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1.1. JARDUKETEN EGOERA

Amaituta

37%

Gauzatzen aurreratuta

32%

Gauzatzen

21%

Disenatzen

6%

Hasi gabe

2%

Deuseztatua 		

2%

Amaituta

45

Gauzatzen aurreratuta

38

Gauzatzen

25

Disenatzen

7

Hasi gabe

2

Deuseztatua

3
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1.2. JARDUKETEN EGOERA HIRUHILEKOEN ARABERA

Amaituta
Gauzatzen aurreratuta
Gauzatzen

2			5

13		75		24		1

5			 3

11		 58		 29

14

5			 3

10		 50		 35

17

3		

2

7		 25		 38

45

Disenatzen
Hasi gabe
Deuseztatua

Lehen Hiruhilekoa

Bigarren Hiruhilekoa

Hirugarren Hiruhilekoa

Laugarren Hiruhilekoa
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1.3. JARDUKETEN EGOERA ARDATZEN ARABERA
I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

I ARDATZA
Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago
eta hobeak

13%

21%

67%

II ARDATZA
Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

2% 2%

10%

10%

34%

41%

24

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

41

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

33

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

22

III ARDATZA

Amaituta

Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

3%

9%

33%

27%

27%

Gauzatzen aurreratuta
Gauzatzen

IV ARDATZA

Disenatzen

Bizkaia moderno
eta irekia

Hasi gabe
Deuseztatua

5% 5%

32%

45%

14%
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1.4. JARDUKETEN URTEKO AURREKONTU BETEARAZPENA
I ARDATZA
Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta
hobeak

40.360.686 €
44.475.054 €

II ARDATZA
Pertsonak eta
aukera-berdintasuna
III ARDATZA
Mugikortasuna eta
jasangarritasuna
IV ARDATZA
Bizkaia moderno
eta irekia

Planifikatutako urteko aurrekontua
Gauzatutako urteko aurrekontua

30.211.924 €
23.745.874 €

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

110,2%

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

78,6%

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

74,2%

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

105,1%

136.017.075 €
100.945.522 €

23.326.220 €
24.519.520 €

Planifikatutako urteko aurrekontua 			

Gauzatutako urteko aurrekontua 			

Aurrekontu betearazpena 					

229.915.904 €

193.685.971 €

84,2 %
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1.5. JARDUKETEN AURREKONTU GLOBALAREN BETEARAZPENA
I ARDATZA
Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta
hobeak

142.572.709 €
69.996.416 €

II ARDATZA
Pertsonak eta
aukera-berdintasuna
III ARDATZA
Mugikortasuna eta
jasangarritasuna
IV ARDATZA
Bizkaia moderno
eta irekia

Planifikatutako urteko aurrekontua
Gauzatutako urteko aurrekontua

116.139.197 €
50.537.902 €

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

49,1%

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

43,5%

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

55,9%

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

48,2%

424.252.776 €
237.260.621 €

92.744.409 €
44.716.256 €

Planifikatutako urteko aurrekontua			

Gauzatutako urteko aurrekontua			

Aurrekontu betearazpena 					

775.709.091 €

402.511.196 €

51,9 %
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1.6. URTEKO AURREKONTU BETEARAZPENA HIRUHILEKOEN ARABERA

229.915.904 € 		 24.485.016 €

Lehen Hiruhilekoa

229.915.904 € 		 73.596.285 €

Bigarren Hiruhilekoa

229.915.904 € 		 145.204.593 €

Hirugarren Hiruhilekoa

229.915.904 € 		 193.685.971 €

Laugarren Hiruhilekoa

Planifikatutako urteko aurrekontua
Gauzatutako urteko aurrekontua
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2.1. 2.1. JARDUKETEN EGOERA SAILEN ARABERA
011. Ahaldun Nagusiaren Kabinetea
012. Estrategia Digital eta Korporatiboaren Kabinetea
02. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

		Zaintzeko Saila

03. Gizarte Ekintza Saila
04. Euskara, Kultura eta Kirol Saila
05. Ogasun eta Finzantza Saila

10%

			

10%

10% 		

				

6%

6% 		

33%

Gauzatzen
Disenatzen
Hasi gabe
Deuseztatua

		

50%

		 50%					 10%

21%

8% 			 17% 		

36%

25%

19%

								

		Sustatzeko Saila

Gauzatzen aurreratuta

30% 		

7% 			 14% 		

06. Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria

Amaituta

30%

21%

50%

13% 			 31%

25%

50%										
17%

67%												

33%

07. Herri Administraziorako eta Erakunde

		Harremanetarako Saila

08. Ekonomia Sustatzeko Saila
09. Enplegua,Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna

		Sustatzeko Saila

10. Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saila

25%

				

8% 				

25% 		

8% 				

		

42% 		

31% 		

						

33%

							 62%

011. Ahaldun Nagusiaren
		 Kabinetea

10

012. Estrategia Digital eta 					
		Korporatiboaren Kabinetea

10

02. Iraunkortasuna eta Ingurune 		
		 Naturala Zaintzeko Saila

14

03. Gizarte Ekintza Saila

12

04. Euskara, Kultura eta Kirol Saila

16

05. Ogasun eta Finzantza Saila

6

06. Garraioak eta Mugikortasun 		
Jasangarria Sustatzeko Saila

3

07. Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako Saila

12

08. Ekonomia Sustatzeko Saila

13

09. Enplegua,Gizarte Inklusioa eta
Berdintasuna Sustatzeko Saila

12

10. Azpiegituretarako eta Lurralde
Garapenerako Saila

12

								 75%

		 67% 		

			

25%
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2.2. JARDUKETEN URTEKO AURREKONTU BETEARAZPENA, SAILEN ARABERA
011. Ahaldun Nagusiaren Kabinetea
012. Estrategia Digital eta Korporatiboaren Kabinetea
02. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
03. Gizarte Ekintza Saila

6.727.228 €
9.262.501 €

04. Euskara, Kultura eta Kirol Saila

7.665.000 €
6.943.316 €

05. Ogasun eta Finzantza Saila

8.655.585 €
10.066.425 €

06. Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria

8.808.472 €
6.707.622 €

07. Herri Administraziorako eta Erakunde

7.159.693 €
6.523.680 €

		Sustatzeko Saila

		Harremanetarako Saila

08. Ekonomia Sustatzeko Saila

Gauzatutako urteko
aurrekontua

8.203.989 €
7.993.775 €
10.416.105 €
6.830.717 €

		Zaintzeko Saila

Planifikatutako urteko
aurrekontua

300.000 €
250.000 €

09. Enplegua,Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna

		Sustatzeko Saila

17.840.408 €
18.614.193 €
19.596.692 €
19.403.577 €

134.542.732 €
10. Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saila 100.990.164 €

011. Ahaldun Nagusiaren
		 Kabinetea

83,33%

012. Estrategia Digital eta 					
		Korporatiboaren Kabinetea

97,44%

02. Iraunkortasuna eta Ingurune 		
		 Naturala Zaintzeko Saila

65,58%

03. Gizarte Ekintza Saila

137,69%

04. Euskara, Kultura eta Kirol Saila

90,58%

05. Ogasun eta Finzantza Saila

117,46%

06. Garraioak eta Mugikortasun 		
Jasangarria Sustatzeko Saila

76,15%

07. Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako Saila

91,12%

08. Ekonomia Sustatzeko Saila

104,34%

09. Enplegua,Gizarte Inklusioa eta
Berdintasuna Sustatzeko Saila

99,01%

10. Azpiegituretarako eta Lurralde
Garapenerako Saila

75,06%
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2.3. JARDUKETEN AURREKONTU GLOBALAREN BETEARAZPENA, SAILEN ARABERA
011. Ahaldun Nagusiaren Kabinetea
012. Estrategia Digital eta Korporatiboaren Kabinetea
02. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
03. Gizarte Ekintza Saila

34.934.867 €
11.397.565 €

04. Euskara, Kultura eta Kirol Saila

30.592.323 €
13.529.067 €

05. Ogasun eta Finzantza Saila

34.365.000 €
19.605.894 €

06. Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria

34.934.697 €
13.145.622 €

07. Herri Administraziorako eta Erakunde

26.730.409 €
22.933.603 €

		Sustatzeko Saila

		Harremanetarako Saila

08. Ekonomia Sustatzeko Saila

Gauzatutako urteko
aurrekontua

45.015.000 €
12.952.964 €
26.827.080 €
10.858.302 €

		Zaintzeko Saila

Planifikatutako urteko
aurrekontua

4.085.898 €
1.444.813 €

09. Enplegua,Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna

		Sustatzeko Saila

60.966.416 €
27.799.915 €
85.562.000 €
31.695.100 €

391.695.401 €
10. Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saila 234.241.406 €

011. Ahaldun Nagusiaren
		 Kabinetea

35,4%

012. Estrategia Digital eta 					
		Korporatiboaren Kabinetea

28,8%

02. Iraunkortasuna eta Ingurune 		
		 Naturala Zaintzeko Saila

40,5%

03. Gizarte Ekintza Saila

32,6%

04. Euskara, Kultura eta Kirol Saila

44,2%

05. Ogasun eta Finzantza Saila

57,1%

06. Garraioak eta Mugikortasun 		
Jasangarria Sustatzeko Saila

37,6%

07. Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako Saila

85,8%

08. Ekonomia Sustatzeko Saila

45,6%

09. Enplegua,Gizarte Inklusioa eta
Berdintasuna Sustatzeko Saila

37,0%

10. Azpiegituretarako eta Lurralde
Garapenerako Saila

59,8%
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Ikuspegi Orokorra
GJHen arabera
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3. Ikuspegi Orokorra GJHen Arabera
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2021

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

2

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

8

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

1

GJH 1. POBREZIA DESAGERRARAZTEA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

Amaituta

64%

Gauzatzen aurreratuta

18%

Gauzatzen

9%

Disenatzen

9%

Planifikatutako urteko aurrekontua		 11.712.545 €

Planifikatutako aurrekontu globala 		 61.474.698 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 11.278.538 €

Gauzatutako aurrekontu globala				 17.317.425 €

Aurrekontu betearazpena 		 					96,2 %

Aurrekontu betearazpena 							28,2 %
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GJH 2. GOSERIK EZ
Ekintzen eta adierazleen laburpena

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

2

Amaituta

25%

Gauzatzen aurreratuta

25%

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

1

Gauzatzen

50%

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

1

Planifikatutako urteko aurrekontua		 831.222 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 2.444.898 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 907.344 €

Gauzatutako aurrekontu globala 				1.560.182 €

Aurrekontu betearazpena 							109,2 %

Aurrekontu betearazpena 							63,8 %
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GJH 3. OSASUNA ETA ONGIZATEA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

22%

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

Gauzatzen aurreratuta

33%

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

18

Gauzatzen

30%

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

6

Disenatzen

4%

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

2

Hasi gabe

4%

Deuseztatua 		

7%

Amaituta

Planifikatutako urteko aurrekontua		 45.961.171 €

Planifikatutako aurrekontu globala 		101.717.262 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 38.434.507 €

Gauzatutako aurrekontu globala 				53.994.967 €

Aurrekontu betearazpena 							83,6 %

Aurrekontu betearazpena 							53,1 %

1
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GJH 4. KALITATEZKO HEZKUNTZA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

Amaituta
Gauzatzen aurreratuta

47%

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

11

28%

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

15

Gauzatzen

9%

Disenatzen

13%

Hasi gabe

3%

Planifikatutako urteko aurrekontua		 44.411.054 €

Planifikatutako aurrekontu globala 		166.332.066 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 48.472.330 €

Gauzatutako aurrekontu globala 			 77.040.926 €

Aurrekontu betearazpena 						 109,1 %

Aurrekontu betearazpena 						46,3 %

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

1

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

5

19
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GJH 5. GENERO BERDINTASUNA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

Amaituta

50%

Gauzatzen aurreratuta

38%

Gauzatzen

13%

Planifikatutako urteko aurrekontua		 294.289 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 1.754.898 €

Gauzatutako urteko aurrekontua				 533.012 €

Gauzatutako aurrekontu globala 				1.488.238 €

Aurrekontu betearazpena 							181,1 %

Aurrekontu betearazpena 							84,8 %

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

7

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

1

20
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GJH 6. UR GARBIA ETA SANEAMENDUA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

Gauzatzen aurreratuta

50%

Gauzatzen

50%

Planifikatutako urteko aurrekontua		 252.512 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 1.226.788 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 232.840 €

Gauzatutako aurrekontu globala 				874.388 €

Aurrekontu betearazpena							92,2 %

Aurrekontu betearazpena							71,3 %

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

1

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

1

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

2
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GJH 7. ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

Amaituta
Gauzatzen aurreratuta

42%

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

3

42%

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

1

Gauzatzen

8%

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

7

Disenatzen

8%

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

1

Planifikatutako urteko aurrekontua		 26.929.537 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 77.037.150 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 27.137.948 €

Gauzatutako aurrekontu globala				46.774.099 €

Aurrekontu betearazpena		 					100,8 %

Aurrekontu betearazpena 						60,7 %
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GJH 8. LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

55%

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

23

Gauzatzen aurreratuta

25%

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

11

Gauzatzen

18%

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

3

Disenatzen

3%

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

3

Amaituta

Planifikatutako urteko aurrekontua		 50.643.533 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 195.991.107 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 53.997.297 €

Gauzatutako aurrekontu globala 			 97.858.637 €

Aurrekontu betearazpena 							106,6 %

Aurrekontu betearazpena							49,9 %
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GJH 9. INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

38%

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

Gauzatzen aurreratuta

27%

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

Gauzatzen

31%

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

20

Disenatzen

2%

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

11

Deuseztatua 		

2%

Amaituta

Planifikatutako urteko aurrekontua		 177.413.321 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 576.308.382 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 146.993.037 €

Gauzatutako aurrekontu globala 			 322.810.623 €

Aurrekontu betearazpena 							82,9 %

Aurrekontu betearazpena							56,0 %

20

4

24
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GJH 10. DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

40%

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

16

Gauzatzen aurreratuta

28%

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

31

Gauzatzen

24%

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

19

Disenatzen

4%

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

19

Hasi gabe

1%

Deuseztatua 		

4%

Amaituta

Planifikatutako urteko aurrekontua		 214.130.368 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 719.122.051 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 180.543.185 €

Gauzatutako aurrekontu globala 				375.455.480 €

Aurrekontu betearazpena 							84,3 %

Aurrekontu betearazpena 							52,2 %
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3. Ikuspegi Orokorra GJHen Arabera

Urteko Jarraipen-txostena /

2021

GJH 11. HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK
Ekintzen eta adierazleen laburpena

36%

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

17

Gauzatzen aurreratuta

32%

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

36

Gauzatzen

22%

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

29

Disenatzen

6%

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

20

Hasi gabe

1%

Deuseztatua 		

3%

Amaituta

Planifikatutako urteko aurrekontua		 221.371.835 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 730.274.201 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 184.027.396 €

Gauzatutako aurrekontu globala 			

Aurrekontu betearazpena 							83,1 %

Aurrekontu betearazpena 							52,9 %

386.418.651 €
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

GJH 12. EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK
Ekintzen eta adierazleen laburpena

Amaituta
Gauzatzen aurreratuta

50%

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

12

33%

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

6

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

15

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

3

Gauzatzen

11%

Disenatzen

3%

Hasi gabe

3%

Planifikatutako urteko aurrekontua		 38.438.787 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 1144.408.032 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 39.844.425 €

Gauzatutako aurrekontu globala 				78.295.360 €

Aurrekontu betearazpena 							103,7 %

Aurrekontu betearazpena 							54,2 %		
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

GJH 13. KLIMAREN ALDEKO EKINTZA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

