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Bizkaiko Foru Aldundiak korononabirusaren 
krisia kudeatzeko egin duenaren kronologia 

(2020ko otsailaren 25a / 2021eko martxoaren 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA SAILA KUDEAKETA 

2020/02/25 Gizarte Ekintza Sailaren lehen plangintza egin zen, koronabirusari aurre 
egiteko, GUFEko Zuzendaritza Batzordean. 
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2020/02/27 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

COVID-19ari lotutako higiene- eta informazio-arauei 
buruzko lehen komunikazioa igorri zitzaien langileei, 
EAEn oraindik kasu positiborik ez zegoenean. 

2020/02/28 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Sailen arteko koordinazioa landu zen gelak eta 
euskarriak banatzeko, eta aurrez aurreko ikastaroak 
nahiz azterketak atzeratu ziren. 

2020/02/28 Gizarte Ekintza Osasun Sailaren informazio-protokoloa bidali zen 
zentroetara, prebentzio-neurriak zehaztuta. 

2020/03/02 Gizarte Ekintza Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren bilera egin 
zen, eta hartu beharreko arreta-neurriei buruzko 
gomendioak eman ziren. 

2020/03/02 Ahaldun Nagusia, 
Gizarte Ekintza 

Zentroen Batzorde Iraunkorraren bilera egiteko deialdia 
egin zen eta COVID-19ak eragindako larrialdiari aurre 
egiteko eta koordinatzeko lan-mahai iraunkorra eratu 
zen. COVID-19 koronabirus berriak eragindako Nazioarte 
Mailako Osasun Publikoko Larrialdiari (NMOPL) aurre 
egiteko Kudeaketa eta Jarduketa Plana onartu zen. 

2020/03/02 Gizarte Ekintza Bizkaiko adinekoen zentroei eta eguneko zentroei 
buruzko informazioa bidali zitzaion Osasun Sailari: 
erakundeak, erreferentziako pertsonak, 
harremanetarako datuak. 

2020/03/02 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Garbiketa-enpresari jarraibideak eman zitzaizkion, 
gehien ukitzen ziren gainazalak sarriago eta sakonago 
garbitzeko. 

2020/03/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Gobernu Kontseiluak Aldundiaren Kudeaketa eta 
Jarduketa Plana onartu zuen, COVID-19ak sorrarazitako 
larrialdiari aurre egiteko; Diziplinarteko Batzordea sortu 
zen foru-agindu bidez, eta langile guztiei Osasun Sailaren 
gomendioen berri eman zitzaien. 

2020/03/03 Gizarte Ekintza Berariazko zirkular bat bidali zen adinekoen zentroetara, 
profesionalentzako eta erabiltzaileentzako prebentzio-
jarraibideak jasota, eta zirkular orokorrak bidali ziren 
gizarte-zerbitzuetako zentroetara. 

2020/03/03 Ahaldun Nagusia, 
Gizarte Ekintza, 
Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

BECen egitekoa zen osasun-laguntzaileen LEPa eten zen. 

2020/03/04 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Suhiltzaileentzako berariazko lehen instrukzioa eman 
zen, funtsezko zerbitzu hori babesteko neurriak 
hartzeko. 

2020/03/04 Gizarte Ekintza Zentroen Batzorde Iraunkorrak bilera egin zuen eta 
familientzako prebentziozko eta esku hartzeko 
jarraibideak jasotzen zituen dokumentua bidali zen 
adinekoen zentroetara. Neurriak: bisitetan pertsona 
bakarra onartzea eta desgaitasunen bat dutenentzako 
zentroetako erabiltzaileak biztanleria kalteberatzat 
hartzea. 

2020/03/05 Gizarte Ekintza Osasun Sailak zentro soziosanitarioentzako gomendioak 
zehaztuta egindako dokumentua bidali zitzaien 
adinekoentzako eta desgaitasunen bat dutenentzako 
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egoitza-zentro, etxebizitza komunitario eta eguneko 
arreta-zentro guztietako zuzendaritzei. 

2020/03/05 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

COVID-19 koronabirus berriak eragindako Nazioarte 
Mailako Osasun Publikoko Larrialdiari (NMOPL) aurre 
egiteko, Bizkaiko Foru Aldundiak onartutako kudeaketa-
eta jarduketa-gomendioak jasotzen dituen bigarren 
protokoloa prestatu zen. 

2020/03/05 Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala 

COVID-19ari aurre egiteko Jarduketa eta Kudeaketa 
Plana onartu zen, eta haren berri emateko deialdia egin 
zen. 

2020/03/05 Gizarte Ekintza, 
Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Osasun Sailak zentro soziosanitarioentzako 
gomendioekin prestatutako dokumentua bidali zitzaien 
zentro guztietako zuzendaritzei. 

2020/03/06 Gizarte Ekintza Bilera egin zen GUFEko zentro guztietako 
zuzendaritzekin, COVID-19a dela-eta, hartu beharreko 
jarraibide orokorrak bateratzeko. 

2020/03/06 Gizarte Ekintza Bilera egin zen desgaitasun-zentroetako arduradunekin, 
erabakitzeko nola aurre egin zentro horietan 
koronabirusak eragindako krisialdiari. 

2020/03/06 Gizarte Ekintza Kutsatzeak saihesteko argibideak eta jarraibideak bidali 
zitzaizkien mendetasuna ebaluatzeko eta Gizatek-eko 
lantaldeei. 

2020/03/06 Gizarte Ekintza Bilera egin zen sindikatuekin, koronabirusaren 
kudeaketaren berri emateko. 

2020/03/07 Gizarte Ekintza Birjinetxen kasu positibo bat egon zela jakin ondoren, 
GUFEko jarraipen-batzordeen bilera egin zen, osasun-
arduradunekin koordinatuta, hartu beharreko neurriak 
hartzeko, betiere SARS-COV-2 koronabirus berriaren 
eraginari aurre egiteko martxoaren 5eko lan-arriskuen 
prebentzio-zerbitzuentzako jarduketa-prozedurari 
jarraiki. 

2020/03/07 Gizarte Ekintza Gobernu Batzordearen premiazko eta ezohiko bilera 
egiteko deialdia egin zen, langileen kontratazioari 
buruzko neurri murriztaileak hartzeko. 

2020/03/08 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Komunikazioak izan ziren Osasun Sailarekin, pertsona 
kutsatuen hartu-emanak kontrolatzeko. 

2020/03/09 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Telelanean aritzeko funtsezko langileak zein diren 
zehaztu zen, eta arreta-zerbitzuetan arreta-lerroak 
atzeratzeko eta edukierak mugatzeko agindua eman zen. 

2020/03/09 Gizarte Ekintza Arreta goiztiarreko zentroetako zuzendariei prebentzio-
jarraibideak bidali zitzaizkien, familiei haien berri eman 
ziezaieten. 

