are garrantzitsuagoa da proiektu horien jarraipena eta ebaluazioa egiteko nahiz kontu emateko
sistematika argia ezartzea. Garrantzitsua da, halaber, herritarrek eta lurraldeko agente giltzarriek prozesu guztian
parte hartu ahal izateko moduko tresnak eta eremuak ere
aintzat hartzea.
Zentzu horretan, Bizkaia Egiten 2019-2023ko Agintaldiko
Planean, Bizkaiko Foru Aldundiak gobernu irekiarekin duen
konpromisoa jorratu da. Aurreko legegintzaldian, Gobernu
Irekirako 2017-2019ko Ekintza Plana eta horri loturiko jarduera ugari eginez zehaztu zen konpromiso hori, eta, gainera, nazioartean garatu ziren jarduera horietako batzuk,
Open Government Partnership ekimenaren esparruan.
Bada, Bizkaia Egiten 2019-2023ko Agintaldiko Planari jarraipena eta ebaluazioa egiteko nahiz kontu emateko ezarri
nahi dugun ereduak herritarren premiei eta lehentasunei
heltzen die lehendabizi. Hala, Bizkaiko Foru Aldundiak premia eta lehentasun horiek identifikatzeko jarduerak egiten
ditu askotariko sailen bidez, eta, are, 2017tik jendaurrean
kontu emateko egiten diren topaketetan ere funtsezko elementuetako bat da identifikazio hori.

Ildo berean, herritarren nahiz lurraldean giltzarriak diren agente arrazional, sozial eta ekonomikoen lankidetza
funtsezko elementua da foru-aldundiak sustatzen dituen
politikak eta zerbitzu publikoak diseinatzeko, ebaluatzeko
eta haien jarraipena egiteko orduan. Bizkaia denon artean
egiten jarraitzen dugu.
Ereduaren beste elementu giltzarrietako bat hedapena da,
konpromiso publikoko elementutzat hartuta hori. Konpromiso horretan, baina, lehentasunezko jarduerak ez ezik, lurraldearen bilakaera neurtzea eta Bizkaia Egiten egitasmoan
jasotzen diren jardueretan ezarritako xede estrategikoen
betetze-maila ikuspegi orokorrago batetik ebaluatzea
ahalbidetuko duten adierazle estrategikoak ere zehazten
dira.
Plana hedatu ondoren, lehentasunezko jarduerak sustatzen
eta horien jarraipena egiten hasi beharko dute foru-sailek.
Jarraipena jarraitua izango da, etengabe emango baita kontu, www.bizkaia.eus webaren bidez. Gainera, kontu-ematea
osatzeko, jarraipenari eta ebaluazioari buruzko urteko txostenak argitaratuko dira, eta topaketa pertsonalak egingo,
non diputatu nagusiak nahiz foru-diputatuek aurrez aurreko
eskualdeko topaketen edo topaketa sektorialen bidez defendatuko baituten beren kudeaketa.
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Eredu horri esker, herritarrek erraz ebaluatu ahalko dute
lau urte hauetarako ezarritako xedeen betetze-maila, eta
Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuak eta programak hobetzen jarraitzeko iradokizunak eta proposamenak egin ahalko
dituzte.

6. KAP.

“BIZKAIA EGITEN” PLANAK
GARAPEN JASANGARRIRAKO
HELBURUETAN DUEN EKARPENAREN

LABURPENA

6 . k ap i t uluA

“ BI Z KAIA EG ITEN ” PLAN AK G A R AP E N JA SA N G A R R I R AKO H E L B U R U E TA N D U E N E KA R P E N A R E N LA B U R P E N A

GARAPEN JASANGARRIRAKO XEDEEI EGITEN ZAIEN EKARPENA
JARDUERA

X

Nazioarteko Ekintzailetza Zentroa

Invest in Biscay

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bizkaia nazioarteko ekintzailetzanodoekin lotzea

X

Ezkerraldea-Meatzaldeako Teknologia
Parkea

X

X

X

X

X

X

X

EIC, Oil&Gas sektorean
espezializatutako ezagutza-zentroa

X

X

X

X

X

X

X

EIC, energia elektrikoa garatzeko eta
banatzeko sareetan espezializatutako
ezagutza-zentroa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bermeoko portuari bultzada berria
ematea