33%

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

1

Gauzatzen aurreratuta

33%

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

1

Gauzatzen

21%

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

Disenatzen

8%

Deuseztatua 		

4%

Amaituta

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

Planifikatutako urteko aurrekontua		 46.188.950 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 108.220.018 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 39.719.820 €

Gauzatutako aurrekontu globala 			 56.196.809 €

Aurrekontu betearazpena 							86,0 %

Aurrekontu betearazpena 							51,9 %

21

1
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3. Ikuspegi Orokorra GJHen Arabera

Urteko Jarraipen-txostena /

2021

GJH 14. ITSASPEKO BIZITZA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

29%

I. ARDATZA Enplegu eta jarduera
ekonomiko gehiago eta hobeak

1

Gauzatzen

57%

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

2

Disenatzen

14%

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

2

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

2

Gauzatzen aurreratuta

Planifikatutako urteko aurrekontua		 837.222 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 4.658.898 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 528.000 €

Gauzatutako aurrekontu globala				11.107.838 €

Aurrekontu betearazpena 							63,1 %

Aurrekontu betearazpena 							23,8 %
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3. Ikuspegi Orokorra GJHen Arabera

Urteko Jarraipen-txostena /

2021

GJH 15. LEHORREKO EKOSISTEMAKO BIZITZA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

3

Amaituta

25%

Gauzatzen aurreratuta

29%

III. ARDATZA Mugikortasuna eta
jasangarritasuna

19

Gauzatzen

33%

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

2

Disenatzen

13%

Planifikatutako urteko aurrekontua		 35.626.188 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 62.122.061 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 30.896.831 €

Gauzatutako aurrekontu globala				36.516.056 €

Aurrekontu betearazpena 							86,7 %

Aurrekontu betearazpena 							58,8 %
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

GJH 16. BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK
Ekintzen eta adierazleen laburpena

Amaituta

13%

Gauzatzen aurreratuta

52%

Gauzatzen

26%

Hasi gabe

4%

Deuseztatua 		

4%

Planifikatutako urteko aurrekontua		 18.185.178 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 85.448.877 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 19.505.748 €

Gauzatutako aurrekontu globala 				36.297.414 €

Aurrekontu betearazpena 							107,3 %

Aurrekontu betearazpena 							42,5 %

II. ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

5

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

18

31

3. Ikuspegi Orokorra GJHen Arabera

Urteko Jarraipen-txostena /

2021

GJH 17. HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA
Ekintzen eta adierazleen laburpena

Amaituta

29%

Gauzatzen aurreratuta

43%

Gauzatzen

29%

Planifikatutako urteko aurrekontua		 555.000 €

Planifikatutako aurrekontu globala			 3.291.898 €

Gauzatutako urteko aurrekontua 			 543.083 €

Gauzatutako aurrekontu globala 				2.079.204 €

Aurrekontu betearazpena							97,9 %

Aurrekontu betearazpena 							63,2 %

II .ARDATZA Pertsonak eta
aukera-berdintasuna

4

IV. ARDATZA Bizkaia moderno
eta irekia

3
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4. Jarduketa Fitxak

Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.01 - NAZIOARTEKO EKINTZAILETZA ZENTROA

Jarduketaren Helburua

Bizkaiko ekosistema Europako hegoaldeko nazioarteko erreferentzia-polo bilakatzea potentzial handiko ekintzailetza
espezializatuan Bizkairako estrategikoak diren sektoreetan : energia, automobilgintza, foodtech-a eta digitech-a.

Jarduketaren Deskribapena

Proiektua Bilbon nazioarteko ekintzailetza-zentro bat irekitzean datza, zeina oraingo ekintzailetza-eredua potentzial
handiko ekintzailetza aurreratuko ekosistema bilakatuko duen itsasargia izango baita, kontzentrazioan, komunitatean
eta nazioarteko konektibitatean oinarrituta, Bilbo Europako hegoaldeko lekurik onena izan dadin ekin eta hazteko.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 			
10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

3.203.553 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

3.202.556 €

Jarraipen-Txostena

Egikaritze-proiektuarekin, Nazioarteko Ekintzailetza Zentroari dagozkion solairuetako obrak lizitatu dira, eta urtarrilean
aurkeztea aurreikusi da. 6., 7., 8. eta 9. solairuak gaitzeko kontratua esleituta dago. Era berean, operadorea lankidetzaberrikuntzako planak definitzen hasi da proiektuarekin bat egiten dutela baieztatu duten korporazioekin.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.02 - INVEST IN BISCAY

Jarduketaren Helburua

Proiektua startup-ak, inbertsio-fondoen kudeatzaileak eta korporateak Bizkaira erakartzean datza.

Proiektua startup-ak, inbertsio-fondoen kudeatzaileak, korporateak eta l+G+bko unitate intentsiboak Bizkaira erakartzean
datza. Helburu hori lortzeko honako jarduketa hauek egingo dira:
Jarduketaren Deskribapena

-

Xede-talde bakoitzarentzat komunikazio-material erakargarriak sortzea eta komunikazio-kanpaina bat abiaraztea.
Ekintzailetzako gure hub-a azaltzeko, misio eta azoka esanguratsuetara joatea.
Bizkaian ekitaldiak antolatzea, misioetan eta azoketan identifikatutako xede-publikoa erakartzeko.
Enpresa eragileekin eta tokiko ereferenteekin batera, cierno day-ak antolatzea, aurreko jarduketen bitartez edo 				
nazioarteko nodoekin egindako hitzarmenen bidez identifikatutako startup-ak bertara daitezen.

Egoera

Amaituta

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 		
11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Bukatutzat ematen da, denboran zehar iraungo duen jarduketa jarraitua delako, eta funtzionamendu-egitura definituta
dago. Horrez gain, materialarekin lotutako jarduerak eta lnvest in Biscay webgunea amaitu dira.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.03 - BIZKAIA NAZIOARTEKO EKINTZAILETZA-NODOEKIN LOTZEA

Jarduketaren Helburua

Bizkaiko ekintzailetza-ekosistema ekintzailetza-arloan munduan erreferente diren beste nodo batzuekin lotzea.
Bizkaiaren interesekoak diren erreferentzia-nodo hauek identifikatu dira mundu-mailan: AEB ( Boston); Latinoamerika;
Europa ( Helsinki eta zehazteko dagoen beste bat); eta Israel ( Tel Aviv).

Jarduketaren Deskribapena

Ekintzailetza-arloan mundu-mailako erreferente diren nodoak identifikatu eta haiekin hitzarmenak egitea, “zubi”
iraunkorrak sortzeko gure startup-ak nazioartekotzea eta, batez ere, ekosistema horietako startup-ak erakartzea
ahalbidetze aldera. Halaber, nodo horiek baliagarriak izango dira enpresa erreferente edo eragileek ekosistema horiek
ezagut ditzaten eta hango startup-ekin harremanetan jar daitezen.

Egoera

Amaituta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 			
10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

1.000.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

310.050 €

Jarraipen-Txostena

Nodoekin akordioak egin ondoren, Bizkaiko startupak azeleratzeko deialdi berriaren ondoren, 2022ko lehen
hiruhilekoan hasiko da programa.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.04 - EZKERRALDEA-MEATZALDEAKO TEKNOLOGIA PARKEA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Ezkerraldea-Meatzaldeko Teknologia Parkea Zamudio-Deriokoa zabaltzeko egitasmoa izango da, eta bi eskualde horiek
dinamizatzeko helburua izango du. Parke berriaren ardatz nagusia Energy lntelligence Center (EIC) zentroa izango da, gure
energia-sektorea garatzeari begirako ekimen estrategikoa.
Bada, zentroaren egoitza parkean kokatuko da.
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 energia ontzi-aldaketarako, egiteko proiektuak 63.274.797 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.

Egoera

Amaituta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 07 - Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa,
09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

4.342.570 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

4.768.814 €

Jarraipen-Txostena

Jasota eta bermean dagoen obra.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.05 - EIC, OIL&GAS SEKTOREAN ESPEZIALIZATUTAKO EZAGUTZA-ZENTROA

Jarduketaren Helburua

EIC eraikina egitea eta hainbat unitate abian jartzea trantsizio energetikoan aurrera egiteko.

Jarduketaren Deskribapena

EIC energia ontzi-aldaketarako

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 07 - Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa,
09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 		
12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

7.502.407 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

11.998.924 €

Jarraipen-Txostena

11 enpresak parte hartzen dute EIC-ren proiektuetan. Zentroaren beharrak zehazten jarraitzen da, eta ekipamendu
aurreratuaren lizitazioa hasi da. Obrak aurrera jarraitzen du kontratuan aurreikusitako epearen barruan.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.06 - ENERGIA ELEKTRIKOA GARATZEKO ETA BANATZEKO SAREETAN ESPEZIALIZATUTAKO EZAGUTZA-ZENTROA
Jarduketaren Helburua

Energy lntelligence 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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Amaituta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 07 - Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa,
09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Akordioa eta gobernantza-eredua traktorearekin itxita daude. Global Smartgrid lnnovation Hub enpresak berrikuntzaren
plataforma bultzatzaile gisa jardungo du, konpainiaren gaitasun teknologikoa hornitzaile, laguntzaile eta startups-ekin
konbinatuz.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.07 - NAGUSI INTELLIGENCE CENTER (NIC) ZENTROA GARATU ETA MARTXAN JARTZEA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

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.
Nagusi lntelligence Centre jarriko da martxan, Silver Economy izeneko estrategia bultzatzeko Bizkaian, estrategia
horren bidez zahartzeak lurraldeari eskaintzen dion garapen ekonomikoa eta industriala aprobetxatu ahal izateko.
Horretarako, gainera, esparru publikoa eta pribatua elkarlanean arituko dira.

Egoera

Amaituta

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria,
berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

2.830.501 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

1.674.128 €

Jarraipen-Txostena

2021ean Urduliz Dorrea gaitzeko obrak amaitu dira eta 2021eko urrian master batekin ireki da.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.08 - BERMEOKO PORTUARI BULTZADA BERRIA EMATEA

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

Erakundearteko erantzukizuna dela balioetsita, lantalde bat sortu eta dinamizatzea aurreikusi da, non forualdundiak,
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 hobekuntzakjaso ere.

Egoera

Gauzatzen

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea,
11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 14 - ltsaspeko bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Abian dago Busturialdea-Urdaibaiko garapen ekonomikorako plan estrategikoa eta eskualdeko Bizkaia Orekan
Sakonduz elkartearen esparruan elikadura-arrantzako lan-talde bertikala sortu da.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.09 - NAZIOARTEKO EKITALDI HANDIAK ERAKARTZEA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Foru-aldundiak Bizkaia lurralde ezagunagoa eta nazioartean konektatua izateko apustua indartuko duten ekitaldi
handiak hartzen jarraitu nahi du..

Bizkaiari balio erantsia ekarriko dioten ekitaldiak hartu edo sustatzea.

Egoera

Bizkaiari balio erantsia ekarriko dioten ekitaldiak hartu edo sustatzea. Amaituta

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

700.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

2.450.000 €

Jarraipen-Txostena

Covid 19ak proiektu horren garapena baldintzatu badu ere, 2020an egin zuen bezala, hurrengo urteetan (2022 eta
2023) nazioarteko ekitaldiak egiteko konpromisoak lortzeko lan egin da, eta bereziki garrantzitsua da Frantziako
Tourreko Grand Depart 2023an, gauzatutako urteko aurrekontua 2,4 milioi euro handitu izana azaltzen duena.
2022rako beste ekitaldi batzuk: Europako Triatlón Multideporte txapelketa, Wellbeing Summit, Final Four de la
Basketball Champions League...
Jarduera jarraitua da, eta denboran zehar iraungo du.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.10 - TOKIKO MERKATARITZAREN DIGITALIZAZIOA BULTZATZEA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Egoera

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

Amaituta

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea,
11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

573.590 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

559.014 €

Jarraipen-Txostena

EUP! Plataforma ekainean jarri zen abian. Horrez gain, merkatarien elkarte nagusiekin lankidetzan, Bizkaiko saltoki
txikiei laguntza ematen zaie euren eraldaketa digitalean.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.11 - BIZKAIAN MERKATARITZASEKTOREA SUSPERTZEKO MERKATARITZA-AKADEMIA
Jarduketaren Helburua

Digitalizazioarekin batera,lehiakortasuna da komertzioaren profesionaltasunaren funtsezko alderdietako bat .
Horregatik, berariazko prestakuntza-ekintzak bultzatuko dira, sektoreko elkarteekin elkarlanean, plataformari lotutako
eraldaketa digitalerako proiektuarekiko sinergiak aprobetxatuta.

Jarduketaren Deskribapena

Horretarako, lanabesak eta baliabideak erabiliko dira sektoreari beharrezko prestakuntza espezifikoa eskaintzeko,
lehiakortasun handiagoa lor dezan eta gure herri eta hirietan gizarte- eta lurralde-kohesiorako daukan funtsezko
eginkizunari euts diezaion.

Egoera

Amaituta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

106.388 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

106.388 €

Jarraipen-Txostena

Merkatarien elkarteei laguntza ematen da, tokiko saltoki txikiak profesionalizatzeko ekintzak gara ditzaten.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.12 - BARNE-TURISMOA

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Amaituta

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea,
12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

50.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

31.745 €

Jarraipen-Txostena

Pandemiaren ondorioz plataformaren etenaldi behartuaren ondoren, hobetu daitezkeen eremuak aztertzen dira eta
planak eta esperientziak merkaturatzeko plataformari bultzada berria ematen zaio, turismo-kontsumoa susta dezakeen
eta aldi berean enpresen eta helmugaren digitalizazioa bultza dezakeen proiektu gisa.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.13 - BIZKAIRAKO ESTRATEGIA TURISTIKO BERRIA, JASANGARRITASUNAREKIN BAT

Jarduketaren Helburua

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. 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.

Jarduketaren Deskribapena

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.).

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 			
12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 13 - Klimaren aldeko ekintza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

3.517.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

3.598.359 €

Jarraipen-Txostena

Bilbao Bizkaia 2030 turismo-estrategia berriaren formulazioa 2021eko abenduan amaitu da, eta sektore osoari
aurkeztuko zaio 2022ko otsailaren 10ean.
Aurreko estrategia ezartzeko laguntza-programak ebatzi dira, eta tresnak/programak estrategia berrira egokitzeko prozesuan
daude.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.14 - ESKUALDEETAN TURISMO INTERESEKO GERTAKARIAK SUSTATZEKO PLANA

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Amaituta

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea,
11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

106.250 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

46.416 €

Jarraipen-Txostena

Covid 19ak baldintzatuta, 2021eko Destino Dekretuaren bidez, interes turistikoko 5 ekitaldi babestu dira eskualdeetan.
2022rako, Lurraldeko ekitaldietarako laguntza-programa berri bat diseinuan dago.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.15 - EZKERRALDE-MEATZALDEARI ETA ENKARTERRIRI LAGUNTZEKO PLANAK ETA
PLAN ESTRATEGIKOAK
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Egoera

Bizkaiko Foru Aldundiak sustatu eta koordinatuko du Ezkerraldea-Meatzaldeko eta Enkarterriko plan estrategikoak
egiteko prozesua.
Erakundearteko bi planekin, Bizkaian lehentasunezjorratu 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.
Amaituta

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea,
11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

18.552 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

18.552 €

Jarraipen-Txostena

lnplikatutako erakundeek (Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Udalak) baliozkotuta, trakzio-proiektuak,
jarduera-programa eta eskualde bakoitzean EPE-ak gauzatzeko eta haien jarraipena egiteko gobernantza-eredua
(ZAP).
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.16 - BIZKAIA OREKAN SAKONDUZ, ESKUALDEETAN JARDUERA EKONOMIKOA SUSTATZEKO BULTZADA
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Egoera

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

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea,
11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

2.247.875 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

2.069.834 €

Bizkaia Orekan Sakonduz erakundearen gobernantza- eta funtzionamendu-eredu berria abian dago, Sailak kudeatzen
dituen laguntza-programen laguntzarekin (eskualdeko lehiakortasuna bultzatzea, industrialdeak ...) eta beste laguntzazerbitzu eta -tresna batzuen laguntzarekin (orkestra, GISLUR geoataria, etab.). 2021eko abenduaren 1ean, Bizkaiko Orekan
Sakonduz urteko ekitaldia ospatu zen. EPE-en trakzio-proiektuak gauzatzen laguntzea (Enkarterriko BDC).
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.17 - 42 BIZKAIA, GAITASUN DIGITALETAN GAITZEKO PROGRAMA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Eskaintza berri bat garatzea, enpresak digitalizatzea ahalbidetzeko.