2020/03/09 Gizarte Ekintza Zentro soziosanitarioetako bisitak direla-eta Osasun 
Sailak berrikusitako eta eguneratutako dokumentua 
bidali zen zentro guztietara. 

2020/03/09 Gizarte Ekintza Kutsatzeak saihesteko ildoak eta jarraibideak bidali 
zitzaizkien Ikuskapen Atalari eta Zentroen Ataleko 
teknikariei. 

2020/03/09 Gizarte Ekintza Bilera egin zen sindikatuekin, hartutako neurrien berri 
emateko. 
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2020/03/09 Ekonomiaren Sustapena Laneko segurtasunari eta higieneari buruzko lehen 
neurriak hartu ziren sailean eta haren mendeko foru-
sozietateetan. 

2020/03/10 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Diziplinarteko Batzordeak gomendio berriak adostu 
zituen eta foru-langile guztiei helarazi zizkien. 

2020/03/10 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Telelaneko lansaio gehiago ezartzeko foru-agindua eman 
zen. 

2020/03/10 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Garraio Sailaren Koronabirusaren aurkako Kontingentzia 
Batzordea eratu zen, eta zerbitzu-hornitzaileekin 
koordinatu zen. 

2020/03/10 Ekonomiaren Sustapena Bilera egin zen Eusko Jaurlaritzarekin, enpresaburuekin, 
sindikatuekin eta beste eragile ekonomiko batzuekin, 
informazioa trukatzeko. 

2020/03/10 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Garapenerako lankidetzaren eta gizarte-eraldaketarako 
hezkuntzaren arloetan 2020ko ekitaldian emango ziren 
dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 197/2019 Foru 
Dekretuan ezarritako dokumentazioa aurkezteko epeak 
luzatu ziren. 

2020/03/11 Gizarte Ekintza  Bilera egin zen enpresa-batzordearekin, Birjinetxeko 
langileak kudeatzeko neurrien berri emateko. 

2020/03/11 Gizarte Ekintza Bilera egin zen GUFEko zuzendaritzekin, birusa dela-eta, 
zentroetan hartu beharreko jarraibide zehatzen berri 
emateko. 

2020/03/11 Gizarte Ekintza Zentroen Batzorde Iraunkorrak bilera egin zuen egoitza-
zentroetan koronabirusaren kasu positiboak zeudenean 
erabili beharreko jarduketa-jarraibideak jakinarazteko. 

2020/03/11 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Diziplinarteko Batzordeak bilera egin zuen, funtsezko 
zerbitzuak zehazteko. 

2020/03/11 Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala 

Langileentzako instrukzioa, kutsatzeak saihesteko 
prebentzio-eta higiene-neurriak nahitaez bete behar 
zirela xedatzen zuena. 

2020/03/11 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Euskadiko Garraio Agintaritzaren (EGA) talde bereziak 
bilera egin zuen. 

2020/03/11 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Telelanean aritzeko funtsezko zerbitzuak zehaztu ziren: 
Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritza. 

2020/03/12 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Erakunde arteko Batzordeak jarduteko jarraibideak 
indartu zituen, eta arrisku-egoeran zeuden 
langileentzako neurriak ezarri ziren. 

2020/03/12 Gizarte Ekintza Gutxieneko zerbitzuak kudeatu ziren, 15 eguneko 
berrogeialdi baten testuinguruan, eta balizko epe 
luzeagoko testuinguruaren gaineko balorazioa egin zen. 

2020/03/12 Gizarte Ekintza Jarraibideak bidali zitzaizkien Umeen Zerbitzuko 
teknikariei eta Bizkaiko Tutoretza Erakundeko 
profesionalei. 

2020/03/12 Gizarte Ekintza Osasun Sailaren gomendioak bidali ziren adinekoen etxe 
eta elkarteetara. 

2020/03/12 Ekonomiaren Sustapena Bilera egin zen Eusko Jaurlaritzarekin eta turismo-
eragileekin. 

2020/03/12 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Berdintasunerako VI. Foru Plana prestatzeko ekintzen 
plana aldatu zen. 
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2020/03/13 Ogasuna eta Finantzak 2019ko balio erantsiaren gaineko zergaren itzulketak 
bizkortzeko agindu zen, batez ere, langile 
autonomoentzat, enpresa txikientzat eta 
mikroenpresentzat, haien likidezia ahalik eta gehien 
ahalbidetzeko. 

2020/03/13 Ogasuna eta Finantzak Lehen bi kasu positiboak agertu ziren foru-langileen 
artean. 

2020/03/13 Gizarte Ekintza Autonomia pertsonala sustatzeko zentroak (AFA, 
ASPARBI, ADEMBI, BIZIPOZ) ixteko gomendioaren berri 
eman zen. 

2020/03/13 Gizarte Ekintza Beste bilera bat egin zen desgaitasun-zentroetako 
arduradunekin, koronabirusaz jotako gaixoak agertuz 
gero aplikatu beharreko kontingentzia-planak lantzeko. 

2020/03/13 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ahaldun Nagusia 

Ikastetxeen itxieraren zioz, seme-alabak dituzten 
langileentzako salbuespenezko neurriak ezartzen dituen 
2898/2020 Foru Agindua eman zen 

2020/03/13 Ahaldun Nagusia Gobernu Kontseiluak ezohiko bileran Bizkaian 
koronabirusaren hedapena gerarazteko hartutako 
neurrien berri eman zitzaien Aldundiko langile guztiei, 
baita herritarrei ere. Hauek ziren neurriak: 
- Ekitaldi publikoak bertan behera uztea edo atzeratzea 
eta azpiegitura publikoak ixtea, besterik jakinarazi arte. 
- Aurrez aurreko arreta-zerbitzuak ixtea eta deialdi 
publikoen legezko epea luzatzea. 
- Garraio publikoaren zentzuzko erabilera eta bidaiarien 
arteko segurtasun-distantzia sustatzea. 
- Adinekoei dei egitea etxean gera zitezen. 
- Telelana bultzatzea funtzionarioen artean. 
- Lana eta familiako bizitza bateragarri egiteko neurriak 
baliatzeko malgutasun handiagoa ezartzea, ikastetxeak 
itxi ostean. 
- Gobernu Kontseilu birtualak egitea. 
- Bizkaiko Larrialdietarako Foru Plana aktibatzea. 

2020/03/13 Lehendakaria Osasun-larrialdiko egoera aktibatu zen Euskadin. 

2020/03/13 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ahaldun Nagusia 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Larrialdietarako Foru Plana 
eta hari lotutako aholku-batzordea aktibatu ziren. 

2020/03/13 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ahaldun Nagusia 

Antolaketa-neurri bereziak hartzeko eta gradualki 
telelana ezartzeko 2927/2020 Foru Agindua eman zen. 

2020/03/14 Ahaldun Nagusia Krisi-mahaiaren bilera: Lehendakaria, ahaldun nagusia, 
EUDEL eta Espainiako Gobernuaren ordezkaria. 