X

X

X

X

Nazioarteko ekitaldi handiak erakartzea

X

X

Tokiko merkataritzaren digitalizazioa
bultzatzea

X

X

X

X

X

X

Barne-turismoa

X

X

Bizkairako estrategia turistiko berria,
jasangarritasunarekin bat

X

X

Nagusi Intelligence Center (NIC)
zentroa garatu eta martxan jartzea

Bizkaian merkataritza-sektorea
suspertzeko merkataritza-akademia

X

X

X
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GARAPEN JASANGARRIRAKO XEDEEI EGITEN ZAIEN EKARPENA
JARDUERA

Eskualdeetan turismo-intereseko
gertakariak sustatzeko plana

X

X

X

X

Ezkerralde-Meatzaldeari eta
Enkarterriri laguntzeko planak eta plan
estrategikoak

X

X

X

X

Ezkerralde-Meatzaldeari eta
Enkarterriri laguntzeko planak eta plan
estrategikoak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42 Bizkaia, gaitasun digitaletan gaitzeko
programa
Pertsona zaurgarriak edo gizarteratzeko
zailtasun bereziak dauzkaten pertsonak
gizarteratu eta laneratzeko programa

X

Ekintzailetzari eta autoenpleguari
laguntzeko programa
Enplegurako plan berezia

X

URBIDEAK, tsasadarraren inguruko
industria-ondareari balioa ematea
La Encartada moda-topaketak. Tradizioa
eta abangoardia

X

64 bis artikuluari bultzada, enpresaberrikuntzarako tresna gisa

X

Lehentasunezko BGAEak sustatu
eta aktibatzea, enplegu-baldintzak
hobetzeko mekanismo gisa

X

Bizkaia, NBEren Garapen Jasangarrirako
helburuen alde

X

X

X

X

X

X

X

69

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6 . k ap i t uluA

“ BI Z KAIA EG ITEN ” PLAN AK G A R AP E N JA SA N G A R R I R AKO H E L B U R U E TA N D U E N E KA R P E N A R E N LA B U R P E N A

GARAPEN JASANGARRIRAKO XEDEEI EGITEN ZAIEN EKARPENA
JARDUERA

X

Herri Txiki Aukera Handi

X

X

Bizkaia gara, boluntarioen sare zibila
Bizkaiko labar-arte aparta partekatzeko
erreferentziazko espazio bat

X

Familientzako aisialdi-guneak eta azoka
espezializatuak sustatzea

X

X

X

X

X

X

X

X

Bizkaiko talentua eremu guztietan
sustatzea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Getxon adinekoen eta gazteen arteko
belaunaldiarteko bizikidetzari bide
emango dion zentro berritzailea sortzea

X

X

X

EtxeTIC proiektua, mendekotasunegoeran dauden pertsonei etxean
egoten laguntzeko

X

X

X

Bilbo-efektua itsasadarraren bi
ertzetako herrietara hedatzea
Bizkaian gizarte-ekintzarako eskualdeko
zentro integralak sortzeko proiektu
pilotua

X

X

Babesgabetasun-egoeran dauden
adingabeak familietan hartzeko plana

X

X

X

Eskola-absentismoaren tasa handiak
dauzkaten eremuetan babesgabetasunegoerak prebenitzeko esperientzia
pilotuak

X

X

X
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GARAPEN JASANGARRIRAKO XEDEEI EGITEN ZAIEN EKARPENA
JARDUERA

Desgaitasunen bat duten pertsonen
bizitza independenteari laguntzeko
laguntza berriak diseinatzea,
komunitatean duten parte-hartzea eta
haien bizi-kalitatea hobetzeari begira

X

Zaintzaileen Estatutua lurralde osora
zabaltzea

X

Erakundeez kanpoko tutoretzari
laguntzeko zerbitzua abiatzea

X

«Bay of Biscay, Bay of Care - zainketen
lurraldea», iraupen luzeko zainketen
eredua zehaztea Bizkaian eta Europan
Desgaitasun intelektuala duten
pertsonei enplegu publikoan laneratzen
laguntzea

X

X

X

X

Enplegu Eskaintza Publikoa

X

Gazteak zerga-sistemaren garrantziaren
gainean kontzientziatzea, hezkuntzaren
bidez