Proiektuaren xedea da, fundazio telefonikoarekin batera,Urdulizeko Dorrean espazio bat irekitzea, bertan hainbat profil
eta adinetako pertsonak digitalizazio-arloan, doan, trebatzeko, eta gaitasun teknologikoak, sortzaileak eta digitalak
garatzen laguntzeko, kalitateko enplegu bat lor dezaten eta, aldi berean, enpresek digitalizazioprofiletan duten
eskaera bete dadin.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

730.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

677.335 €

Jarraipen-Txostena

2021ean, 3 prestakuntza-edizio egin dira 42 Bizkaian, prestakuntza jasotzen ari diren pertsonen gogobetetzemaila
handiarekin, eta bisitak antolatzen ari dira enpresekin eta erakundeekin, prestakuntza-metodo horren bidez lortutako
ekimenaren eta trebakuntzaren berri emateko.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.18 - PERTSONA ZAURGARRIAK EDO GIZARTERATZEKO ZAILTASUN BEREZIAK
DAUZKATEN PERTSONAK GIZARTERATU ETA LANERATZEKO PROGRAMA
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

Urtero deialdi bat egingo da iraupen luzeko langabeentzat, 44 urtetik gorakoentzat eta gizarte-bazterketako egoeran
edo arriskuan dauden pertsoneentzat. Halaber, urtero, 30 urtetik beheragoko gazteei zuzendutako deialdi bat ere
egingo da.

Egoera

Amaituta

GJH

01 - Pobrezia desagerraraztea, 04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa,
10 - Desberdintasunak murriztea

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

5.323.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

4.924.311 €

Jarraipen-Txostena

Bizkaiko Foru Aldundiaren 75/2021 Foru Dekretuak, maiatzaren 25ekoak, Bizkaiko Lurralde Historikoan promoziorako eta
lan-aukerak areagotzeko diru-laguntzen oinarriak eta deialdia ezartzen dituenak, Lan Berri, 2021eko ekitaldian, eta 3R
Enpresa Programak artikulatutako jarduketa. Programa horretan Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak eta EAEko 5 enpresaklusterrek parte hartzen dute. Enplegua, Gizarte lnklusioa eta Berdintasuna sustatzeko Sailaren ohiko jardunbidean
finkatutako eta integratutako jarduna.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 1.19 - EKINTZAILETZARI ETA AUTOENPLEGUARI LAGUNTZEKO PROGRAMA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Amaituta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura,
10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

6.999.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

6.983.629 €

Jarraipen-Txostena

Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 25eko 77/2021 Foru Dekretuaren bidez artikulatutako jarduketa. Dekretu horren
bidez, autoenplegua, enpresa-transmisioa eta enpresa-finkapena sustatzeko diru-laguntzen oinarriak eta deialdia ezarri
ziren 2021eko ekitaldirako. Enplegua, Gizarte lnklusioa eta Berdintasuna sustatzeko Sailaren ohiko jardunbidean finkatutako
eta integratutako jarduna
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2021

ABE. 1.20 - ENPLEGURAKO PLAN BEREZIA - GIZARTE-ZAURGARRITASUNEKO EGOERAN
DAUDEN GAZTEEI.
Jarduketaren Helburua

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 gizartezaurgarritasuneko
egoeran dauden gazteei.

Jarduketaren Deskribapena

Pertsona horiek lanbide-esperientzia baten bidez gaitzea eta birprestatzea ahalbidetzeko moduko enplegu- eta
prestakuntza-programak abiatuko dira.

Egoera

Amaituta

GJH

01 - Pobrezia desagerraraztea, 04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa,
10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

1.000.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

1.000.000 €

Jarraipen-Txostena

Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 22ko 90/2021 Foru Dekretuaren bidez artikulatutako jarduera. Dekretu horren bidez,
ibilbide integral eta pertsonalizatuak enplegu-prestakuntzako programa mistoen bidez abian jartzeko diru-laguntzen
oinarriak eta deialdia onartu ziren, Gizarte lnklusioko Zuzendaritza Nagusiko gazteei arreta emateko programako eta GAZTE
ON programako kideei zuzenduta. Enplegu, Gizarte lnklusio eta Berdintasuna sustatzeko Sailaren ohiko jardunbidean
finkatutako eta integratutako jarduna.
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2021

ABE. 1.21 - URBIDEAK, ITSASADARRAREN INGURUKO INDUSTRIA-ONDAREARI BALIOA EMATEA

Jarduketaren Helburua

lbaizabal ibaiaren eta Bilboko itsasadarraren ertzetan, industria-jarduera handia garatu zen XIX. eta XX. mendeetan.
Zalantzarik gabe, galdu ezin dezakegun oinorde kulturala da hori.

Jarduketaren Deskribapena

Hortaz, oinarri industriala izango duen ibilbide kultural bat sortuko dugu teknologia berrien laguntzarekin, lbaizabal
ibaiaren eta Bilboko itsasadarraren inguruko industria-ondareari balioa emate aldera.

Egoera

Gauzatzen

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

90.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Gauzatzen.
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2021

ABE. 1.22 - LA ENCARTADA MODA-TOPAKETAK. TRADIZIOA ETA ABANGOARDIA

Jarduketaren Helburua

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

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Amaituta

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 11 - Hiri eta komunitate
jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

20.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

55.000 €

Jarraipen-Txostena

Amaituta.
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2021

ABE. 1.23 - 64 BIS ARTIKULUA SUSTATZEA ENPRESA BERRIKUNTZAREN ZERBITZURAKO
TRESNA GISA
Jarduketaren Helburua

Bizkaiko enpresei l+G+b prozesuetan laguntzeko tresna eraginkor batean bilakatu da 64 bis artikulua.

Jarduketaren Deskribapena

Bizkaiko Foru Aldundiak konpromisoa hartzen du tresna horri beste bultzada bat emateko, horrela, lurraldeko enpresa
guztientzako oraindik ere erabilgarriagoa eta irisgarriagoa izan dadin.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

Aurrekontu-kosturik gabe

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Aurrekontu-kosturik gabe

Jarraipen-Txostena

Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 64 bis artikulua bultzatzen ari da, enpresa-berrikuntzaren zerbitzurako
tresna gisa.

56

4. Jarduketa Fitxak
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2021

ABE. 1.24 - LEHENTASUNEZKO BGAEAK SUSTATU ETA AKTIBATZEA, ENPLEGUBALDINTZAK HOBETZEKO MEKANISMO GISA
Jarduketaren Helburua

Lehentasunezko BGAEen bitartez, enpleguko gizarte-aurreikuspen osagarria orokortzea bultzatzea, lurraldeko enpresa
guztietara eta langile autonomoen multzora hedatu ahal izateko, negoziazio kolektiboaren bidez.

Jarduketaren Deskribapena

BGAEen sistemak arrakasta nabaria izan duenez banakako gizarte-aurreikuspen osogarriaren garapenean eta
kolektibo jakin batzuetan, enpleguarenean, Bizkaiko Foru Aldundiak zerga-pizgarrien multzo bat garatuko du.

Egoera

Gauzatzen

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

Aurrekontu-kosturik gabe

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Aurrekontu-kosturik gabe

Jarraipen-Txostena

Hasierako fasean jarraitzen duen erakundeen arteko akordioaren zain jarraitzen du.
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2021

ABE. 2.01 - BIZKAIA, NBEAREN GARAPEN JASANGARRIRAKO XEDEEKIN LERROKATUTA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Egoera

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.
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. Zeharkako estrategia
bat bultzatuko da, orain gizarte moduan ditugun erronkak eta jasangarritasun-xedeak parekatuko dituena. Gure politika publikoak
egokituko dira, eta, Ekonomia ltunak aitortzen dizkigun eskumenak baliatuz, zergasistemaren ikuspegia modu berritzailean eratuko da,
Bizkaia modu jasangarrian garatzeko estrategia betez.
Gauzatzen aurreratuta

GJH

01 - Pobrezia desagerraraztea, 02 - Goserik ez, 03 - Osasuna eta ongizatea, 04 - Kalitatezko hezkuntza, 05 - Genero
berdintasuna, 06 -Ur garbia eta saneamendua, 07 - Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 08 - Lan duina eta hazkunde
ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 13 - Klimaren aldeko ekintza, 14 - ltsaspeko bizitza, 15 - Lehorreko ekosistemako
bizitza, 16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak, 17 - Helburuak lortzeko aliantza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

89.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

89.000 €

Jarraipen-Txostena

Hitzarmenaren xede diren lanak amaitu dira, eta araudi erregulatzailea gainerako euskal erakundeekin koordinatzea falta da.
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2021

ABE. 2.02 - HERRI TXIKI AUKERA HANDI

Jarduketaren Helburua

Herri Txiki Aukera Handi ekimenak tokiko eragileak mobilizatzeko tresna izan nahi du, erronka komunak
elkarrekinidentifikatu, herritarrei zerbitzu hobeak eskaini, eta erronka horiei erantzuteko moduko ekintzak egiteko,
Bizkaikoherri txiki guztiek zerbitzu publikoetara berdintasunean sartzeko aukera izango dutela bermatze aldera.

Jarduketaren Deskribapena

BFAren konturako laguntza teknikoa, lurralde bereko udalerriei laguntzeko zerbitzuak, erronka komunak eta erronka
horiei erantzuten dieten eta lurraldeko herri txiki guztiek zerbitzu publikoetara iristeko berdintasuna izan dezaten
laguntzen duten ekintzak identifikatzen. Halaber, ekintza horiek abiarazteko egikaritze-planak zehazten laguntzea.
Laguntza teknikoa eta juridikoa ematea proposatutako ekintzak gauzatzeko. Laguntza ekonomikoa zenbait ekintzatan,
eskualderako inpaktuen arabera. Lehenengo fasean, Arratia eta Mungialdea eskualdeak izango dira proiektuaren
ardatzguneak.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura,
10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

532.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

532.000 €

Jarraipen-Txostena

Eskualde bereko udalerriei erronka horiei erantzuten dieten eta eskualdeko herri txiki guztiek zerbitzu publikoetara
iristeko aukera berdinak izan ditzaten laguntzen dieten zerbitzu, erronka komun eta ekintzak identifikatzen laguntzeko
tailerrak egin dira. Halaber, ekintza horiek abian jartzeko gauzatze-planak zehazten lagundu da. Proposatutako
ekintzak gauzatzeko laguntza teknikoa eta juridikoa eman da. Ekintza batzuetan laguntza ekonomikoa eman da,
eskualdearen gaineko eraginetan oinarrituta.
Horrez gain, inbertsio handia egin da Bizkaian oreka eta aukera-berdintasuna bermatzeko, abiadura handiko banda
zabaleko sareen (>300 Mbps) hedapena sustatuz landa-eremuan sakabanatuta dauden eta telekomunikaziooperadoreen planetatik kanpo geratzen diren eremuetan, ekonomikoki errentagarriak ez direlako.
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2021

ABE. 2.03 - BIZKAIA GARA, BOLUNTARIOEN SARE ZIBILA

Jarduketaren Helburua

«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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Amaituta

GJH

10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

220.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

220.000 €

Jarraipen-Txostena

2021ean, “Bolunta” boluntariotza-agentziaren bitartez Bizkaian boluntariotza eta partaidetza soziala garatzeko
hitzarmena eta 2021eko ekitaldirako Bizkaia Gara programa formalizatu dira.

60

4. Jarduketa Fitxak
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2021

ABE. 2.04 - BIZKAIKO LABAR-ARTE APARTA PARTEKATZEKO ERREFERENTZIAZKO ESPAZIO BAT

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Disenatzen

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 15 Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

150.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Diseinatzen.
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2021

ABE. 2.05 -FAMILIENTZAKO AISIALDIGUNEAK ETA AZOKA ESPEZIALIZATUAK SUSTATZEA.

Jarduketaren Helburua

Bizkaiko udalerrietan, estalkidun azpiegitura ugari daude, neguko asteburuetan seme-alabak dauzkaten familientzako
aisialdi-guneak izateko edo tokiko merkataritzako azoka oso espezializatuak hartzeko balia daitezkeenak.

Jarduketaren Deskribapena

Foru-aldundiak, udalerriekin elkarlanean, bi ideiakjorratzeko hainbat proiektu pilotu sustatu nahi ditu.

Egoera

Deuseztatua

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Covid 19a dela eta deuseztatua.
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2021

ABE. 2.06 - BIZKAIKO TALENTUA EREMU GUZTIETAN SUSTATZEA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Egoera

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

Amaituta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura,
10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

2.117.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

2.034.649 €

Jarraipen-Txostena

2021ean nazioarteko zentroetan graduondoko prestakuntza bultzatu da, kualifikazio handiko eta esperientzia
profesional handiko pertsonak enpresetan erakartzen eta sartzen lagundu da, haien lehiakortasuna hobetzeko
helburuarekin, eta Bizkaian emandako hainbat master egiten lagundu da, pertsonen kualifikazioa hobetzeko eta haien
prestakuntza gure enpresa-sarearen beharretara hurbiltzeko.
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2021

ABE. 2.07 - BILBO-EFEKTUA ITSASADARRAREN BI ERTZETAKO HERRIETARA HEDATZEA

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

Foru Aldundiak proiektu handi honen hasierako zirriborroan eta lehenengo urratsetan aurrera egiteko konpromisoa
hartu du.

Egoera

Gauzatzen

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura,
10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 14 ltsaspeko bizitza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

0€

Ezkerraldea-Meatzaldea eskualdeko estimulu planean sartu da, Industria Ondarearen eta ltsasadarraren Balorizazioa
proiektuaren bidez.
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2021

ABE. 2.08 - BIZKAIAN GIZARTEEKINTZARAKO ESKUALDEKO ZENTRO INTEGRALAK SORTZEKO
PROIEKTU PILOTUA
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

01 - Pobrezia desagerraraztea, 03 - Osasuna eta ongizatea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate
jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Osakidetzaren (Basurtuko ESla eta Santa Marina Ospitalea) eta Gizarte Ekintza Sailaren arteko esparru-protokoloa
sinatu da, osasun-sistemaren eta Gizarte Zerbitzuen sistemaren arteko koordinazioa hobetzeko egoitzazentroetan
bizi diren pertsonen arretan. Era berean, zainketak planifikatzeko lan-ildoa jarri da abian, Birjinetxe erreferentziazko
Eskualdeko Zentroak eta haren eragin-eremuko egoitza-zentro talde batek gidatuta.
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2021

ABE. 2.09 - GETXON ADINEKOEN ETA GAZTEEN ARTEKO BELAUNALDIARTEKO BIZIKIDETZARI
BIDE EMANGO DION ZENTRO BERRITZAILEA SORTZEA
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Gauzatzen

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

9.938.775 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

3.306.158 €

Jarraipen-Txostena

2021ean xehetasun-azterlana idatzi da eta Getxoko Udalari izapidetzea eskatu zaio, eta abian den oinarrizko
proiektuaren idazketa esleitu da.