2020/03/14 Espainiako Gobernuak Sanchez presidenteak alarma-egoera ezarri zuen. 

2020/03/14 Gizarte Ekintza Eguneko zentroak itxi ziren eta bisitaldiak eten ziren 
adinekoentzako egoitzetan eta etxebizitza 
komunitarioetan. 

2020/03/14 Ahaldun Nagusia 
Gizarte Ekintza 

Bizkaia Gara boluntarioen sarea aktibatu zen, lurraldeko 
adinekoei laguntza emateko. 

2020/03/14 Azpiegiturak eta Lurralde Foru-titulartasuneko bidesariak dituzten bide-
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Garapena azpiegituretako ordainlekuetan eskudirutan ez 
kobratzeko instrukzioa eman zen. Bide guztietan, 
zerbitzu automatikoa ezarri zen eta, kobratzaileak lan 
egin behar zuen kasuetan, kreditu-txartelaz kobratzen 
hasi zen. 
Zaintza integraleko eremuetako antolaketa- eta 
kontingentzia-planak taxutu ziren, zerbitzua egunero 24 
orduz bermatzeko, segurtasun-baldintzetan. Errepideen 
foru-sarean, ohiko zaintza-, mantentze- eta larrialdi-
lanak egiten jarraitu zen. Zeregin horiek errepideen eta 
autobideen segurtasuna eta funtzionaltasuna une oro 
bermatzeko gauzatu ziren, baita, ezbeharren bat 
gertatuz gero, zirkulazio-baldintzak lehenbailehen 
berrezartzeko ere; beraz, funtsezko jardueratzat jo ziren. 
Zaldibarko hondakindegiko luizia gertatu ondoren, AP-8 
autobidean hartutako neurriei eutsi zitzaien (by-passa, 
monitorizazioa eta alerta-protokoloak), osasun-neurriak 
betez. 

2020/03/14 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Goihabe programa. Pandemiak eragindako 
salbuespenezko inguruabarrak kontuan hartuta, 
Estatuan alarma-egoera deklaratu arren, Goihabeko 
etxebizitzetan bizi ziren 13 pertsonek etxebizitza 
horietan jarraituko zutela jakinarazi zitzaien erakundeei.   

2020/03/15 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 
Ahaldun Nagusia 

COVID-19a dela eta, Bizkaibusen premiazko neurriak 
hartzeari buruzko foru-agindua eman zen, EGAren 
gomendioak kontuan hartuta. 

2020/03/15 Gizarte Ekintza Arreta goiztiarreko esku-hartzeak eteteko gomendioak 
eman zen eta desgaitasunen bat duten pertsonentzako 
eguneko arreta-zentroetako jarduera eteteko 
gomendioa eman zen. 

2020/03/15 

 

Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

ISEAK Fundazioaren laguntzaz, COVID-19aren krisiaren 
ondorioz langabezian eta ABEEE bat zuten pertsonen 
profilatze estatistikoa egiten hasi zen.  

2020/03/16 Ahaldun Nagusia Krisi-mahaia egunero biltzen hasi zen. 

2020/03/16 BFAren Gobernu Kontseilua Bilerak egunero-egunero egitea ezarri zen, 13:00etan. 

2020/03/16 Guztiak Administrazio-prozeduren epeak luzatzeko foru-agindua 
eman zen. 

2020/03/16 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Boluntarioek Bizkaia Gara programan parte hartzeko 
eskabideak jasotzeko web bidezko inprimakia argitaratu 
zen. 

2020/03/16 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Mendetasun-egoeran dauden adinekoei, desgaitasunen 
bat dutenei, BTEren tutoretzapean daudenei edo familiei 
eta adingabeei deiak egiten hasi zen. Ekainaren 30era 
arte, 48.000 dei baino gehiago egin ziren. 

2020/03/16 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Neurri orokorrak jasotzen zituen instrukzioa helarazi 
zitzaien Aldundiaren zerbitzuei eta itundutakoei, birusa 
kutsatzea saihesteko. 

2020/03/16 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bilera egin zen Langileen Batzordearekin eta Enpresa 
Batzordearekin, Bizkaiko Foru Aldundian hartutako 
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neurriak aztertzeko, eta neurrion ebazpena bidali zen 
sail guztietara. 

2020/03/16 Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala 

Bilbao-Bizkaia eta Busturialdeko ur partzuergoekin 
hartu-emanak ezarri ziren, egunero, egoeraren eta 
gorabeheren berri izateko. 

2020/03/16 Ekonomiaren Sustapena 
Ahaldun Nagusia 

Lurraldeko eragile ekonomiko nagusiekin etengabe 
harremanetan egoteko bidea egokitu zen. 

2020/03/16 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Protokoloa eguneratu zen, Euskadiko Garraio 
Agintaritzak esandakoa kontuan hartuta. 

2020/03/16 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

292/2020 Foru Agindua, apirilaren 27koa, zeinaren bidez 
agindua ematen baitzaio Limpiezas Abando enpresari 
COVID-19a dela-eta Bizkaibusen autobusak 
desinfektatzeko kontratua gauzatzeko, sei asteko epean, 
2020ko martxoaren 16tik apirilaren 26ra. 

2020/03/16 Euskara, Kultura eta Kirola Kultura-jarduerak sortu eta Bizkaikoaren bitartez online 
zabaltzeko eta Bizkaia pilotalekuaren egoera aztertzeko 
plangintza egin zen. 

2020/03/16 Ogasuna eta Finantzak Hirugarrena kasu positiboa agertu zen foru-langileen 
artean. 

2020/03/16 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritzan, krisia 
kudeatzeko taldea sortu zen, Gizarte Inklusioa 
Sustatzeko Zuzendaritzako buruekin, eta Berdintasuneko 
zuzendariaren laguntzarekin. 
Gizarte-inklusioaren arloko laguntza bereziak 
izapidetzeko eta eskatzeko salbuespenezko prozedura 
gaitu zen (erantzukizunpeko adierazpena). 

2020/03/16 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Aldundiaren zerbitzuak eta itundutakoak egokitzeko 
jarraibideak ezarri ziren, alarma-egoera aintzat hartuta. 

2020/03/16 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

HEGAN programaren bidez kudeatzen den Apostolikoen 
harrera-baliabidea egokitu zen, hoteletako zerbitzuen 
laguntzarekin (10 plaza).  

2020/03/16 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Barruko berrantolaketa egiteko eta proiektuak 
banatzeko jarraibideak eman ziren.  

2020/03/16 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Jakinarazpena bidali zitzaien Bizkaiko Emakumeen 
Partaidetzarako Kontseilua kudeatzeko behin-behineko 
batzordea osatzeko hautatutako erakundeei.  

2020/03/16 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

2020ko ekitaldian, emakumeen eta gizonen 
berdintasuna sustatzeko proiektuak egiteko 
dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onartzen 
dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 3ko 
20/2020 Foru Dekretuaren epeak luzatu zirela jakinarazi 
zitzaien erakundeei. 