X

Genero-ikuspegidun aurrekontuetan
sakontzea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aniztasunean elkarrekin bizitzeko foruestrategia berria
Bizkaiko Emakumeek Parte Hartzeko
Kontseilua

X

X

Administrazioa euskaldunduz. Bizkaiko
Foru Aldundia euskaldunagoa egitea

Bizkaia Koopera, lurraldean
erreferentziazko erakundeekin
lankidetzan aritzea sustatzeko proiektua

X

X
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GARAPEN JASANGARRIRAKO XEDEEI EGITEN ZAIEN EKARPENA
JARDUERA

Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Lurralde Sarea

X

Denboraren erabilera berriei buruzko
Denbbora sarea sustatzea

X

Bazterketarako arriskuan dauden
gazteei helduarora igarotzen laguntzeko
estrategia gaztea
Indarkeria matxistaren biktima diren
emakumeak hartzeko baliabideen sarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gazteei eta nerabeei indarkeria
matxistaren kasuetan arreta emateko
programa
Bizkaian Euskara Bizia. Bizkaian
euskararen erabilera eta presentzia
sustatzea

X

Euskararen Interpretazio Zentroaren
(EIZ) sustapena eguneratu eta indartzea

X

Euskal Museoa, euskal kulturara
sartzeko atea

X

Bizkaiko talentu artistikoa bultzatzea,
nazioarteko alderdian

X

X

X

X

Bizkaia Musik ON
Bizkaiko kirol-arloko talentuari
laguntzea

X

X

X
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Milaka haurrek astero-astero eskolakirolarekin ondo pasa dezatela
bermatzea

X

Eskola-kiroleko teknikarientzako
prestakuntza sustatzea

X

Zeu ere kirolari, bizkaitarren artean
kirola egitea sustatzeko jarduera

X

Bertoko kirolak indartzen

X

Beteranoen kirola

X

Tokiko eremuan gazteekin ekintzak
sustatzeko eskualde programa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Metropoliaren hegoaldeko saihesbidea
luzatzea, AP-68 autobidearekin lotzeko

X

X

X

Itsasadarraren azpiko tunela,
itsasadarraren azpian tunela
eraikitzeko proiektuaren idazketa eta
ingurumen eta administrazio arloetako
izapidetzearen hasiera

X

X

X

X

Hiriarteko bidegorrien sarea, Bizkaiko
mugikortasun berriari laguntzeko eta
bizikleta garraiobide jasangarri gisa
gehiago erabiltzea sustatzeko

X

X

X

X

X

X

Bizikletaren Foroa sortzea

X

X

X

X

X

X
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Metroa Galdakaora eta Bilboren
hegoaldeko auzoetara hedatzea
sustatzea

X

X

X

Bizkaiko eskualde guztietako errepideak
hobetzeko plana (Bidesarea II)

X

X

X

Foru-aldundiaren errepide-sarean
teknologia berritzaileak ezartzea,
mugikortasuna era efizienteagoan
kudeatzeko

X

Bizkaiko etorkizuneko errepide-sarea
planifikatzea, Bizkaiko Errepideen II.
Lurralde Plan Sektoriala izapidetuz eta
onetsiz

X

X

X

AP-68aren Bizkaiko tartearen
titulartasuna hartzea, errepideen forusarea modu efizienteagoan kudeatze
aldera

X

X

X

Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan
Partzialaren hasierako onespena

X

Gaztelugatxe

Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko
III. Plan Integrala egitea, Bizkaia Europar
Batasunak finkatu dituen jomugekin
lerrokatzeko

X

X

X
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Udalei diru-laguntzak ematea,
energia berriztagarriak ezar ditzaten
eta energia-aurrezpenean nahiz
-eraginkortasunean aurrera egin
dezaten

X

X

X

X

X

Bizkaiko udalei eta mankomunitateei
diru-laguntzak ematea, hondakinen
murrizketa eta birziklapena sustatzeko

X

X

X

X

X

Zati organikoaren bilketa sustatzea, EBk
birziklapenaren inguruan finkatu dituen
xedeak betetzeko

X

X

X

X

X

X

X

Klima-aldaketak Bizkaian dituen
ondorioei buruzko diagnostikoa egitea
eta etorkizunera begirako lan-ildoak
zehaztea

X

X

X

Tratamendu Mekaniko Biologikoko
(TMB) Instalazioan erregai
berriztagarriak sortzeko planta abiatzea