66

4. Jarduketa Fitxak

Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 2.10 - ETXETIC PROIEKTUA, MENDEKOTASUN-EGOERAN DAUDEN PERTSONEI ETXEAN
EGOTEN LAGUNTZEKO
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

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.

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.

Egoera

Amaituta

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

4.634.833 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

3.003.300 €

Jarraipen-Txostena

EtxeTIC en etxean irauteko laguntza-zerbitzua arautzen duen Foru Dekretua argitaratu da, eta Etxaniz zentroan abian
jarri da lehen EtxeTIC zentroa.
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2021

ABE. 2.11 - BABESGABETASUN-EGOERAN DAUDEN ADINGABEAK FAMILIETAN HARTZEKO PLANA

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Amaituta

GJH

01 - Pobrezia desagerraraztea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

16.698 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

65.912 €

Jarraipen-Txostena

2021eko azaroan familia-harreraren kanpaina berria abiarazi zen, prentsaurrekoa, irudi berria, bideo korporatiboa
eta komunikabideak barne. Halaber, kanpaina estrategikoak hasi dira erakunde aliatuekin, harrera espezializatua
sustatzeko.
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2021

ABE. 2.12 - ESKOLA-ABSENTISMOAREN TASA HANDIAK DAUZKATEN EREMUETAN BABESGABETASUN-EGOERAK PREBENITZEKO ESPERIENTZIA PILOTUAK

Jarduketaren Helburua

lkuspegi 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.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Disenatzen

GJH

01 - Pobrezia desagerraraztea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Lan-ildoa Enkarterri-Ezkerraldeko plan berezian sartu da. Pandemiaren ondorioz geroratuak izan ziren lanak egiten ari
dira.
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ABE. 2.13 - DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN BIZITZA INDEPENDENTEARI LAGUNTZEKO
LAGUNTZA BERRIAK DISEINATZEA, KOMUNITATEAN DUTEN PARTE-HARTZEA ETA HAIEN BIZIKALITATEA HOBETZEARI BEGIRA
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Egoera

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

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.

Gauzatzen

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

5.808 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

5.808 €

Jarraipen-Txostena

Bizkaian 2021-2023 aldirako Desgaitasuna duten Pertsonen Partaidetza eta Bizi Kalitaterako Planaren esparruan,
hirugarren sektore sozialeko erakundeekin batera egin beharreko lanerako oinarri gisa balioko duen dokumentua
eginez, Bizitza lndependenteko proiektuak sustatzeko helburuarekin.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 2.14 - ZAINTZAILEEN ESTATUTUA LURRALDE OSORA ZABALTZEA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Egoera

GJH

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Zaintzaileen Estatutua sendotuko da, eta lurralde osora zabalduko, hainbat alderdi azpimarratuz; hala nola, hobekuntza
teknologikoak, atsedenaldiak, prestakuntza eta informazio-sistemak.
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 informaziosistemen garapena (zaintza-lanetan gidatzeko eta laguntzeko tresna ere izango dira).
Amaituta

03 - Osasuna eta ongizatea, 04 - Kalitatezko hezkuntza, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate
jasangarriak

504.203 €
2.770.054 €
2021ean, desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldietarako plaza berriak prestatu dira Gizarte
Urgazpenerako Foru Erakundeari atxikitako zentroetan.

Jarraipen-Txostena

Atsedenerako zerbitzuari lotutako prestazioa arautzen duen Foru Dekretua aldatu da, zerbitzua eskuratzeko prozesua
sinplifikatuz.
Era berean, Zaintza Eskola beste 6 zentrotan zabaldu da (Etxaniz-Bilbao, Getxo, Basauri, Sestao, Durango eta Zamudio).
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 2.15 - ERAKUNDEEZ KANPOKO TUTORETZARI LAGUNTZEKO ZERBITZUA ABIATZEA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Helburua da jarduteko gaitasuna aldatu zaion pertsonaren ingurune hurbilenean bete daitezela tutoretzaeginkizunak;
izan ere, ingurune horrek hobeto interpreta dezake pertsona horren borondatea, eta erabakiak hartzen lagundu ahal
dio.
Tutore karguan aritzeko laguntza sail bat antolatzea, judizialki jarduteko gaitasuna aldatu zaien pertsonen
senideentzat. 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.

Egoera

Amaituta

GJH

01 - Pobrezia desagerraraztea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

215.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

133.809 €

Jarraipen-Txostena

Apirilean gaitu eta aurkeztu zen zerbitzua.
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2021

ABE. 2.16 - «BAY OF BISCAY, BAY OF CARE - ZAINKETEN LURRALDEA», IRAUPEN LUZEKO
ZAINKETEN EREDUA ZEHAZTEA BIZKAIAN ETA EUROPAN
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Europa-mailan, iraupen luzeko zaintzei buruzko hausnarketa prozesua egingo da, mendekotasun-egoeran daudenei
arreta emateko arloan dauden eta egongo diren premiei erantzuteko.
Horretarako, Europako adituen talde bat eratu eta koordinatuko da, zeinak Europari buruzko orientabide orokorrak eta
Bizkairako gomendio espezifikoakjasoko 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.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

37.330 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

37.330 €

Jarraipen-Txostena

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta AGE Platform Europe-ren arteko lankidetza-hitzarmen bat dago, iraupen luzeko
zainketen etorkizuneko ereduaren oinarriei buruzko aditu-talde europar bat eratzeko. Lantaldeak aurrera egin du
2021ean, 6 adituk osatutako taldearekin eta AGEren laguntza teknikoarekin. Lankidetzaren emaitza gisa, txostena
2022ko lehen seihilekorako entregatzea aurreikusi da.
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2021

ABE. 2.17 - DESGAITASUN INTELEKTUALA DUTEN PERTSONENTZAKO ENPLEGU ESKAINTZA
PUBLIKOA
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Desgaitasuna duten pertsonentzako eskaintza publikoa bultzatzea, kolektibo horiei zuzendutako lanpostukopurua
handituz.
Desgaitasuna duten pertsonentzako eskaintza publikoa bultzatzen jarraituko dugu, kolektibo horiei zuzendutako
lanpostu-kopurua handituz. Era berean, aurreko legealdian garatutako esperientzia gainerako erakunde publikoetara
zabalduko dugu, jardunbide egokien kasu bat izan baita. Horretarako, eredua hedatu eta zabaltzeko plan bat egingo
da, Bizkaiko udalei laguntzeko baliabideak ere izango dituena.

Egoera

Amaituta

GJH

01 - Pobrezia desagerraraztea, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta
komunitate jasangarriak, 16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

18.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

1.788.160 €
Abenduaren 18an egin zen 2021eko EPEaren azterketaren lehen zatia, kolektibo horrentzako 5 plaza berri betetzeko.

Jarraipen-Txostena

Azterketa 182 lagunek gainditu zuten, eta bigarren azterketa 2022ko otsailaren 21erako deitu da. BFAk adimendesgaitasuna duten pertsonentzako eskaintza publikoa sustatzen jarraituko du, kolektibo horientzako plaza-kopurua
handituz.
Era berean, sortutako poltsa hori eskatzen duten erakunde publikoen eskura jarriko da, eta garatutako esperientzia
lurraldeko udalerrietara eramaten jarraituko da.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 2.18 - LAN ESKAINTZA PUBLIKOA

Jarduketaren Helburua

Enplegu Publikoaren Eskaintza egonkorrerako deialdi berriak, funtzio publikoa uzten duten pertsona beste lanpostu
betetzeko eta, halaber, behin-behinekotasuna txikiagotzeko.

Jarduketaren Deskribapena

Enplegu Publikoaren Eskaintza egonkorra bultzatzea, funtzio publikoa uzten duten pertsona beste lanpostutan eta,
gainera, behin-behinekotasuna murriztea, baina profilak profil profesionalen etorkizuneko beharretara egokituta,
Bizkaiko herritarrek beharko duten zerbitzu publikoa eraginkortasun-, modernitate- eta kalitatebaldintza ezin
hobeetan eskaintzeko.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak, 17 - Helburuak lortzeko aliantza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

120.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

130.083 €

Jarraipen-Txostena

2021eko EPEan 163 plaza onartu dira guztira (49 plaza gainditu dira urtearen lehen erdian eta 114 plaza bigarrenean).
Kopuru horri 2020ko EPEan onartutako 120 plazak gehituko dizkiogu.
2022ko EPEari begira, aurtengo birjarpen-tasa aztertzeari ekingo zaio, eta horrek adieraziko digu zenbat plaza eskaini
ahal izango ditugun gehienez. Gure helburua maximo hori lortzea izango da. Lehen estimazio batean, 130 plazaz hitz
egin genezake.
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2021

ABE. 2.19 - ADMINISTRAZIOA EUSKALDUNDUZ. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EUSKALDUNAGOA
EGITEA
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

386.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

385.392 €

Jarraipen-Txostena

Aurreikusitakoaren arabera garatzen ari den jarduketa.
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2021

ABE. 2.20 - GAZTEAK ZERGA-SISTEMAREN GARRANTZIAREN GAINEAN KONTZIENTZIATZEA,
HEZKUNTZAREN BIDEZ
Jarduketaren Helburua

EAEko foru-ogasunek eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak eta Ogasun Sailak garatu dute modulua, eta
gazteenek zerga-sistemari buruzko prestakuntza jasotzea eta horren gainean kontzientziatzea dauka xede, funtsezkoa
baita hori, gastu publikoei eusteko zergak ordaindu behar direla ikus dezaten.

Jarduketaren Deskribapena

Eskola-zentro guztietara hedatuko da DBHko bigarren zikloko edo batxilergoko lehenengo mailako ikasle guztientzako
modulu hezitzailea. Moduluak zergak zergatik eta zertarako ordaintzen diren, gure egitura instituzionala nolakoa den
eta diru publikoa zertan gastatzen den argitzen lagunduko du.

Egoera

Amaituta

GJH

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

04 - Kalitatezko hezkuntza

50.585 €
50.585 €

Zerga-modulua urtero eguneratzen da, eta erakundeen arteko hitzarmen bat dago foru-aldundien eta Eusko
Jaurlaritzaren artean. Jarduera kontsolidatua eta integratua da Ogasun Sailaren ohiko jardunean.
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2021

ABE. 2.21 - GENERO-IKUSPEGIDUN AURREKONTUETAN SAKONTZEA

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Amaituta

GJH

05 - Genero berdintasuna, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

21.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

18.090 €

Jarraipen-Txostena

Generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazio-txostena egin da, eta Bizkaiko 2022ko Aurrekontuen Foru
Arauaren proiektuari erantsi zaio. Enplegua, Gizarte lnklusioa eta Berdintasuna sustatzeko Saileko Berdintasunerako
Zuzendaritza Nagusiaren bidez, generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa finkatu eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren ohiko praktikan integratu da.
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2021

ABE. 2.22 - BIZKAIA KOOPERA, LURRALDEAN ERREFERENTZIAZKO ERAKUNDEEKIN
LANKIDETZAN ARITZEA SUSTATZEKO PROIEKTUA
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Egoera

GJH

Bizkaitar guztiengana irits daitezen garapenerako lankidetzaren arloko erantzukizuna eta baterako lana.
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.
Amaituta

02 - Goserik ez, 17 - Helburuak lortzeko aliantza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

230.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

200.000 €

Jarraipen-Txostena

Diru-laguntzen deialdia ebatzita. Bizkaian erreferente diren 1O erakundek parte hartu dute lankidetza-proiektuen
garapenean.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 2.23 - ANIZTASUNEAN ELKARREKIN BIZITZEKO FORU-ESTRATEGIA BERRIA

Jarduketaren Helburua

Bizkaian dauden aniztasunak kudeatzea, berdintasunaren eta diskriminazio-ezaren printzipiotik eta Garapen
Jasangarriaren Helburuekin eta 2030 Agendarekin bat datorren eskubide-ikuspegitikjorratzen direla bermatuz.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

804.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

804.000 €

Jarraipen-Txostena

Diru-laguntzen deialdia ebatzita dago. Bizkaiko 48 erakundek aurkeztutako 62 proiektu sinatu dira Aniztasuna
Kudeatzeko arloan
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2021

ABE. 2.24 - BIZKAIKO EMAKUMEEK PARTE HARTZEKO KONTSEILUA

Jarduketaren Helburua

Bizkaian emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzen laguntzen duten elkarte feministek, emakumeen
elkarteek eta beste erakunde eta organismo batzuek parte hartzeko organoa.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Amaituta

GJH

05 - Genero berdintasuna, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

21.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

28.560 €

Jarraipen-Txostena

Enplegua, Gizarte lnklusioa eta Berdintasuna sustatzeko Saileko Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiaren bidez,
Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua sendotu da. Abenduaren 31n, talde bakoitzak 8 bilera egin ditu, eta
maiatzean batzar bat egin da.
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2021

ABE. 2.25 - BIZKAIKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO LURRALDE SAREA

Jarduketaren Helburua

Sare honek erakunde-mailako lanerako eta koordinaziorako espazioa izan nahi du, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Bizkaiko
udalerrien eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-alorrean eskumenak dituzten udalez gaindiko beste
erakunde batzuen elkarlanerako.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Amaituta

GJH

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

05 - Genero berdintasuna, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

21.000 €
33.461 €

Enplegua, Gizarte lnklusioa eta Berdintasuna sustatzeko Saileko Berdintasun Zuzendaritzaren bidez, Bizkaiko
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lurralde Sarea finkatu da. Batzarraren eta kontseiluaren lehen bilerak
2021eko azaroan eta abenduan egin dira.
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2021

ABE. 2.26 - DENBORAREN ERABILERA BERRIEI BURUZKO DENBBORA SAREA SUSTATZEA

Jarduketaren Helburua

Sare horren bidez, harreman soziolaboralen kultura berria sustatu nahi da, kontziliazioari, erantzunkidetasunari eta
generoekitateari dagokienez.

Jarduketaren Deskribapena

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. 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.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

05 - Genero berdintasuna

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

30.067 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

3.902 €

Jarraipen-Txostena

2021ean jarraipen-bilerak egin dira Bilboko Udalarekin, eta herritarrei irekitako jardunaldia egin da.
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2021

ABE. 2.27 -BAZTERKETARAKO ARRISKUAN DAUDEN GAZTEEI HELDUARORA IGAROTZEN
LAGUNTZEKO ESTRATEGIA GAZTEA
Jarduketaren Helburua

Gizarte-bazterketarako arriskuan dauden 18 eta 23 urte arteko gazteen bazterketa prebenitzeko eta haien
emantzipazio-prozesuei 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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Amaituta

GJH

01 - Pobrezia desagerraraztea, 04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa,
10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

5.047.625 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

5.047.625 €

Jarraipen-Txostena

Enplegua, Gizarte lnklusioa eta Berdintasuna sustatzeko Saileko Gizarte lnklusioko Zuzendaritza Nagusiaren bidez,
Gazte Estrategia finkatu da, bazterkeria-arriskuan dauden gazteak helduarorako bidean jartzeko. Arretaprogramei
dagozkien gastuak baino ez dira sartzen. Esparru horretatik kanpo geratzen dira eta beste bide batetik kudeatzen dira
kolektiboarentzako gizarteratzeko laguntza bereziak.
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2021

ABE. 2.28 - INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEAK HARTZEKO BALIABIDEEN SAREA
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

lndarkeria matxistaren emakume biktimak hartzeko baliabideen sarea martxan jarriko da, emakume horiei eta haien
ardurapeko pertsonei begira. Horretarako, sarea diseinatuko da, protokoloak eta elkarrekintza-tresnak eraikiko dira, eta
eskuhartze sozialeko euskarri teknikoak sortuko dira.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 04 - Kalitatezko hezkuntza, 05 - Genero berdintasuna, 10 - Desberdintasunak murriztea,
11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

50.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

180.000 €

Jarraipen-Txostena

Covid 19aren ondoren, 2021eko ekainean berraktibatutako proiektua. lkastaroen egutegia berrantolatu da.
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2021

ABE. 2.29 - GAZTEEI ETA NERABEEI INDARKERIA MATXISTAREN KASUETAN ARRETA EMATEKO
PROGRAMA
Jarduketaren Helburua

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

Jarduketaren Deskribapena

lndarkeria 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.