2020/03/16 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Hasiera eman zitzaion COVID-19ak eragindako krisiaren 
aurrean Enplegua Babesteko Plana egiteko prozesuari.  

2020/03/16 

2020/03/20 

Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Kontaktua Behargintzako zerbitzuekin (21), garapen-
bulegoekin eta udalekin (6), COVID-19ak herritarrengan 
eta enpresetan izandako eragina ezagutzeko, eragileen 
kezken eta aukeren berri jasotzeko eta enpresa-, 
merkataritza- eta gizarte-sarea suspertzeko 
proposamenak definitzeko. 
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2020/03/16 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Prestazio ekonomikoen nominak aurretiaz abiatu ziren. 

2020/03/17 Gizarte Ekintza Adingabeei bisita egiteko aukera modu orokorrean 
eteteko foru-agindua eman zen. 

2020/03/17 Ahaldun Nagusia Ahaldun Nagusiaren instrukzioa, Eusko Jaurlaritzari eta 
Bizkaiko Batzar Nagusiei BFAk gauzatutako jarduketei 
buruzko informazioa etenik gabe igortzeko. 

2020/03/17 Ahaldun Nagusia Ahaldun Nagusiak agindua eman zion Herri 
Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailari 
Bizkaiko alkate guztiekin harremanetan jartzeko, nola 
zeuden eta zer behar zuten galdetzeko. 

2020/03/17 Ekonomiaren Sustapena, 
Ahaldun Nagusia 

Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak hartutako 
neurriak aztertu eta neurrien laburpena zekarren 
dokumentua banatu zen. Era berean, Confebask eta 
CEOE erakundeek proposatutako neurriak aztertu ziren  
Egunero eguneratu ziren.  

2020/03/17 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Bidaia-txartelak autobusen atzealdean baliozkotzeko 
protokoloa eguneratu zen. 

2020/03/17 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ahaldun Nagusia 

Telelana sustatzeko antolaketa-neurri berriak onartzeko 
3024/2020 Foru Agindua eman zen. 

2020/03/17 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Arrisku-egoera berezian zeuden foru-langileak etxera 
bidaltzeko 102/2020 Ebazpena onetsi zen. 

2020/03/17 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Bizkaibusen zerbitzua osorik berrezarri zen korridore 
nagusietan eta zerbitzua indartu zen unibertsitatera 
joateko kendutako lineen bidez. 

2020/03/17 Ahaldun Nagusia, 
Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak  

Bizkaiko Foru Aldundiaren bulego guztietan 
herritarrentzako aurrez aurreko zerbitzua eten zen, eta 
telefono bidezko zerbitzua nahiz zerbitzu telematikoak 
indartu ziren. 

2020/03/17 Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala 

14 garbigune itxi ziren; nagusiak (9), ordea, zabalik 
geratu ziren. 

2020/03/17 Gizarte Ekintza Lehen 1.300 lagun izena emanda zeuden boluntarioen 
sarean. 

2020/03/17 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Lehen 325 ordenagailu eramangarriak eskuratu ziren 
telelanean erabiltzeko. 

2020/03/17 Gizarte Ekintza Adingabeei bisita egiteko aukera modu orokorrean 
eteteko foru-agindua eman zen. 

2020/03/17 Ogasuna eta Finantzak 
Ahaldun Nagusia 

Aparteko tributu-neurriak onartu ziren COVID-19aren 
eraginari aurre egiteko: 
- Tributu-prozedurak geroratzea. 
- Norbere konturako langileen, mikroenpresen eta 
enpresa txikien zergen ordainketa hiru hilabetez 
geroratzea, bermerik gabe eta berandutza-interesik 
sortu gabe. 
- Norbere konturako langileen 2020ko lehen eta bigarren 
hiruhilekoetako PFEZaren ordainketa zatikatuak 
borondatez etetea. 
- Enpresa eta norbere konturako langileentzako 
itzulketak aurreratzea. 
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- Zergadunentzako telefono bidezko arreta indartzea. 
- Errenta kanpainaren hasierari eustea, zergadunentzako 
itzulketak bizkortzeko 

2020/03/17 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Indarkeria matxistaren biktimak hartzeko eskainitako 
plaza kopuruari beste 20 gehitu zitzaizkion. 

2020/03/17 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Aparteko neurriak ezarri ziren Gizarte Inklusioa 
Sustatzeko Zerbitzuan. 

2020/03/18 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Telelanari buruzko eskuliburua helarazi zitzaien foru-
langile guztiei. 

2020/03/18 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Bizkaibuseko bidaiarien kopurua % 50 jaitsi zen. 

2020/03/18 Gizarte Ekintza Eusko Jaurlaritzako Farmazia zerbitzuari proposamena 
egin zitzaion mendetasuna duten adinekoei botikak 
banatzeko. 

2020/03/18 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Aurrez aurreko funtsezko langileei buruzko 3089/2020 
Foru Agindua eman zen eta zirkulatzeko ziurtagiria bidali 
zitzaien langileei. 

2020/03/18 Gizarte Ekintza Adinekoen jarraipen-deiak egiteko langile-kopurua 
handitu zen. 

2020/03/18 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Egoitzak koordinatzeko batzorde iraunkorra deitu zen, 
neurri berriak hartu eta protokoloak eguneratzeko. 

2020/03/18 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Kasu positiboak bideratzeko zentroak prestatzeko 
kontingentzia-plana egiteko izapideak hasi ziren, 
egoitzetan kutsatzeko aukera murriztu eta ospitaleetako 
egoera arintzeko. 

18/03/20202 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Hitzarmena aktibatu zen psikologoen elkargoarekin, 
laguntza psikologikoa emateko behar duten pertsonei. 

2020/03/18 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Informazio-zentroetara egindako deien kopurua % 46 igo 
zen, batez ere izapide elektronikoei buruzko kontsultak 
egiteko. 

2020/03/18 Ogasuna eta Finantzak Foru-agindu bat eman zen, zeinaren bidez 
salbuespenezko ordainketa-gerorapena ezarri baitzen 
makina edo aparatu automatikoak erabiliz egiten den 
jokoaren gaineko tributurako eta tributu horren gaineko 
errekargurako. Hala, 6 hilabete atzeratu zen lehen 
hiruhilekoko likidazioen kobrantza, interesik sortu gabe. 

2020/03/18 Azpiegiturak eta Lurralde 
Garapena 

Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbideko, Kukularrako 
eta Zeberio-Arteako lanak eten ziren. 

2020/03/18 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

GHADAAN programaren bidez kudeatzen den 
gazteentzako egoitza-baliabidea egokitu zen, programari 
lotutako hezkuntza-langileen laguntzaz. Era berean, 
mentoreak ezarri ziren (6 plaza). 

2020/03/18 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Ekonomia Sustatzeko Sailarekin koordinatu zen: 
egoeraren diagnostikoa eta analisia. 