X

X

X

X

X

Garbigune mugikorraren ezarpena
hedatzea, herritarrei birziklapena
hurbildu eta errazteko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bizkaiko Foru Aldundiko langileak
energia-aurrezpenean eta
-eraginkortasunean prestatzea
Bizkaiko hondartzetako ekosistemei eta
elementu naturalei balioa ematea

X

X

X

X

Bizkaiko baso-ondarearen bilduma
sortzea eta hori herritarren artean
hedatu eta ezagutaraztea

X

LIFE URBAN KLIMA 2050 proiektu
europarrean parte hartzea, hirieremuan klimaren ikuspegia txertatzeko

X
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Jasangarritasun energetikoaren
azterketak Bizikleta Bideen LPSan eta
Errepideen LPSan egokiro txertatzen
diren aztertzea
Lehenengo sektorean belaunaldierreleboa egiteko plana
Zarataren kontra borrokatzeko
laguntzen programa pilotua

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hondakinak biltzeko eta garraiatzeko
flota berritzea eta CO2ren eta
beste substantzia kaltegarri batzuen
atmosferarako isurketak murrizteko
logistika optimizatzea

X

X

X

Bizkaiko Foru Aldundiaren eraikinen
mantentzea hobetzea eta ibilgailuak
berritzea

X

X

X

Foru titulartasuneko eraikinen
eraginkortasun energetikoa hobetzea

X

X

X

Bizkaibusen autobusen flota handitu eta
berritzea

X

X

X

X

Bizkaibusen geralekuetako markesinen
parkea berritzea

X

X

X

Autobusaren eta trenaren arteko
konektibitate eraginkorra

X

Bizkaiko bide berdeak berreskuratzea

X

X

KM0 produktuak eta profesionalak
bistaratzea eta haien balioa
nabarmentzea, kalitatea eta ingurune
naturalaren errespetua sustatuz

X
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X

X

X

X

X

X
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Iruzurraren kontrako borroka eta
herritarrentzako zerbitzua hobetzea eta
Administrazioa modernizatzea, BATUZ
sistemaren bidez eta zerga nagusiak
kudeatzeko era berri baten bidez

X

X

X

Zerga-iruzurraren kontra borrokatzeko
neurriak

X

X

X

Gizarte-zerbitzuen eta -prestazioen
ikuskaritza eta kontrola sendotzea

X

X

X

Etorkizuneko BFA prestatzeko
pertsonen plana

X

X

X

X

X

BFAren egituraren eta giza baliabideen
antolaketaren plangintza estrategikoa

X

X

X

X

X

Bizkaia gertu. Bizkaiko herritarrei arreta
emateko sarearen eskualde-bulego
berriak

X

X

BizkaiaPREST, larrialdietan
koordinatzeko gune bakarra

X

X

Arratzuko eta Zallako suhiltzaileen
parkeak eraikitzea

X

X

X

X

Proiektu teknologiko berriak integratu
eta garatzea, foru-aldundiaren larrialdizerbitzuen esku-hartzeak hobetu eta
haien kudeaketa errazteko

X

Bizkaia DIGITALA. BAT (Bizkaiko
Azpiegitura Teknologikoa) azpiegitura
teknologikoa sendotzea, BFAren izapide
eta zerbitzuetarako sarbidea erraztu eta
arintzeko

X

X

X

X

Bizkaiko Elkarreragingarritasun
Nodoaren zerbitzuak hedatzea,
herritarrei izapide administratiboak
errazteko

X

X

X

X

Bizkaiko udalerriak digitalizatzea

X

X

X

X
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BFAren plan estrategiko digitala

X

X

X

X

Herritarrentzako zerbitzuen aplikazio
mugikorra

X

X

X

X

X

X

X

X

Herritarrak ahalduntzeko plataforma
digitala

X

X

X

X

Open Data Bizkaia datu irekien
zerbitzua sendotzea

X

X

X

X

Bizkaiko udalen datu irekien web orriak
abiaraztea

X

X

X

X

X

X

GovTech ezagutza-plataforma

Kontratazioan klausula sozialak betetzen
direla ziurtatzeko koordinazio- eta
ebaluazio-bulegoa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Foru-zerbitzu hobeak, zerbitzu-gutunen
bidez
Ekonomia Ituna babestu eta sustatzea
Bizkaia Zabalik

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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