Egoera

Amaituta

GJH

05 - Genero berdintasuna, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

50.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

180.000 €

Jarraipen-Txostena

Gazteentzako arreta terapeutikoko taldeari eutsi zaio, eta jardunbide egokien eskuliburu bat egin da.
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2021

ABE. 2.30 - 30 BIZKAIAN EUSKARA BIZIA. BIZKAIAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA
SUSTATZEA
Jarduketaren Helburua

Estrategikotzat jotzen diren eremuetan, euskararen erabilera sustatuko da.

Jarduketaren Deskribapena

Gizarte-ekintzan, kirol-eremuan eta mundu sozioekonomikoan euskara ohiko hizkuntza izateko agente
garrantzitsuekiko lankidetza indartuko da.

Egoera

Amaituta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 10- Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

1.665.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

1.555.954 €

Jarraipen-Txostena

Amaituta.
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2021

ABE. 2.31 - EUSKARAREN LNTERPRETAZIO ZENTROAREN (EIZ) SUSTAPENA EGUNERATU ETA INDARTZEA
Jarduketaren Helburua

Euskararen lnterpretazio 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.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Disenatzen

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

250.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

275.000 €

Jarraipen-Txostena

Proiektu museologikoa lantzen ari da.
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2021

ABE. 2.32 - EUSKAL MUSEOA, EUSKAL KULTURARA SARTZEKO ATEA

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Disenatzen

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Obra lizitatu da.
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2021

ABE. 2.33 - BIZKAIKO TALENTU ARTISTIKOA BULTZATZEA, NAZIOARTEKO ALDERDIAN

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Amaituta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta
komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

446.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

46.000 €

Jarraipen-Txostena

Amaituta.
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2021

ABE. 2.34 - BIZKAIA MUSIK ON

Jarduketaren Helburua

Programa honen xedea da musika-jaialdien espiritua Bizkaiko Lurralde Historikoko hainbat tokitara hurbiltzea, agerian
jarriz bertoko musikaririk onenen balioa, artista finkatuek ere parte hartuta.

Jarduketaren Deskribapena

Musika Bizkaiko eskualdeen eragile sozial eta kultural bihurtuko da era horretara.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Diseinua amaituta. Covid 19a dela eta, jarduera hori 2022an egingo da.
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2021

ABE. 2.35 - BIZKAIKO KIROL-ARLOKO TALENTUARI LAGUNTZEA

Jarduketaren Helburua

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

Jarduketaren Deskribapena

Federazioko teknifikazio-planak diruz laguntzen dira, Bizkaiko kirolari promesak izendatzen dira eta laguntza ematen
zaie tailerren, jarraipen mediko eta genetikoen, entrenatzeko laguntzen eta abarren bidez; Eusko Jaurlaritzarekin
batera Bizkaiko kirolari talentudunak izendatzen dira eta laguntza ematen zaie HTZtik, halaber, diruz laguntzen zaie
banakako kiorlariei lehiaketetan parte har dezaten.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

230.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

196.534 €

Jarraipen-Txostena

2021eko programak amaituta.
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2021

ABE. 2.36 - MILAKA HAURREK ASTEROASTERO ESKOLA-KIROLAREKIN ONDO PASA DEZATELA
BERMATZEA.
Jarduketaren Helburua

Bizkaiko Lurralde Historikoan eskola-umeentzako kirol-eskaintza sustatu, ahalbidetu, antolatu eta arautzea, kirol
ohitura sorrarazteko, eskola-umeen artean kirola egiteko aukerak asetzeko eta hezkuntza-garapena osatzeko.

Jarduketaren Deskribapena

Eskola-kirola antolatzea eta mantentzea da Bizkaiko Foru Aldundiak egiten duen jarduera garrantzitsuenetako bat.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

1.986.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

2.206.012 €

Jarraipen-Txostena

Jardunean dagoen programa, pandemia dela-eta kirol-jardueraren araudian aldaketak egiteko zain.
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2021

ABE. 2.37 - ESKOLA-KIROLEKO TEKNIKARIENTZAKO PRESTAKUNTZA SUSTATZEA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Bizkaian egiten diren kirol-praktika guztiak sustatzen eta kudeatzen dituzten erakunde publiko eta pribatuetako
pertsonen eta erakundeen prestakuntza laguntzea.
Jardueraren helburua da Bizkaiko kirol-sistemako eragileen trebakuntza handitzea, Bizkaiko Foru Aldundiaren ikuspegi
eta eskumenetatik arreta jarrita: Eskola Kirola programako langileak eta kirol-sistema federatuko entrenatzaileen
prestakuntza arautua bultzatzea; kirol-erakundeen kudeaketa aurreratua hobetzea; eta bi urtez behingo azterketatopaketak edo -jardunaldiak egitea, kirolaren eta enpleguaren arteko harremana ikusarazteko (kirola biziz).

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 04 - Kalitatezko hezkuntza, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate
jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

210.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

71.401 €

Jarraipen-Txostena

Jardunean dauden programak.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 2.38 - ZEU ERE KIROLARI, BIZKAITARREN ARTEAN KIROLA EGITEA SUSTATZEKO JARDUERA

Jarduketaren Helburua

Bizkaiko biztanleek kirola egiteko dauzkaten aukerak handitzea.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Gauzatzen

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

75.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

117.374€

Jarraipen-Txostena

2021ean 30.000€jarri dira bidezidorrak mantentzeko. Bestalde, Emaki foroan emakumeen kirol-jarduera errazten duten
faktoreei buruzko azterlan bat sartu da.
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2021

ABE. 2.39 - BERTOKO KIROLAK INDARTZEN

Jarduketaren Helburua

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

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

20.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Aurreikusitakoaren arabera gauzatutako jarduketa.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 2.40 - BETERANOEN KIROLA

Jarduketaren Helburua

Kirolaz gozatzea eta adina, sexua edo gorputz-sasoia gorabehera jendeak kirolean jardun dezan sustatzea.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Hasi gabe

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

20.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Lan-fasean dagoen jarduketa, 2022an ezarri ahal izateko.
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2021

ABE. 2.41 - TOKIKO EREMUAN GAZTEEKIN EKINTZAK SUSTATZEKO ESKUALDE PROGRAMA

Jarduketaren Helburua

Aldundia lankidetzan arituko da udalekin lurraldeko gazteentzako aukerak sortzeko.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Amaituta

GJH

01 - Pobrezia desagerraraztea, 03 - Osasuna eta ongizatea, 04 - Kalitatezko hezkuntza, 08 - Lan duina eta hazkunde
ekonomikoa, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 16 - Bakea, justizia eta instituzio
sendoak, 17 - Helburuak lortzeko aliantza, 05 - Genero berdintasuna

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Gauzatuta eta behar bezala justifikatuta dago.
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2021

ABE. 3.01 - METROPOLIAREN HEGOALDEKO SAIHESBIDEA LUZATZEA, AP-68 AUTOBIDEAREKIN
LOTZEKO
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.
Lanak 2019ko urtarrilean hasi dira, eta 2023aren hasieranamaitzea dago aurreikusita. Obra horietan bi tunel egingo
dira (Arnotegikoa eta Seberetxekoa), eta ingurumen interes bereziko Bolintxu eremuaren gainean zutoinik gabeko
zubibidea eraikiko da.

Egoera

Gauzatzen

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

53.301.500 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

41.217.500 €

Jarraipen-Txostena

Jarduera aurreikusitako egutegiaren arabera gauzatzen ari da
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2021

ABE. 3.02 - ITSASADARRAREN AZPIKO TUNELA, ITSASADARRAREN AZPIAN TUNELA ERAIKITZEKO PROIEKTUAREN IDAZKETA ETA INGURUMEN ETA ADMINISTRAZIO ARLOETAKO IZAPIDETZEAREN HASIERA
Jarduketaren Helburua

ltsasadarraren 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.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Gauzatzen

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

3.267.121 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

2.389.214 €

Jarraipen-Txostena

Proiektua idazteko fasean dago.
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2021

ABE. 3.03 - HIRIARTEKO BIDEGORRIEN SAREA, BIZKAIKO MUGIKORTASUN BERRIARI LAGUNTZEKO
ETA BIZIKLETA GARRAIOBIDE JASANGARRI GISA GEHIAGO ERABILTZEA SUSTATZEKO
Jarduketaren Helburua

Jarduera honekin, Bizkaian mugikortasun berri bat indartzen lagundu nahi dugu, bizikleta aisialdian ez ezik eskolara
edo lanera ere joateko garraiobide jasangarria izan dadin.

Jarduketaren Deskribapena

Eskolak eta lantokiak bizikletaz ibiltzeko udal-bideekin lotuko dituen hiriarteko bidegorrien sarea diseinatuko da.
Lehentasuna emango zaio honako bidegorri hauek martxan jartzeari: Arrigorriaga-Martiartu, BurtzeñaLutxana/
Barakaldo, Erletxe-Txorierriko konexioa, Erletxe-Amorebieta eta Amorebieta-lurreta, Bilbo/ZorrotzaBarakaldo/
Burtzeña, Martiartu-Ugao eta Eskuinaldea.

Egoera

Gauzatzen

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta
komunitate jasangarriak, 13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

23.919.499 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

23.502.955 €

Jarraipen-Txostena

Arrigorriaga-Martiartu amaituta dago. Zallako Herrera auzoko bizikleta-bidea egiten ari dira. lnterbiak, ltsasadarreko
errepidean bidegorria eta oinezkoentzako eta bizikletentzako zubia egiten dabil. Amorebietalurreta bizikletariaren
obrak hasita daude. Gainerako proiektuak idazten ari dira.
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2021

ABE. 3.04 - BIZIKLETAREN FOROA SORTZEA

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Amaituta

GJH
Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

03 - Osasuna eta ongizatea, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta
komunitate jasangarriak, 13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza
250.000 €
250.000 €

Aholkularitza bulegoa martxan dago.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.05 - METROA GALDAKAORA ETA BILBOREN HEGOALDEKO AUZOETARA HEDATZEA
SUSTATZEA
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Disenatzen

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
13 - Klimaren aldeko ekintza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

2021ean jardun horren ekonomian eta aurrekontuan lan egin da.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.06 - BIZKAIKO ESKUALDE GUZTIETAKO ERREPIDEAK HOBETZEKO PLANA (BIDESAREA II)

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

Errepideen II. Lurralde Plan Sektorialaren aurreproiektua idaztea eta Planaren onarpenerako izapide administratiboak
egitea. Plan horrek eratzen du herritarren mugikortasun-premiei erantzun behar dien etorkizuneko errepide-sarea, eta
garraio publikoa eta ingurumenaren jasangarritasuna lehenesten ditu.

Egoera

Gauzatzen

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

33.905.836 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

18.555.226 €

Jarraipen-Txostena

Jarduketa gauzatzen dago.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.07 - FORU-ALDUNDIAREN ERREPIDE-SAREAN TEKNOLOGIA BERRITZAILEAK EZARTZEA,
MUGIKORTASUNA ERA EFIZIENTEAGOAN KUDEATZEKO
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Gauzatzen

GJH
Planifikatutako Urteko Aurrekontua

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura

719.890 €
719.890 €

Jarduketa gauzatzen dago.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.08 - BIZKAIKO ETORKIZUNEKO ERREPIDE-SAREA PLANIFIKATZEA, BIZKAIKO ERREPIDEEN II.
LURRALDE PLAN SEKTORIALA IZAPIDETUZ ETA ONETSIZ
Jarduketaren Helburua

Herritarren mugikortasun-premiei erantzuna ematea, garraio publikoa eta ingurumenaren jasangarritasuna lehenetsiz.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Gauzatzen

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

350.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

350.000 €

Jarraipen-Txostena

2021eko azaroaren 23an hasierako onespena eman zitzaion.
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2021

ABE. 3.09 - AP-68AREN BIZKAIKO TARTEAREN TITULARTASUNA HARTZEA, ERREPIDEEN
FORU-SAREA MODU EFIZIENTEAGOAN KUDEATZE ALDERA
Jarduketaren Helburua

Horrekin, zerbitzu integrala eta eraginkorragoa eman ahalko zaie erabiltzaileei.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Amaituta

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

Aurrekontu-kosturik gabe

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Aurrekontu-kosturik gabe

Jarraipen-Txostena

2021ean, hitzarmena adostu da, eta inplikatutako administrazio guztiek aurrera egin dute hura sinatzeko administrazioizapideetan.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.10 - BILBO METROPOLITARRAREN LURRALDE PLAN PARTZIALAREN HASIERAKO
ONESPENA
Jarduketaren Helburua

16 urteko denbora-tartean eremu funtzionalaren garapen jasangarria bermatzeko egin behar diren ekintzak
koordinatzea da Planaren helburu nagusia.

Jarduketaren Deskribapena

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialari hasierako onespena emateko prozesua abiatuko
da, horixe baita eremu metropolitarrerako lurralde-estrategia ezartzeko legez aurreikusita dagoen dokumentua.
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.

Egoera

Gauzatzen

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

70.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

36.150 €

Jarraipen-Txostena

Jendaurrean jarrita (alegazioak aurkezteko epea).
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2021

ABE. 3.11 - GAZTELUGATXE

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo
arduratsuak, 14 - ltsaspeko bizitza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

620.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

315.000 €

Jarraipen-Txostena

Lurgorri-Bermeo oinezkoentzako bidearen proiektuaren ingurumen-dokumentua garatu da, eta ingurumenizapideen
fasean dago. Erleko punta-Bermeo fasearen aurreproiektua ere idatzita dago.
Era berean, 1,9 milioi euro lortu dira Next Generation funtsetatik, jasangarritasun turistikoko lurralde-planen deialdian,
Ekonomia Sustapeneko Sailak, Diputatu Nagusiaren Kabinetearekin, Azpiegitura eta Lurralde Garapeneko Sailarekin eta
Jasangarritasun eta lngurune Naturaleko Sailarekin lankidetzan, aurkeztutako eskabidean.
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2021

ABE. 3.12 - BIZKAIKO HIRI HONDAKINAK KUDEATZEKO III. PLAN INTEGRALA EGITEA, BIZKAIA
EUROPAR BATASUNAK FINKATU DITUEN JOMUGEKIN LERROKATZEKO
Jarduketaren Helburua

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

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

06 -Ur garbia eta saneamendua, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen
eta kontsumo arduratsuak, 13 - Klimaren aldeko ekintza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

35.290 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

19.840 €

Jarraipen-Txostena

Udalerriekin kontrastatzeko dokumentua itxita dago. Topaketak 2022ko urtarriletik otsailera bitartean egingo dira.
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2021

ABE. 3.13 - UDALEI DIRU-LAGUNTZAK EMATEA, ENERGIA BERRIZTAGARRIAK EZAR DITZATEN
ETA ENERGIAAURREZPENEAN NAHIZ -ERAGINKORTASUNEAN AURRERA EGIN DEZATEN
Jarduketaren Helburua

Bizkaiko udalek euren instalazioak eta ekipoak modernizatzen laguntzea, energia berriztagarriak ezarri eta energiaeraginkortasuna hobetzeko proiektuak garatu ditzaten.

Jarduketaren Deskribapena

Berrikuntza laguntza ekonomikoko lerroan.