2020/03/19 Azpiegiturak eta Lurralde 
Garapena 

Zirkulazioa nabarmen jaitsi zen ordainpeko bideetan: -
% 63, Artxandako tuneletan; -% 49, AP-8 autobidean, eta 
-% 43 MHSn. 

2020/03/19 Iraunkortasuna Espainiako Gobernuak COVID-19aren hondakinak 
kudeatzeari buruz prestaturiko komunikazioa bidali zen 
udal eta mankomunitateetara. 
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2020/03/20 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Segurtasun-protokoloa eguneratu zen Bizkaibusen, eta 
bidaiarien artean bete beharreko tartea ezarri zen. 

2020/03/20 Ahaldun Nagusia Krisi-mahaiaren bilera: Lehendakaria, ahaldun nagusiak, 
Eudel eta Espainiako Gobernuaren ordezkaria. 

2020/03/20 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ahaldun Nagusia 

Kontaktuan jarri zen lehen 21 udalekin. 

2020/03/20 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bitarteko suhiltzaileak kontratatzeko foru-agindua eman 
zen, eta jarraibide berriak eman zitzaizkion garbiketa-
enpresari. 

2020/03/20 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Krisia kudeatzeko lantaldea eratu zen eta hiru egoitza-
baliabide egokitu ziren genero-indarkeriaren biktimei 
arreta emateko. 

2020/03/20 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna, 
Ekonomiaren Sustapena 

876 ABEEE, 10.116 pertsona; enpresa guztien % 64 eta 
langileen % 67 Bizkaikoak dira. 

2020/03/20 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Txinako komunitateak dohaintzan emandako NBEak eta 
beste artikulu batzuk jaso ziren: Gizarte Inklusioa 
Sustatzeko Zuzendaritza. 

2020/03/20 Ahaldun Nagusia, 
Gizarte Ekintza 
 

Bi egitasmo pilotu jarri ziren abian Sestaon eta 
Durangon, mendekotasuna duten adinekoei botikak 
helarazteko. 

2020/03/20 Gizarte Ekintza Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseilua bildu zen 
estatuaren kontingentzia-funtsaren banaketa onartzeko. 

2020/03/20 Gizarte Ekintza BEC edo beste azpiegitura batzuk egokitzeko aukera 
eskaini zitzaion Osasun Sailari, ospitaleen saturazioa 
ekiditeko. 

2020/03/20 Gizarte Ekintza 
 

Lehenengo erosketak egin ziren Artea merkataritza-
gunean (Leioa) mendekotasun-egoeran dauden 
adinekoentzat; une hartan, 2.636 pertsona inskribatuta 
boluntarioen sarean. 

2020/03/21 Gizarte Ekintza 
Zerbitzu juridikoak, 
Ahaldun Nagusia 

Bazterkeria-egoeran dauden pertsonek ohiko bizileku 
gisa erabiltzen dituzten establezimendu turistikoak 
zabalik mantentzeko eskaera egin zen. 

2020/03/21 Gizarte Ekintza Erkidegoko egoitza eta etxebizitza komunitario guztiei 
komunikazioa (BOE) bidali zitzaien informazioa biltzeko 
prozedura prestatzeko. 

2020/03/21 Gizarte Ekintza Koronabirusak jotako lehen hildakoak izan ziren Getxoko 
eta Bermeoko egoitzetan. 

2020/03/22 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Segurtasun-protokoloa eguneratu zen Bizkaibusen, eta 
bidaiarien arteko distantzia betetzen dela bermatzeko 
neurriak indartu ziren. 

2020/03/21 

2020/03/25 

Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Kontaktua Behargintzako zerbitzuekin (21), garapen-
bulegoekin eta udalekin (6). Egoeraren jarraipena egin 
zen eta proposamenak egin ziren enpresa-, merkataritza-
eta gizarte-ehuna suspertzeko. 

2020/03/22 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Komunikazioa bermatzeko, ikuskaritza indartzeko eta 
garbiketa-neurriak osatzeko plana onartu zen. 

2020/03/22 Gizarte Ekintza Sintomarik gabeko langile soziosanitarioentzako 
instrukzioa eman zen. 
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2020/03/22 Iraunkortasuna BOEn ministro-agindu bat argitaratu zen, bilketa eta 
tratamendua funtsezko zerbitzutzat jotzeko. 

2020/03/23 Gizarte Ekintza Lehen kasu positiboa agertu zen Artatzako suhiltzaile-
etxean. 

2020/03/23 Ahaldun Nagusia, 
Gizarte Ekintza 

650.000 maskararen erosketa bideratu zen, NBEak behar 
zituzten profesionalen etengabeko eskariari 
erantzuteko. 

2020/03/23 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Egoitza eta beste zentro soziosanitario batzuetako 
garbiketa-neurriak osatzeko foru-agindua eman zen. 
Halaber, era subsidiarioan, garbiketa aktibatu zen 
Bizkaiko egoitza guztietan, suhiltzaileen, Basalanen eta 
enpresa espezializatu baten bitarteko propioen bidez. 

2020/03/23 Gizarte Ekintza Egoitzak desinfektatzen hasi zen. 1.534 desinfekzio-saio 
ekainaren 22ra arte. 

2020/03/23 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

COVID-19a prebenitzeko neurri garrantzitsuenak 
gogorarazteko dokumentua bidali zitzaien foru-langile 
guztiei. 

2020/03/23 Gizarte Ekintza Zentroen Batzorde Iraunkorrak bilera egin zuen 
familiekin kontaktuan egoteko formulak lantzeko eta 
laguntza psikologikoa emateko lantaldea aktibatzeko. 

2020/03/23 Ahaldun Nagusia, 
Gizarte Ekintza 

Zentroentzako instrukzioa eman zen egoiliarren eta 
senideen arteko komunikazioa bermatzeko, 48 ordurik 
behin, dei, bideokonferentzia edo beste baliabide 
telematiko batzuen bidez, eta jarraibide horren 
garapena ikuskatzeko era ezarri zen. 

2020/03/23 Ahaldun Nagusia, 
Ekonomia Sustatzeko 
diputatua 

Bilera egin zen Cecobi, Bizkaidendak, eta Bilbaodendak 
tokiko merkatarien elkarteekin eta Bizkaiko Ostalaritza 
Elkartearekin. 

2020/03/23 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

2.490 pertsona zeuden telelanean, hau da, BFAren 
langileen % 92. 

2020/03/23 Ahaldun Nagusia 
Gizarte Ekintza 

Aukera bideragarriak bilatu eta diseinatu ziren 
egoitzetan kontingentzia-plana garatzeko. 

2020/03/23 Ogasuna eta Finantzak Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak instrukzio bat 
argitaratu zuen, COVID-19aren ondoriozko presazko 
neurriei buruzko martxoaren 17ko 1/2020 Foru Dekretu 
Arauemailean onartutako ezohiko neurriak nola aplikatu 
argitzeko. 

2020/03/23 Azpiegiturak eta Lurralde 
Garapena 

Berriro ekin zitzaien Kukularrako eta Zeberio-Arteako 
lanei, osasun-neurriak betetzen zirela bermatuta. 

2020/03/23 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

2 etxebizitza egokitu ziren etxebizitza partekatu gisa 
eguneko zerbitzuak erabiltzen zituzten pertsona 
autonomoentzat, zerbitzu horietako gizarte-, hezkuntza-
eta baliabide-laguntza emanda. (12 plaza). 

2020/03/23 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Ekonomia Sustatzeko Sailarekin koordinatu zen: 
egoeraren diagnostikoa eta analisia. 

2020/03/24 Gizarte Ekintza Bigarren kasu positiboa agertu zen Artatzako suhiltzaile-
etxean. 

2020/03/24 Ahaldun Nagusia 
Ekonomiaren Sustapena 

Bilera egin zen enpresa traktoreekin: Iberdrola, 
Petronor, Sidenor, Eroski, Portua eta CIE. 
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2020/03/24 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

“Maskara 19” kanpaina abiatu zen, genero-indarkeria 
prebenitzeko. 

2020/03/24 Gizarte Ekintza Bizkaiko alkateei gutuna bidali zitzaien, egoitzak 
garbitzeko laguntza eskatuz (foru-agindua). 

2020/03/24 Gizarte Ekintza Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuko langileei beste 
zeregin batzuk esleitzeko neurriei buruzko foru-agindua 
eman zen. 

2020/03/24 Bizkaiko Probintziako 
Fiskaltza 

Ofizioa bidali zen egoitza-zentroetara, egunero 
informazio hau emateko: heriotzak eta zein zentrotan 
gertatu diren. 

2020/03/24 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Arrisku-egoeran dauden pertsonei buruzko 114/2020 
Ebazpen berria eman zen. 

2020/03/24 Bizkaiko Batzar Nagusiak Batzar Nagusietako Mahaiak, aurrez aurreko lanaren 
ordez, telelana ezartzeko eta egoitza ixteko erabakia 
hartu zuen. 

2020/03/24 Ahaldun Nagusia Aribidean zeuden lizitazioei buruzko instrukzioa eman 
zen: 
- Ebaluazio-prozesua amaituta zuten lehiaketetan, 
adjudikazioa ematea, nahiz eta kontratua sinatu ez, 
epaimahaiaren jarduna etenda zegoelako. 
- Ebaluazio-prozesua amaituta zuten lehiaketetan, 
errekurtso bereziari lotuta ez bazeuden edo lizitatzaile 
bakarra bazegoen, adjudikazioa formalizatzea. 
- Gainerako prozeduretan, lizitazioa etetea proposatu 
zen. 

2020/03/24 Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala 

Eusko Jaurlaritzak kaleko azoketako salmenta saihesteko 
emandako gomendioa eta sailak egindako aukeren 
azterketa bidali zitzaizkien udal guztiei. Akordioak lortu 
ziren azoketako produktuak saltegi handietan 
merkaturatzeko. 

2020/03/25 Ahaldun Nagusia, 
Gizarte Ekintzako diputatua 

Bilera egin zen egoitzetako ugazabekin egoera 
aztertzeko eta hartu beharreko neurriak hartzeko. 

2020/03/25 Ahaldun Nagusia, 
Gizarte Ekintza 

Zentroak ikuskatzeko eta jarraibide soziosanitarioak 
behar bezala betetzen zirela bermatzeko indartze-plana 
onartu zen. 

2020/03/25 Ekonomiaren Sustapena Bilera egin zen Eusko Jaurlaritzarekin eta foru-
aldundiekin, neurriak koordinatzeko. 

2020/03/25 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Zirkular bat bidali zen egoitza-zentro guztietara, egon 
zitezkeen alarma-egoerak detektatzeko ikuskapen-plan 
berriari buruzko azalpenak emateko. 

2020/03/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Lineako prestakuntza-ikastaroak eskaini ziren 
zuzendaritzako idazkari-postuetan aritzen ez diren 
administrazio-azpieskalako 850 pertsonentzat. 

2020/03/25 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Bizkaiko Fiskaltzak igorritako ofizioa osorik bidali zen 
zentro guztietara. 

2020/03/25 Euskara, Kultura eta Kirola Bilera egin zen kultura-eragileekin egoera eguneratzeko. 

2020/03/25 Euskara, Kultura eta Kirola Sailak hainbat zerbitzu ematen jarraitu zuen, online: 
museoak, BOSen bideoak, Azkue Fundazioa eta, 
Kirolbideren bitartez, etxean egiteko ariketa fisikoari 
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buruzko bideoak. 

2020/03/26 Euskara, Kultura eta Kirola Koordinazio-bilera egin zen Eusko Jaurlaritzarekin eta 
kultura-eragileekin. 

2020/03/26 Ekonomiaren Sustapena Telefono bidezko 746 elkarrizketa egin zitzaizkien 
Bizkaiko enpresei, uneko egoeraren berri jasotzeko, 
zalantzak argitzeko eta iradokizunak jasotzeko. 

2020/03/26 Ekonomiaren Sustapena Bigarren bilera egin zen Eusko Jaurlaritzarekin eta 
eragile-ekonomikoekin. 

2020/03/26 Ahaldun Nagusia Bilera egin zen Iñaki Garcinuño Cebek-eko 
presidentearekin. 

2020/03/26 Ahaldun Nagusia Ahaldun Nagusiak eskerrak eta babesa emateko gutuna 
bidali zien egoitzetako langileei. 

2020/03/26 Ahaldun Nagusia Dirulaguntzen foru-dekretu bat argitaratu zen egoitzetan 
erabiltzeko tabletak eta beste komunikazio-sistema 
telematiko batzuk eskuratzeko. 

2020/03/26 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

COVID-19ak sorrarazitako egoera dela eta, lanak 
segurtasunez garatzeko neurriak hartzen dituztela 
bermatzen zuen agiria eskatu zitzaien kontratei. 

2020/03/26 Gizarte Ekintza  Gobernu Batzordeak bilera egin zuen kontingentzia-
planari hasiera emateko. 

2020/03/26 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Egoitzetan kontingentzia-plana abian jartzeko 
beharrezko lekualdaketak egin ziren. 

2020/03/26 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Harremanetan jarri ginen hileta-zerbitzuekin, hala behar 
izanez gero, Bizkaiko egoitza guztientzako zerbitzua 
egokia aurreikusi eta bermatu ahal izateko. 