Egoera

Amaituta

GJH

07 - Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

500.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

500.000 €

Jarraipen-Txostena

Eskabideak aurkezteko epea amaituta eta laguntza gauzatzen ari da. lraunkortasuna eta lngurune Naturala Zaintzeko
Sailaren ohiko jardunbidean finkatutako eta integratutako jarduera da.
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2021

ABE. 3.14 - BIZKAIKO UDAL ETA MANKOMUNITATEEI DIRULAGUNTZAK EMATEA HONDAKINEN
MURRIZKETA ETA BIRZIKLAPENA SUSTATZEKO
Jarduketaren Helburua

Kontzientziazio- eta sentsibilizazio-ekintzak egitea, aurrea hartzera, hondakinen sorrera murriztera eta hondakinak
birziklatzera zuzenduta.

Jarduketaren Deskribapena

Bizkaiko udal eta mankomunitateei laguntza ekonomikoak emateko programa, frakzio organikorako edukiontziak ( 5.
edukiontzia delakoa) eta konpostagailuak instala ditzaten.

Egoera

Amaituta

GJH

10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak,
13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

500.000 €
457.062 €

Laguntza ematen ari da. lraunkortasuna eta lngurune Naturala Zaintzeko Sailaren ohiko jardunbidean finkatutako eta
integratutako jarduera da.
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2021

ABE. 3.15 - ZATI ORGANIKOAREN BILKETA SUSTATZEA, EBK BIRZIKLAPENAREN INGURUAN
FINKATU DITUEN XEDEAK BETETZEKO
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Egoera

GJH

Bio-hondakinen bilketa areagotzea da xedea; hau da, landareedota animalia-jatorria duten eta etxean edo
merkataritzaeremuan sortzen diren hondakin organiko biodegradagarrien bilketa areagotzea (% 2tik % Sera
igarotzeko). Halaber, lurraldeko udalerri guzti-guztietan bildu nahi da hondakin mota hori, eta haragia eta arraina
tratamendura sartu.
Horretarako, gaikako bilketa sustatuko da, bilketa mota hori areagotzea ahalbidetuko duen prezio-tarifa egokia ezarriz.
Era berean, Qatorrian) 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.
En ejecución avanzadoGauzatzen aurreratuta
10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak,
13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

1.264.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

1.092.940 €

Jarraipen-Txostena

Hiru minisolairuak martxan daude, erreaktoreak eta makineria osagarria erosi ondoren.
Getxokoa, proben azken fasean dago, aurretiko obraren exekuzioa amaituta eta lgorren ekipoak instalatuta, eta
aurretiazko obra Berriatuan esleituta.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.16 - KLIMA-ALDAKETAK BIZKAIAN DITUEN ONDORIOEI BURUZKO DIAGNOSTIKOA EGITEA
ETA ETORKIZUNERA BEGIRAKO LANILDOAK ZEHAZTEA
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Deuseztatua

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 13 - Klimaren
aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

Aurrekontu-kosturik gabe

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Aurrekontu-kosturik gabe

Jarraipen-Txostena

Covid 19a dela eta, 2021ean ez da gauzatu. 2022an egingo da.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.17 - TRATAMENDU MEKANIKO BIOLOGIKOKO (TMB) INSTALAZIOAN ERREGAI
BERRIZTAGARRIAK SORTZEKO PLANTA ABIATZEA
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Gauzatzen

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo
arduratsuak, 13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

966.000 €
0€

Hidrogenoaren Haranak Berreraikuntza Funtsei aurkeztutako ekimena, EAEko erakundeen kolektibo batekin (Petronor,
Nortegas, Sener, EEE, lngeteam, Sener eta abar). MOUren sinadura 2021/02/21ean.

115

4. Jarduketa Fitxak

Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.18 - GARBIGUNE MUGIKORRAREN EZARPENA HEDATZEA, HERRITARREI BIRZIKLAPENA
HURBILDU ETA ERRAZTEKO
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo
arduratsuak, 13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

92.600 €
0€

Zerbitzua zabaldu da; zerbitzua suspertu zenetik 72 udalerritara jo da, eta, guztira, 101 izan dira 2021eko ekitaldian.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.19 - BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO LANGILEAK ENERGIA-AURREZPENEAN ETA
-ERAGINKORTASUNEAN PRESTATZEA
Jarduketaren Helburua

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

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Disenatzen

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 07 - Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

0€
0€

Covid 19a dela eta, 2021ean ez zen gauzatu. 2022rako Prestakuntza Planaren barruko diseinua landu da.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.20 - BIZKAIKO HONDARTZETAKO EKOSISTEMEI ETA ELEMENTU NATURALEI BALIOA
EMATEA
Jarduketaren Helburua

Hondartzak aisialdirako guneak direla baina beren balio biologiko, geologiko eta ingurumenekoa dutelako ideiak
elkartzea da xedea.

Jarduketaren Deskribapena

Jarduketa hareatza gutxi batzuetan hasiko da, baina lurraldeko gainerako hondartzetara zabaltzen joango da.

Egoera

Disenatzen

GJH

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

03 - Osasuna eta ongizatea, 14 - ltsaspeko bizitza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

0€

0€

Baloratu beharreko ekosistemak aztertzeko fasea. Ekimena zer ekosistemaren gainean gara daitekeen identifikatzea.
Esku hartzen duten zerbitzuen funtzioak identifikatuz.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.21 - BIZKAIKO BASO-ONDAREAREN BILDUMA BAT SORTZEA ETA HERRITARREN ARTEAN
ZABALTZEA
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Egoera

Bizkaiko baso-ondarearen bilduma sortuko da, Bizkaiko baso-ondare 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.

Gauzatzen aurreratuta

GJH

11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

112.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

111.738€

Jarraipen-Txostena

Mugarriak aurreikuspenen arabera garatzen dira oraindik, eta proiektua gauzatuta dago gehienbat.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.22 - LIFE URBAN KLIMA 2050 PROIEKTU EUROPARREAN PARTE HARTZEA, HIRIEREMUAN
KLIMAREN IKUSPEGIA TXERTATZEKO
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

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.

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.

Egoera

Gauzatzen

GJH

10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko
ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

Aurrekontu-kosturik gabe

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Aurrekontu-kosturik gabe

Jarraipen-Txostena

Gobernantza klimatikoari eta gobernantza klimatikoaren Europa mailako ereduen azterketari buruzko tailerrarekin
jarraitu da.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.23 - JASANGARRITASUN ENERGETIKOAREN AZTERKETAK BIZIKLETA BIDEEN LPSAN ETA
ERREPIDEEN LPSAN EGOKI TXERTATZEN DIREN AZTERTZEA
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Egoera

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

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

Amaituta

GJH

07 - Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak,
13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

Aurrekontu-kosturik gabe

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

Aurrekontu-kosturik gabe

lngurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren funtzioetan integratutako jarduketa da, ingurumen-organo gisa.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.24 - LEHENENGO SEKTOREAN BELAUNALDI-ERRELEBOA EGITEKO PLANA

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Gauzatzen

GJH

02 - Goserik ez, 08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate
jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

500.000 €
618.344 €

GAZTENEK gazte ekintzaileei laguntzeko programa birdiseinatzen ari gara, prestakuntza-elementu berritzaileekin,
gazteen ekintzailetza-prozesuaren barruan. Era berean, sektorean gazteak sartzeko laguntzen ildoarekin jarraituko da.
Mondragon Team Academy-rekin batera metodologia berritzaile bat landu da, lehen sektoretik datozen negozioideien
enpresa-garapenerako. Ekiteko funtsezko gaitasunak identifikatuta eta prestakuntza-ibilbidea eguneratuta.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.25 - ZARATAREN KONTRA BORROKATZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA PILOTUA

Jarduketaren Helburua

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

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Amaituta

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta
kontsumo arduratsuak, 13 - Klimaren aldeko ekintza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

300.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

266.249 €

Jarraipen-Txostena

Amaituta.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.26 - HONDAKINAK BILTZEKO ETA GARRAIATZEKO FLOTA BERRITZEA ETA C02REN ETA
BESTE SUBSTANTZIA KALTEGARRI BATZUEN ATMOSFERARAKO ISURKETAK MURRIZTEKO
LOGISTIKA OPTIMIZATZEA
Jarduketaren Helburua

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

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

07 - Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 11 - Hiri eta komunitate
jasangarriak, 13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

5.566.215 €
3.553.588 €

2021ean, ibilbideak optimizatzeko egokitzapenak egin dira, eta proba-fasean dago. Lizitazio-aurrekontua murriztu egin
da.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.27 - BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ERAIKINEN MANTENTZEA HOBETZEA ETA IBILGAILUAK BERRITZEA
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

07 - Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 11 - Hiri eta komunitate
jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako
bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

613.000€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

120.000 €
Bizkaiko Foru Aldundiko eta foru-erakundeetako sailetako eraikinak, azpiegiturak eta ibilgailuak mantentzeko
kudeaketa integraleko tresna bat (GMAO) eskuratzeko, ezartzeko, prestatzeko eta mantentzeko kontratua lizitatu eta
esleitu da. 2022an, kontratatutako soluzio teknologikoa inplementatzeari ekingo zaio.
2021ean 20 pick ups esleitu dira, ezarritako iraunkortasun-irizpideak betetzen dituztenak. lbilgailu horiek
lraunkortasuna eta lngurune Naturala Zaintzeko Saileko Mendi Zerbitzuko langileek erabiliko dituzte.
Entregatzeko epea 2022ko bigarren hiruhilekorako aurreikusita dago.
Era berean, arkitektura-zerbitzuak mantentze-beharren etengabeko azterketa egiten du foru-departamentu
bakoitzean.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.28 - FORU TITULARTASUNEKO ERAIKINEN ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA HOBETZEA

Jarduketaren Helburua

Foru titulartasuneko eraikinen energia-ziurtagiria lortzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Eraginkortasun Energetikoaren
Ziurtagiriaren Erregistroan erregistratzea.%100 berriztagarria den energia-kontsumoa bermatzea foru-eraikin guztietan,
eta aurrezpen eta efizientzia energetikoko irizpideak txertatzea instalazioak eta ekipoak berritzeko prozesuetan.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Amaituta

GJH

07 - Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 11 - Hiri eta komunitate
jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako
bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

95.652 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Foru-eraikinen %100ek energia-ziurtagiria eta %100eko energia-hornidura berriztagarria dute.
70 KW-tik gorako potentzia duten foru-eraikinetan aurreikusitako 26 energia-auditoretzak egin dira.
lnstalazioak eta tresneria berritzeko prozesuetan kontuan hartu beharreko aurrezpen eta efizientzia energetikoko
irizpideak definitu ditu.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.29 - BIZKAIBUSEN AUTOBUSEN FLOTA HANDITU ETA BERRITZEA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

lbilgailua berriak erostea Bizkaibus zerbitzuaren flota handitzeko eta lehendik dagoena berritzeko.

Bizkaibusek Flota Berritzeko Plan bat dauka, bere autobusek uneoro zerbitzuak eskatutako parametroak bete ditzaten.
Planak barnean hartzen ditu erabilgarri dagoen autobus-kopurua handitzeko asmoz erosiko diren autobusen gastuak,
planifikatutako zerbitzura egokituta, baita flota pixkanaka berritzeko gastuak ere, energia alternatiboak erabiltzen
dituzten ibilgailuen erosketa barne.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

07 - Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea,
11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 13 - Klimaren aldeko ekintzaa

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

8.208.472 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

6.107.622 €

Jarraipen-Txostena

Bizkaibuseko autobus-flota handitzea eta berritzea etengabeko jarduera da. 2021ean, aurreikusitakoaren arabera
gauzatu da.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.30 - BIZKAIBUSEN GERALEKUETAKO MARKESINEN PARKEA BERRITZEA

Jarduketaren Helburua

Bizkaibus zerbitzuko geralekuetako markesinak pixkanaka berritzea.

Jarduketaren Deskribapena

Bizkaibuseko geralekuetan eredu berriko markesinakjartzea. Eredu berria modernitate-parametroei jarraituz garatu da,
materialei, irisgarritasunari, eta egiteko zein mantentzeko prozesuen efizientziari dagokienez.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

600.000 €
600.000 €

Bizkaibuseko geltokietako markesinen parkea berritzea etengabeko jarduera da. 2021ean, aurreikusitakoaren arabera
gauzatu da.
Mugarriak aurreikuspenen arabera garatzen dira oraindik, eta proiektua gauzatuta dago gehienbat.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.31 - AUTOBUSAREN ETA TRENAREN ARTEKO KONEKTIBITATE ERAGINKORRA

Jarduketaren Helburua

Trenbideko garraioa jasangarria da, eta jende asko mugitzen du; horregatik, garraiobiderik jasangarriena eta
eraginkorrena da.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera
Amaituta

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo
arduratsuak, 13 - Klimaren aldeko ekintza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Mugarriak aurreikuspenen arabera garatzen dira oraindik, eta proiektua gauzatuta dago gehienbat.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.32 - BIZKAIKO BIDE BERDEAK BERRESKURATZEA

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

Aldundiak lan-ildo bat garatuko du zeintzuk trenbide berreskuratuko diren zehazteko eta horretarako inbertsioen
ibilbide-orria egiteko

Egoera

Gauzatzen

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

200.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

102.205 €

Jarraipen-Txostena

Lezamako bide zaharra berreskuratzeko eraikuntza-proiektua eta kontratua idazten ari dira. Era berean, ibilbide luzeko
inbentarioak aztertzen ari dira, berreskuratu beharreko bide berde berriak identifikatzeko.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 3.33 - KMO PRODUKTUAK ETA PROFESIONALAK BISTARATZEA ETA HAIEN BALIOA NABARMENTZEA, KALITATEA ETA INGURUNE NATURALAREN ERRESPETUA SUSTATUZ

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

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.
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.

Egoera

Amaituta

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 12 - Ekoizpen eta kontsumo
arduratsuak, 13 - Klimaren aldeko ekintza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

60.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

60.000 €

Jarraipen-Txostena

2021ean honako jarduera hauek egin dira: “Gure Lurreko Merkatuak” azokak urte osoan zehar, astean Bilbon 52
merkatu eta Balmasedan 31 merkatu antolatuz. Landa Garapeneko Agentziek (LGA) beste 30 merkatu eta tamaina
txikiko 21 azoka ere antolatu dituzte.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.01 - IRUZURRAREN KONTRAKO BORROKA ETA HERRITARRENTZAKO ZERBITZUA
HOBETZEA ETA ADMINISTRAZIOA MODERNIZATZEA, BATUZ SISTEMAREN BIDEZ ETA ZERGA
NAGUSIAK KUDEATZEKO ERA BERRI BATEN BIDEZ
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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
nahizjasanarazitako BEZa). lnformazio 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.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

8.400.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

9.902.840 €

Jarraipen-Txostena

Araudia onartuta dago eta borondatezko aldia hasita dago.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.02 - ZERGA-IRUZURRAREN KONTRA BORROKATZEKO NEURRIAK

Jarduketaren Helburua

Bakoitzak dagozkion zergak ordain ditzan lortzea.