2020/03/26 Ekonomiaren Sustapena Krisiari kudeatzen laguntzeko neurriak: 
- Sozietateen gaineko zergaren 64 bis artikuluaren 
esparruan aurkeztutako I+G+b proiektuen ebaluazioa –
BEAZ erakundeak kudeatzen duena– bi hilabetetik 
hilabetera murriztu zen. 
- 6 hilabetez luzatu zen 2019ko ekitaldiko berrikuntza-, 
sorkuntza- eta nazioartekotze-programak gauzatzeko 
epea eta gastuari lotutako kontzeptuak arindu ziren. 
- Seed Mikrok emandako maileguen eta Seed Capital 
Bizkaiak kudeaturiko I, BI eta FEIS funtsen kuotak 
itzultzeko epea 6 hilabetez geroratzea erabaki zen. 
- BIC Bizkaia, BIC Bizkaia Ezkerraldea eta Design Kabi 
enpresa-mintegietako alokairu-kuoten ordainketa, 
hasiera batean, 3 hilabetez geroratzea erabaki. 
- Laguntza-programen eta hornitzaileentzako 
ordainketak ahalik eta azkarren egiteko konpromisoa 
hartu zen. 

2020/03/26 Ogasuna eta Finantzak Foru-agindu bat eman zen ondokoak xedatzeko: batetik, 
indarrik gabe utzi zen ekainaren 30eko data pertsona 
fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen 
gaineko zergaren kanpainen amaiera-data gisa, eta, 
bestetik, ebatzi zen aitorpenak egiteko aurrez aurreko 
zerbitzuak erakunde laguntzaileen bidez ematen hasi 
eta, gutxienez, bi hilabete geroago amaituko zela 
kanpaina. 
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2020/03/26 Ogasuna eta Finantzak Jarduera ekonomikoak erabat kontrolatzeko eta 
zergadunei laguntzeko Batuz sistemaren nahitaezko 
ezarpena urtebetez atzeratzea erabaki zen, hain zuzen 
ere, 2022ko urtarrilaren 1era arte. Bestetik, Batuz 
sistemaren borondatezko erabilera, hasiera batean 
2020ko uztailaren 1erako ezarritakoa, hiru hilabetez 
atzeratu zen, hots, 2020ko urriaren 1era arte. Horrela, 
enpresa eta langile autonomoek hamabost hilabeteko 
epea izango dute sistema berrira egokitzeko. Era berean, 
2022ra arte geroratuta, zergadunek Batuz sistema 
ezartzeak eragindako gastu guztietarako kenkariak 
aplikatzeko epea ere luzatu zen. Gastu gisa hartzeaz 
gainera, zerga-oinarria murriztuta, PFEZaren edo 
sozietateen gaineko zergaren kuotan 2020an eta 
2021ean egindako gastuen % 30eko murrizketa aplikatu 
ahal izango dute. Lehen, 2020an egindako gastuak baino 
ez ziren kontuan hartzen. 

2020/03/27 Ahaldun Nagusia Krisi-mahaiaren bilera: Lehendakaria, ahaldun nagusia, 
EUDEL eta Espainiako Gobernuaren ordezkaria. 

2020/03/27 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bizkaiko 48 alkaterekin harremanetan jarrita. 

2020/03/27 Gizarte Ekintza Bizkaiko Fiskaltzak igorritako ofizioa osorik bidali zen 
zentro soziosanitario guztietara. 

2020/03/27 Ekonomiaren Sustapena Orekan sareko 62 lagunek osaturiko taldea eratu zen 
Elkargiren finantzaketa-plataformari buruzko 
prestakuntza jasotzeko. Beste alde batetik, BEAZeko lau 
pertsonak prestakuntza jaso zuten Elkargiri laguntza 
emateko zalantzak argitzen eta aholkularitza teknikoa 
eskaintzen. 

2020/03/27 Ahaldun Nagusia, 
Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

BFAren barruan garatzen ari ziren 197 kontratu 
identifikatu ziren eta guztiak mantentzeko erabakia 
hartu zen. 

2020/03/27 Eusko Jaurlaritzako 
Osasuneko sailburua 

Osasuneko sailburuaren Agindua, zeinaren bidez egoitza-
zentroetan hartu beharreko neurrien eskumena Bizkaiko 
Foru Aldundiari esleitzen zion ministro-agindua zabaldu 
eta interpretatzen baitzen. 

2020/03/27 Euskara, Kultura eta Kirola Saila harremanetan jarri zen kirol-federazioetako 
presidente guztiekin, egoeraren berri jakiteko eta epe 
laburreko eta luzeko analisia partekatzeko. 

2020/03/27 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

“Maskara 19” kanpaina zabaldu zen Bizkaiko 
Farmazialarien Elkargoarekin batera, indarkeria matxista 
jasaten ari ziren edo jasateko arriskuan zeuden 
emakumeei laguntzeko. 

2020/03/27 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Instrukzioa bidali zitzaien 40/2019 eta 43/2019 foru-
dekretuen adjudikaziodunei, lineako prestakuntza edo 
teleprestakuntza egiteko aukeraren berri emateko. 

2020/03/28 Bizkaiko Aldundia 
Eusko Jaurlaritza 

Kontingentzia-plana aktibatu zen eta Birjinetxe eta 
Unbeko egoitzak egokitu ziren positibo ematen zuten 
pertsonak hartzeko ospitaleratu beharrik ez zegoenean. 
Helburua zen, batetik, ospitaleetako presioa arintzea, 
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eta, bestetik, egoitzetan kutsatzeko arriskua gutxitzea. 
184 plaza prestatu ziren. COVID-19k eragindako osasun-
larrialdiaren kudeaketa dela eta, lekualdatzeak egiteko 
antolaketa-neurri osagarriei buruzko 30/03 Foru Agindua 
eman zen. 31/03 Foru Agindua. 

2020/03/28 Ahaldun Nagusia, 
Ogasuna eta Finantzak 

COVID-19 osasun-larrialdiaren ondoriozko ezohiko 
tributu-neurri osagarriei buruzkoa apirilaren 28ko 
3/2020 Foru Dekretu Arauemailea onartu zen. Dekretu 
horren bidez, zerga-araudian ezarritako epeak betetzeko 
malgutasun-neurriak onartu ziren, berrinbertsioari, 
ohiko etxebizitzari eta Europako funtsei dagokienez, 
konfinamendu-egoerak zergadunen eskubideei kalte 
egin ez ziezaien. 
Gainera, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru 
Arauaren 64.bis artikuluko betekizunak malgutu egin 
zituen, pandemiaren inguruabarretan berrikuntza-
prozesuak errazteko, eta 2019ko ekitaldiko sozietateen 
gaineko zergaren aitorpen-epea luzatu zen 
mikroenpresentzat eta enpresa txikientzat. 

2020/03/28 Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala 

Eusko Jaurlaritzak hondakinen inguruan emandako 
gomendioak zabaldu ziren. 

2020/03/28 Ogasuna eta Finantzak Seigarren eta zazpigarren kasu positiboak agertu ziren 
foru-langileen artean. 