Jarduketaren Deskribapena

Zerga-iruzurraren kontra borrokatzeko Plana urtero onartu eta gauzatzea. Planean zehazten dira ekitaldi bakoitzean
gauzatu beharreko jarduerak informazioa lortzeko, prebenitzeko eta erregularizatzeko eta kobratzeko.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

0€
0€

Urtero onartzen da iruzur fiskalaren aurka borrokatzeko plana, eta horren jarraipena eta ebaluazioa egiten da. Jarduera
honen aurrekontua 4.01 ABEn sartuta dago.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.03 - GIZARTE-ZERBITZUEN ETA -PRESTAZIOEN IKUSKARITZA ETA KONTROLA
SENDOTZEA
Jarduketaren Helburua

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

Jarduketaren Deskribapena

Gizarte-zerbitzuei eta -zentroei ezartzen zaizkien kontroleta ikuskaritza-sistemetan aurrera egingo da, Bizkaiko
gizarte-zerbitzuen kalitatea eta egokitasuna bermatzeko. Horretarako, Gizarte Zerbitzuak eta Prestazioak lkuskatzeko
eta Kontrolatzeko 11. Plan Orokorra egingo da.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

294.189 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

294.189 €

Jarraipen-Txostena

2020rako ikuskapen-plana itxi da, %71ko egikaritzearekin eta 2020an Covid 19ak ikuskapen-plan berezi bat garatu
ondoren. Gaur egun, 2022 plana definituta dago, egikaritze-fasean.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.04 - ETORKIZUNEKO BFA PRESTATZEKO PERTSONEN PLANA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Bizkaiko Foru Aldundiak datozen urteetan beharko dituen lanbide-profilak zehaztea da xedea.

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.
Horretarako, zehaztapen hori egiteaz gainera, ekintza-plan esperimental bat garatuko da legegintzaldian zehar.

Egoera

Gauzatzen

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 16 - Bakea, justizia

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

eta instituzio sendoak, 17 - Helburuak lortzeko aliantza
0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Esperientzia pilotu bat definitzeko eta planifikatzeko lanei ekin zaie, zehazki, Langileak Kudeatzeko Zerbitzuaren
ordainsari-araubidearen arloan, digitalizatu/automatizatu daitezkeen lanpostuetako edo prozeduretako zereginak
identifikatzeko. Emaitza gisa, prozedurak diagnostikatzeko metodologia bat lortu nahi da, baita prozedurak modu
estandarizatuan egiteko gida bat ere Qardueren/atazen deskribapena, fluxuaren aurkezpen-diagrama, jarraipena...)
unitate guztientzat.
Jarduera hori baliabide propioekin egiten da.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.05 - BFAKO GIZA BALIABIDEEN EGITURA ETA ANTOLAMENDUAREN PLANIFIKAZIO
ESTRATEGIKOA
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

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.
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.
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 herritarrakjartzen ditu
bere estrategiaren erdigunean- eta ohiko kudeaketa ereduak erabiltzeak dakartzan zama administratiboak arintzeko.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 16 - Bakea, justizia eta
instituzio sendoak, 17 - Helburuak lortzeko aliantza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€
BFAren egitura-unitateen funtzionamenduari buruzko diagnostikoa egin da.
Era berean, egitura-unitateak sortzeko bete beharreko baldintzei buruzko proposamen bat egin da, eta bi egoera bereizi dira:

Jarraipen-Txostena

1.- Unitate berriak sortzeko proposamenean aplika daitezkeenak.
2.- Aurreko puntuan zehaztutako irizpideak beteko ez lituzketen unitate batzuen egoera egokitzeko aplika daitezkeenak.
Aldi berean, foru-sail bakoitzeko kostuen azterketa bat egin da, antolaketa-egitura doitzeko tresna gisa erabiltzeko, ezartzen
diren irizpideekin.
Azkenik, dagozkien burutzek eta zuzendaritza nagusiek bete beharreko txosten motak egin dira, lanpostu berriak sortzeko,
egiturazkoak izan ala ez.
Hori guztia Gobernu Kontseiluari helaraziko zaio 2022ko hasieran, onar dezan. Jarduera hori baliabide propioekin egiten da.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.06 - BIZKAIA GERTU. BIZKAIKO HERRITARREI ARRETA EMATEKO SAREAREN ESKUALDEBULEGO BERRIAK
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

Balmasedan eskualde-bulego bat irekitzea aurreikusi da, eta erabilgarri egongo da 2020ko lehenengo seihilekoan. Era
berean, beste lau bulego irekiko dira agintaldian zehar.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak,
16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

0€
0€

2021ean, foru-arretaren eredua aurrez aurreko kanalean garatzen jarraitu da. Uztailean zehar, herritarrei arreta
integrala emateko Balmasedako laugarren bulegoa ireki zen, eta 2022rako 3 bulego berri irekitzea planifikatu da
(Mungia, lgorre eta Markina).
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.07 - BIZKAIA PREST, LARRIALDIETAN KOORDINATZEKO GUNE BAKARRA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Bizkaia PREST (larrialdi-gertakarietan baliabideak Kudeatzeko Zentro lntegratua) eredua hedatzea, larrialdiegoeretan
esku hartzen duten foru-sailen eta -zerbitzuen arteko koordinaziogune bakar gisa.

Bizkaia PREST Larrialdiak Kudeatzeko Zentro lntegratua sendotzea, foru-mailan larrialdi-gertakarien arloan
abisuakjasotzeko gune bakar gisa, eta, halaber, erantzuna koordinatzea eta Aldundiaren baliabideak (gizabaliabideak
eta baliabide materialak) modu eraginkorrean mugiaraztea. Horretarako, zentroak plataforma teknologiko batean
bilduko ditu lurraldean esku hartzeko baliabideak mugiarazten dituzten foru-zerbitzu guztiak.

Egoera

Amaituta

GJH

10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

150.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

205.184 €
Bizkaia PREST eredua hedatu da, lraunkortasuna eta lngurune Naturala Zaintzeko Saileko mendien zerbitzua bertan
txertatuz eta Herrilan eta Errepideen Foru Zerbitzuekiko koordinazioa hobetuz.
Era berean, Bizkaia PRESTren kudeaketa hobetzea ahalbidetuko duten garapen teknologiko berriak inplementatzeko
lanean jarraitzen da etengabe, beste foru-agentzia batzuen seinaleak eta esku-hartzeei laguntzeko hainbat
hardware integratuz, zentroaren euskarri den plataforma teknologikoa plataforma sendoagoa, fidagarriagoa eta
independenteagoa bihurtuz.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.08 - ARRATZUKO ETA ZALLAKO SUHILTZAILEEN PARKEAK ERAIKITZEA

Jarduketaren Helburua

Arratzun eta Zallan suhiltzaile-parkeak eraikitzea, eta, modu horretan, modernoagoak eta egungo garapen
teknologikorako egokiagoak diren instalazioakjartzea, Suteen Prebentzio eta ltzalketa eta Salbamendu Zerbitzuak
zerbitzu hobea eman ahal izateko Busturialdean eta Enkarterrin.

Jarduketaren Deskribapena

Arratzun eta Zallan suhiltzaile-parke bana eraikitzea eta abian jartzea, 50 urtez eta 46 urtez, hurrenez hurren,
jardunean egon diren Gernikakoa eta Balmasedakoa ordezteko, antzinatasun nabarmenekoak baitira horiek. Bi parke
berri hauek estandar gaurkotuenak edukiko dituzte, instalazioei eta baliabide teknologikoei dagokienez, lehenik eta
behin zerbitzatuko dituzten eremuei zerbitzu hobea eman ahal izateko, kasu honetan Busturialdeko eta Enkarterriko
eskualdeei.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

5.893.819 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

5.823.361 €

Jarraipen-Txostena

2021eko ekainean inauguratu zen Zallako Parke berria, Enkarterriko hamar bat udalerritako 32.000 biztanleri baino
gehiagori zerbitzua emango diena.
Arratzuko suhiltzaile-etxe berriari dagokionez, lanak amaitu dira. Laster altzariak gehitzen hasiko dira, 2022ko lehen
lauhilekoan irekitzeko.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE.4.09 PROIEKTU TEKNOLOGIKO BERRIAK INTEGRATU ETA GARATZEA, FORU ALDUNDIAREN
LARRIALDI-ZERBITZUEN ESKU-HARTZEAK HOBETU ETA HAIEN KUDEAKETA ERRAZTEKO
Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Europa-mailako erreferentziazko larrialdi-zerbitzua izatea, berritzailea delako eta abangoardia teknologia erabiltzen duelako,esku-hartzeetan
segurtasuna eta eraginkortasuna hobetzen laguntzen duelako eta Lurraldeko eraldaketa digitalean sakontzea ahalbidetzen duelako.
Berrikuntza sustatzea zerbitzu honen beharrei erantzun ahal izateko hiru arlo nagusitan: operatiboa, prebentiboa eta zerbitzuaren
kudeaketakoa. Arlo operatiboa: zerbitzuari tresna egokiak (hardware eta software) ematea, agintzeko, kudeatzeko, eta langileen segurtasuna
hobetzeko lanak egin ahal izateko, Larrialdiak Kudeatzeko Sistemari buruzko informazio guztia izanda (IPSIGE). Prebentzio eta lkerketa Arloa:
laguntza berriak sortzea SPISZren prebentzioan eta plangintzan, teknologia berriek sortutako espektatibei erantzun ahal izateko.
Kudeaketa Arloa: materialak eta ekipoak kontrolatzeko sistema aurreratuak (RFID teknologiak edo bestelakoak) aztertzea, biltegiaren,
ibilgailuen eta materialen, eskaeren eta beharrezko mantentze-lanen kudeaketa optimizatzeko. Programa Berrikuntza lrekiaren
testuinguruan garatuko da, zerbitzuko zuzendaritza-taldeak zerbitzuko prozesuetan eta jardueretan berritzeko beharrari buruz hausnar
dezan sustatzeko, hobetzeko eta aldatzeko espazioak identifikatuz errealitate digitalak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatzeko.

Egoera

Amaituta

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

116.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

26.191 €

Jarraipen-Txostena

Hobekuntza teknologiko berriak identifikatzea zerbitzuan etengabe egiten den lana da. Egindako hobekuntzen
artean, honako hauek nabarmentzen dira:
- Komunikazioak hobetu dira telefonoguneak eguneratuz eta Talkies Atex eskuratuz.
- Esku-hartze bakoitzean laguntzeko informazioa ematen duten esku-hartzeetan eta tabletetan kamerak sartzen jarraitu da.
- Zerbitzua GOVTECH proiektu berritzaile baten pilotajean ari da lanean. Proiektu horren helburua da zerbitzuko kamioiek daramaten
ekipamendua denbora errealean monitorizatzea, RFID teknologiaren bidez, suhiltzaileen eguneroko azterketak eta kudeaketa logistikoa
errazteko. Proiektuaren zailtasunak direla-eta, proiektua faseka garatzea erabaki da, kamioiaren materialak modu fidagarrian eta
sendoan monitorizatu ahal izango dituen teknologia ahalik eta gehien lortu arte. Izan ere, kamioiek ekipamendua dute, bai kamioiaren
materialagatik, bai geometriagatik edo kamioian duten kokapenagatik. lldo horretan, gaur egun dagoen teknologiarekin irakurketamaila
fidagarria eskaintzen duten kamioi-guneetan proiektuarekin jarraituko da. Zehazki, lanean jarraituko da kabinako ekipamenduaren
kontrol logistikoa lortzeko, eta, horri esker, kamioiaren kabinan doazen eskuhartzaileen identifikatzaileak denbora errealean komunikatu
ahal izango dira. Era berean, kamioiaren mailak urrutitik monitorizatzen jarraituko da uretan eta aparretan, Can Bus sistemen bidez.
- Zerbitzua GOVTECH proiektuak ikasitako kontzeptuen balizko aplikazioa aztertzen ari da, SPEISen biltegi nagusia digitalizatzeko
(STOCK KONTROLA + EKIPOEN MANTENTZEA).

140

4. Jarduketa Fitxak

Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.10 - BIZKAIA DIGITALA. BAT (BIZKAIKO AZPIEGITURA TEKNOLOGIKOA) AZPIEGITURA TEKNOLOGIKOA SENDOTZEA, BFAREN IZAPIDE ETA ZERBITZUETARAKO SARBIDEA ERRAZTU ETA
ARINTZEKO
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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 pertsonalizazio-maila handiagoa izango da. Halaber,
ingurumen aldetik kudeaketa jasangarriagoa izango da.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

6.500.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

6.461.118 €

Jarraipen-Txostena

Bizkaiko Foru Aldundiaren azpiegitura osatzen duen plataforma teknologiko korporatiboaren (Bizkaiko Azpiegitura
Teknologikoa) bilakaerarekin jarraitu da, barne-izapiderako eta kanal digitaletan argitaratzeko arauaren eta
administrazio-prozeduraren beharrei erantzuteko. 2021ean, hainbat jarduera egin dira honako modulu hauetan:
sarreren kudeatzailea, espedienteen kudeatzailea, egintzen eta jarduketen erregistroa, izapidetzea, konfigurazioa eta
atazen sarrera.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.11 - BIZKAIKO ELKARRERAGINGARRITASUN NODOAREN ZERBITZUAK HEDATZEA,
HERRITARREI IZAPIDE ADMINISTRATIBOAK ERRAZTEKO
Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

580.000 €
434.708 €

Azpiegitura erabat operatibo dagoenean 2021ean, bilakaerarekin jarraitu da zerbitzu berriak eta zerbitzu masiboak
sartuz eta NISAE nodoaren eta BIZKAIA nodoaren artean fitxategiak trukatzeko plataforma bat gaituz. Trukeplataforma horrek eskura jarritako 88 elkarreragingarritasun-zerbitzu ditu, eta plataforman alta ematen duten 191
erakunde.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.12 - BIZKAIKO UDALERRIAK DIGITALIZATZEA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Gauzatzen

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

90.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

149.979 €
Bizkaiko udalentzako soluzio teknologikoak garatzen jarraitu da, herritarrei zerbitzu hobeak eskaini ahal izateko.
Besteak beste, honako irtenbide hauek garatu dira:

Jarraipen-Txostena

- Nire ordainagirien hedapena. Ordainpeko online zerbitzu berriak udal ordainagiriak kudeatzeko aukera ematen du
udalaren webgunean bertan. Funtzionalitate berri horrekin, pertsonek nahi dutenean kontsulta edo ordain ditzakete
online ordainagiriak, 24 orduz erabilgarri dagoen zerbitzu batekin.
- Online izapideen garapena: Trakzio Mekanikodun lbilgailuen gaineko Zerga edo TMIZ autolikidazioa/TMIZ altaren
automatizazioa egoitzatik/Lurzoruaren erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasa/ Eraikuntza,
lnstalazio eta Obren gaineko Zerga edo EOIZ autolikidazioa izapidearen automatizazioa
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.13 - BFAREN PLAN ESTRATEGIKO DIGITALA

Jarduketaren Helburua

Foru Aldundiko estrategia digitala diseinatuko da, Bizkaia teknologikoki adimenduna izan dadin. Horretarako, open data
kudeatzeko eta administrazio-prozesuak soiltzeko proiektu pilotuak garatuko dira.
1. BFAren Plan Estrategiko Digitala definitzea, besteak beste, hauek barne hartuko dituena:

Jarduketaren Deskribapena

		 a. Printzipio eta estandar teknologikoak eta metodologikoak definitzea.
		 b. Datuaren Plan Nagusia definitzea.
		 c. Herritarrekiko Harremanetarako Programa definitzea, eta, zehazki, BFA eta foru-erakundeak herritarrekin digitalki
			 harremanetan egoteko modua definitzea.
		 d. Sailen Digitalizazio Planak definitzea.
		
2. Sailen arteko administrazio-prozesuak birdefinitzeko proiektu pilotua.
3. Aldundiak ematen dituen zerbitzuetan datuak modu adimenduan tratatzeko proiektu pilotua.
4. Herritarrekin modu berritzailean harremanetan egoteko proiektu pilotua.
5. Smart Region esparruko proiektu pilotua, tokiko eta eskualdeko kudeaketa adimendunaren alorrean.

Egoera

Gauzatzen

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

100.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

99.445 €

Jarraipen-Txostena

2021ean estrategia digitalaren esparrua berrikusi da; hedapen- eta kontzientziazio-materiala garatu da; eta hedapenplana diseinatu da.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.14 - HERRITARRENTZAKO ZERBITZUEN APLIKAZIO MUGIKORRA

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

482.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

482.000 €

Jarraipen-Txostena

2021ean, app mugikorra berriz diseinatu da, eta 2022an argia ikusiko duten honako funtzionalitate hauetako batzuk
garatzeko lan egin da: app-an bak eta bakQ-ekin identifikatzea, profila sortzea, aurretiko hitzorduak eta horien
kudeaketa app-tik egitea, bideo-deia, eremu berri pertsonalizatua eta Bizkaiko Foru Aldundiaren aplikazio mugikorren
multzora sartzea.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.15 - GOVTECH EZAGUTZA PLATAFORMA

Jarduketaren Helburua

BFAtik kanpoko ezagutza erakartzeko plataforma bat sortzea, herritarrei, erakundearekiko eguneroko harremanean,
zerbitzu teknologiko berriak eta hobeak eskaintzeko.
GovTech eta Gobernu Digitalerako teknologien arloan ezagutza-plataforma digital bat atontzea. Probak egitea
ahalbidetuko du, startup-ekin eta enpresa tekonologikoekin batera, bai eta probok ingurune erreal batean baliozkotzea
eta beste administrazio eta enpresa pribatu batzuekin erakustea, zabaltzea, eta elkarlanean aritzea ere. Aukera
emango du ezagutza sortzeko eta etorkizuneko gizarte digitalean beharrezkoak izango diren skill-ak lortzeko.

Jarduketaren Deskribapena

Barne hartzen ditu:
1. Ezagutza-plataforma digital bat atontzea, ezagutza berritzailea sortzea ahalbidetuko duena.
2. Dinamizazioa. Horrek edukiaren kudeaketaz gain, teknologiari buruzko kontzeptu-probak eta hainbat enpresaren
soluzioak hartuko ditu barne.

Egoera

Gauzatzen

GJH

08 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak
murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

315.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

311.125 €

Jarraipen-Txostena

2021ean plataforma digitala eraiki da, ekimenean parte hartzen duten taldeak trebatu dira, ekosistema definitu da eta
GovTech laborategi bat GovTech ezagutza-plataforman abiarazteko lizitazio-plegua egin da.
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ABE. 4.16 - HERRITARRAK AHALDUNTZEKO PLATAFORMA DIGITALA

Jarduketaren Helburua

Herritarrek beren datu pertsonalak sarean kudeatzeko plataforma, Aldundia herritarren datuen konfidentzialtasunaren
bermatzaile izango delarik.
Oinarrizko plataforma digital bat garatzea, hirugarrenek banatutako aplikazioak egineta zabaltzeko. Aukera emango
du hirugarren enpresek herritarrentzako soluzioak eraiki ditzaten, herritarrek emandako datuen eta horiek erabiltzeko
Aldundiaren baimenaren bitartez. Hauek hartuko ditu barne:

Jarduketaren Deskribapena

1.
2.
3.
4.

Oinarrizko Plataforma garatzea.
Nortasun Digitala kudeatzea.
Proiektu Pilotuak garatzea.
Plataforma hedatzea eta bilakatzea.

Egoera

Deuseztatua

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

0€

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Ekimena bertan behera uzten da. Europako Batzordeak Eidas erregelamenduaren azken bertsioa eta nortasun
digitalaren inguruko etorkizuneko erregulazioa argitaratu ondoren, Bizkaiko herritarrentzako plataforma espezifikorik
behar ez dela ziurtatzen da, araudiak Europako herritarren identitate digitalaren inguruko jardueraeremua definitzen
baitu, ekimen honen hasierako proposamenarekin bat eginez.
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ABE. 4.17 - OPEN DATA BIZKAIA DATU IREKIEN ZERBITZUA SENDOTZEA

Jarduketaren Helburua

Open Data Bizkaia datu irekien zerbitzua sendotzea, datuak horiek tratatzeko eta herritarrentzako zerbitzuak sortzeko
gaitasuna duten enpresen, elkarteen eta pertsonen esku jarriz, balio publiko sozial eta ekonomikoaren sorrera sustatzeko.

Jarduketaren Deskribapena

Bizkaiko Foru Aldundiak eta haren foru-sektore publikoko erakundeek hiru urtez behin onartzen dute Gardentasunaren Foru
Plana, Bizkaia Lurralde Historiko gardena izan dadin. Horretarako, publikotasun aktiboko hainbat eduki ematen dizkie herritarrei
Bizkaia Gardena webgunearen (www.gardentasuna.bizkaia.eus) bidez, eta herritarrek informazio publikoa eskuratzeko duten
eskubidea bermatzen duten komunikazio-kanalakjartzen ditu haien eskura. Era berean, datuak irekitzearekin bat etorrita,
Bizkaiko Foru Aldundiak 201San abian jarri zuen Open Data Bizkaia ataria, zeinean formatu irekian argitaratzen baitira forusektore publikoko datuak, Bizkairako zerbitzuak sortzeko helburu nagusiarekin berrerabil daitezen. Gardentasunari buruzko
Lehenengo Foru Plana (2017-19) itxi ostean, 2020ra begira, Gardentasunari eta Datu lrekiei buruzko Foru Plan berria ( 2020-22)
egiteaki ekingo zaio. Hiru urteko plan berriakjarraipena emango dio gardentasunaren arloan hasitako bideari, eta arlo horretan
hainbat ekimen bultzatuko dira, hala nola gardentasun-ataria hobetzea, publikotasun aktiboaren arloko edukiak handitzea,
araudi kontsolidatua eta zerbitzu-kartak irakurketa errazerako bertsioan argitaratzea, eta, gainera, berritasun gisa, Bizkaiko
Datu lrekien Estrategia txertatuko du, datu irekien zerbitzuen eskaintza hobetzera bideratutako ekintza-plan bat inplementatuz.
Hain zuzen ere, Open Data Bizkaia urrats sendoa da Bizkaiko gardentasun-eredua finkatzeko, helburu hirukoitz batekin:
herritarrei informazio publikoa ulertzen laguntzea; balio sozial eta ekonomikoa sortzea datuak formatu irekian berrerabiltzeko
arloan lan egiten duten pertsonen bidez; eta gardentasunaren ereduaren jasangarritasunerako funtsezko tresna gisa laguntzea.

Egoera

Gauzatzen aurreratuta

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

102.850 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

83.728 €

Jarraipen-Txostena

2021ean, Open Data Bizkaia foru-sektore publikoan hedatzen jarraitu da, foru-datu irekien katalogoan zehaztutako datumultzoak irekiz. Era berean, sail bakoitzean datu irekien arduradunak esleitzen eta prestatzen jarraitu da; erabilera-kasuak
identifikatzen; eta Open Data Bizkaia atariak inplementatzeko prozesuarekin.
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Urteko Jarraipen-txostena /

2021

ABE. 4.18 - BIZKAIKO UDALEN DATU IREKIEN WEB ORRIAK ABIARAZTEA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Bizkaiko udalen datu irekien atariak abiaraztea Biscaytik-en bitartez.
Udalak dira Bizkaiko Lurralde Historikoko herritarrengandik gertuen dagoen komunikazio-kanala. Hori dela eta,
Foru Aldundiak, gardentasunarekin duen konpromisoaren parte gisa, 2018-2019 urteetan udalei lagundu die beren
gardentasun-atariak ezartzen, Udala Zabaltzen ekimenaren esparruan. Bertan, udalerri bakoitzeko biztanleek
dagoeneko kontsulta dezakete udal-korporazioari, antolamenduari, informazio ekonomikofinantzarioari, hirigintzari
eta obra publikoei, eta araudiari eta udal-akordioei buruzko informazioa, besteak beste. Horrez gain,gardentasunean
edukiak argitaratzeaz gain, ekimen honen helburua da udalei autonomo izaten laguntzea beren datuak formatu irekian
eta berrerabilgarrian identifikatu eta argitaratzen. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiak, Biscaytik zerbitzuaren bidez,
baliabide gutxieneko udalentzako zerbitzu-hornitzaile gisa, Open Datarako webgune propioak abian jartzen lagunduko
die udalei, datu irekiak argitaratzeak udalerriarentzako zerbitzuak sor ditzan enpresa berrerabiltzaileen bidez, edo
udalerriko pertsonek edo beste lurralde batzuetako erabiltzaileek datuak bistaratu eta tratatu ditzaten.

Egoera

Gauzatzen

GJH

09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak,
16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

50.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

50.000 €

Jarraipen-Txostena

Aurrekontu-zenbatespena BiscayTIK-ekin eta Lantik-ekin lankidetzan eskatutako baliabideetan eta barnebaliabideen
dedikazioan oinarrituta egiten da. 2021ean, toki-erakundeen atxikipenari babesa eta bultzada ematen jarraitu da,
Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 1eko 106/2020 Foru Dekretuaren bidez (Open Data Bizkaia Bizkaiko Foru
Aldundiaren datu irekien atarian datuak irekitzea arautzen duena). Gaur egun 17 tokierakunde atxiki dira.
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ABE. 4.19 - KONTRATAZIOAN KLAUSULA SOZIALAK BETETZEN DIRELA ZIURTATZEKO KOORDINAZIO- ETA EBALUAZIO-BULEGOA
Jarduketaren Helburua

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

Jarduketaren Deskribapena

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 hizkuntza-eskubideak edo ingurumenaren babesa.

Egoera

Gauzatzen

GJH

01 - Pobrezia desagerraraztea, 02 - Goserik ez, 03 - Osasuna eta ongizatea, 04 - Kalitatezko hezkuntza, 05 - Genero
berdintasuna, 06 -Ur garbia eta saneamendua, 07 - Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 08 - Lan duina eta hazkunde
ekonomikoa, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta komunitate jasangarriak, 13 - Klimaren aldeko ekintza,
14 - ltsaspeko bizitza, 15 - Lehorreko ekosistemako bizitza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

12.222 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€
BFAko kontratazio-zerbitzuak sustatzen jarraitzen du unitate sustatzaileek kasuan kasuko kontratuaren xedeari
egokitutako klausulak txerta ditzaten, gizarte- eta ingurumen-kontsiderazioei erantzuteko. Horretarako:

Jarraipen-Txostena

- Gaur egungo Klausula Sozialen Gida eguneratzen ari gara, gida hori sailek eta foru-erakundeek erabiltzeko errazagoa
eta operatiboagoa izan dadin.
- Merkatu-azterketa bat egin da, kontratuetan klausula sozialak txertatzeko kudeaketa erraztu dezaketen eta BFAko
kontratazio-kudeatzailearekin integra daitezkeen informatika-tresnak identifikatzeko.
- BFAren kontratuetan klausulak koordinatzen eta kudeatzen laguntzeko gai izango den etorkizuneko aplikazioaren
eskakizunak eta ezaugarri teknikoak zehazten ari dira.
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ABE. 4.20 - FORU-ZERBITZU HOBEAK, ZERBITZU-GUTUNEN BIDEZ

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Bizkaiko foru-zerbitzuak hobetzea zerbitzu-gutunak eginez eta ebaluatuz, zerbitzuak herritarren itxaropenetara bideratzeko, herritarrek
ebaluatzen dituzten zerbitzu-konpromisoak hartuz.
Foru-zerbitzuak hobetze aldera, Bizkaiko Foru Aldundiak 2017an zerbitzu-gutunakegiten hasi zen, zerbitzuen prestazioan eta
ebaluazioan gardentasuna garatzeko konpromisoaren barruan. Zerbitzu-gutunak zerbitzuak herritarren itxaropenetara bideratzeko
tresna dira. Zerbitzuaren konpromisoak definitzean datza, herritarrek beharrezkotzat eta balioduntzat jo dutena oinarri hartuta.
Konpromiso horiek adierazle bilakatzen dira, eta adierazle horiek ebaluatu egin behar dira Bizkaiko Foru Aldundiak hartutako
konpromisoari buruz herritarrek dauzkaten asebetetetze-maila eta ikuspegia ezagutzeko. Hain zuzen ere, dagoeneko honako zerbitzugutun hauek egin eta argitaratu ditugu Bizkaia Gardenean: Arreta Goiztiarra; Foru Liburutegia; Foru Kontratazioko Zentrala; garbigune
Sarea; Eskualdeko Nekazaritza Bulegoak; Lurgorri eta Bekoetxe Eguneko Zentroak; eta Hondartza Zerbitzua. Guztiak irakurketa
errazean argitaratu dira. Legealdi honetan zehar, zerbitzu-gutun gehiago egin eta ebaluatzen jarraituko dugu eta irakurketa errazeko
irizpideak ere txertatzen, lurraldeko pertsona guztiak Bizkaiko Foru Aldundiak bere zerbitzuetan hartzen dituen konpromisoetara
hurbiltzen direla bermatzeko.

Egoera

Amaituta

GJH

16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

74.139 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

71.651 €

Jarraipen-Txostena

Amaitu da Bizkaia Egiten esparruan zerbitzu-karta berriak egiteko oraingo fasea. 6 gutun berri argitaratu dira 2021ean (Katastroa eta Balorazioa,
BEAZeko l+G+Bko zerga-kenkariak, Udal Kirola, Euskalduna Jauregiko herriak kudeatu eta saltzeko zerbitzua, Gardentasun Ataria eta lnformazio
publikoa eta Herritarren Arreta Presentziala eskuratzeko eskubidea). Bizkaia Egiten inplementatzen den bitartean eta aurreko aldian egindako eta
argitaratutako 19 gutunen ebaluazioak eta jarraipenak bere horretan jarraituko dute. Era berean, adierazi behar da jarraipen-izaera duen ebaluaziofaseaz gain, zerbitzu-kartak Bizkaia Egiten-etik harago egingo direla, eta jarduera hori beharrezkoa izango dela foru-zerbitzuak herritarren nahietara
egokitzeko eta hobetzeko.
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ABE. 4.21 - EKONOMIA ITUNA BABESTU ETA SUSTATZEA

Jarduketaren Helburua

Jarduketaren Deskribapena

Ekonomia ltuna nazio-mailan eta nazioartean hedatzeko, sustatzeko eta babesteko jarduerak garatuko dira
hezkuntzaeta gizarte-eremuetan nahiz eremu espezializatuan.
Herritarrei Ekonomia ltunarendatu 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 ltunarekin zerikusia
daukaten gaiei buruzko dokumentazioa zabalduko da, eta nazioarteko unibertsitateekin trukeak egingo dira.

Egoera

Gauzatzen

GJH

03 - Osasuna eta ongizatea, 04 - Kalitatezko hezkuntza, 06 -Ur garbia eta saneamendua, 08 - Lan duina eta
hazkunde ekonomikoa, 09 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 10 - Desberdintasunak murriztea, 11 - Hiri eta
komunitate jasangarriak, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 14 - ltsaspeko bizitza, 15 - Lehorreko ekosistemako
bizitza, 17 - Helburuak lortzeko aliantza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua
Gauzatutako Urteko Aurrekontua

Jarraipen-Txostena

116.000 €
124.000 €

Ad Concordiam eta Kontzertuaren Dokumentazio Zentroari dagozkion partidak %100ean gauzatu dira. Ez da gauzatu
Nevada Renoko Unibertsitatearekiko hitzarmenari dagokiona.
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ABE. 4.22 - BIZKAIA ZABALIK

Jarduketaren Helburua

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.

Jarduketaren Deskribapena

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

Egoera

Hasi gabe

GJH

04 - Kalitatezko hezkuntza, 12 - Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 17 - Helburuak lortzeko aliantza

Planifikatutako Urteko Aurrekontua

50.000 €

Gauzatutako Urteko Aurrekontua

0€

Jarraipen-Txostena

Pandemiaren ondoriozko murrizketen ondorioz hasi gabeko ekintza da. Hala ere, bisita-proiektuaren ikuspegi
proposamen berri bat idatzi da, eta baliozkotzeke dago.
2022an berrekingo zaio.
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