2020/03/28 Gizarte Ekintza Datu osagarriak eskatzeko komunikazioa igorri zen 
zentroetara, gero Fiskaltzara bidaltzeko. 

2020/03/28 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen Bilboko Gotzaindegiaekin, harrera-
baliabide gehiago sortzeko. 

2020/03/29 Ahaldun Nagusia Ahaldun Nagusiak gutuna bidali zien egoitzetan zeuden 
pertsonen familiei. Haren bidez, egoeraren berri eman 
zien eta ordura arte hartutako neurriak azaldu zizkien. 

2020/03/29 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Barruko komunikazioa igorri zen, lantokira ezinbestean 
joan behar ziren funtsezko langileen kopurua ahalik eta 
gehien murrizteko. 

2020/03/29 Azpiegiturak eta Lurralde 
Garapena 

Berreskuratu daitekeen baimen ordaindua arautzen 
duen 10/2020 Legegintzako Errege Dekretua indarrean 
sartu ondoren, obra guztien egikaritzea eten zen. Behar 
bezala seinaleztatuta geratu ziren, galtzadan zeuden 
obra-elementu guztiak kendu ziren, eta obra guztietan 
zaintza-lanak egin ziren. Halaber, beharrezko mantentze-
lanak egin ziren obra bakoitzean: 
- Ezkerraldeko Parke Teknologikorako sarbidea. 
- Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen 1b fasea. 
- Bermeoko bidea, Tellaetxetar Josu kalean. 
- Kukularrako lotura berrantolatzeko II. fasea. 
- Ondarroako pasabidea. 
- BI-630 Malabrigo–Traslaviña. 
- BI-3524 Zeberio–Artea errepidea hobetzea. 
- N-240 Lemoa–Zeanuri errepidea hobetzea. 
- N-634 Berna–Euba errepidea hobetzea. 
- BI-633 Markina–Berriatua errepidea hobetzea. 
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- BI-631 Trobika–Larrauri errepidea hobetzea. 
- Artxandako biribilguneak BI-3741 errepidean. 
- Avanzadako galtzadak berrantolatzea. 
- Santurtzi–La Arena bidegorria. 
- Muxikako bidegorria. 
- Gamiz-Fikako bidegorria. 
- Altzagako etxebizitzak (Erandio) 

2020/03/30 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Arrisku-egoeran dauden pertsonei buruzko 118/2020 
Ebazpen berria eman zen. 

2020/03/30 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Martxoaren 30tik aurrerako funtsezko zerbitzuei 
buruzko foru-agindua eman zen eta langileek zirkulatu 
ahal izateko ziurtagiri berri prestatu zen. 

2020/03/30 Gizarte Ekintza Balmaseda, Basauri eta Galdakaoko egoitzetan izandako 
gorabehera larriak direla eta, laguntza eta jarraipena 
indartu behar izan ziren zentro horietan eta informazioa 
helarazi zitzaion Osasun Sailari. 

2020/03/30 Gizarte Ekintza Egoitza-zentroetan ikuskapen-bisitak egiten hasi ziren, 
larrialdi-egoerak detektatzeko. 03/30etik 04/07ra 
bitartean, 14 ikuskapen-bisita egin ziren. 

2020/03/30 Bizkaiko Adinekoen 
Kontseilua 

BFA egiten ari den lanean konfiantza izan eta babesteko 
komunikazioa bidali zen. BFAren aginduetara jarri ziren, 
behar zenerako. 

2020/03/30 Ekonomiaren Sustapena Lau bilera egin ziren eskualdeetako eragileekin, tokian 
tokiko egoerak sakonago ezagutzeko eta laguntza 
zehatza emateko. 

2020/03/30 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Egoitza-zentroetan, beste 3 plaza egokitu ziren 
desgaitasun larriak dituzten pertsonentzat. 

2020/03/30 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Alarma-egoera dela-eta lan arloan, zergen arloan eta 
ekonomiarenean emandako araudiari buruzko 
informazioa eta orientazioa online emateko zerbitzua 
sortu zen. (www.dema.eus). 

2020/03/31 Ogasuna eta Finantzak Zazpigarren kasu positiboa agertu zen foru-langileen 
artean. 

2020/03/31 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Lineako prestakuntza-ikastaroa eman zen laguntzaile eta 
menpekoentzat. 

2020/03/31 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Langile guztiei jakinarazpen bidali zitzaien lantokira 
joateko debekua gogorarazteko (funtsezko langileak izan 
ezik). 

2020/03/31 Ahaldun Nagusia Bizkaia aurrera! berraktibazio-planaren lehen zirriborroa 
aurkeztu zen. 

2020/03/31 Ogasuna eta Finantzak 2019ko ekitaldiko balio erantsiaren gaineko zergaren 
lehen aitorpenak itzuli ziren: 22,8 milioi euro, guztira. 
Hau da, 21 milioi gehiago itzuli ziren, aurreko urtearekin 
alderatuta. 

2020/03/31 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Hirugarren sektoreko lantaldeak aintzatesteko bideoa 
egiten zen: #aurrera! kanpaina. 

2020/04/01 Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala 

Bederatzigarren kasu positiboa agertu zen foru-langileen 
artean. 

2020/04/01 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 

Udal Harremanen eta Larrialdien Zuzendaritzak NBEen 
koordinazioa zentralizatu zuen. 
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Ahaldun Nagusia 

2020/04/01 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Biskaibuseko neurriak eguneratu ziren eta autobusetara 
sartzeko programa informatikoa prestatu zen bidaiarien 
arteko segurtasun-tartea bermatzeko. 

2020/04/01 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Akordioa sinatu zen Sondikako hotel batekin, familiako 
kideak kutsatzea ekiditeko, etxetik kanpo lo egin nahi 
duten profesional soziosanitarioak hartzeko. 
2020/04/02ko Foru Agindua. 

2020/04/01 Ogasuna eta Finantzak Foru-agindu bat onartu zen, zeinaren bidez, COVID-19ak 
eragindako osasun-larrialdiaren ondorioz, jarduera 
ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisiko, 
mikroenpresa eta enpresa txikientzako autolikidazioak 
edo aitorpenak aurkezteko epea luzatu baitzen. Hala, 
2020ko ekainaren 1era arte luzatu zen lehen 
hiruhilekoko autolikidazioak aurkezteko epea. 

2020/04/01 Ogasuna eta Finantzak COVID-19aren ondoriozko presazko tributu-neurriei 
buruzko martxoaren 17ko 1/2020 Foru Dekretu 
Arauemailean jasotako presazko neurriak aplikatzeko 
jakinarazpen telematikoak egiteko salbuespenezko 
arauak ezartzen dituen foru-agindua onartu zen, 
kontuan izanik posta-zerbitzuak zituen mugak 
jakinarazpenak zergadunen helbideetan entregatzeko. 
Horregatik, edozein herritarrek jakinarazpenak egoitzan 
kontsultatzeko aukera eman zen, baina, jakinarazpen 
telematikoa egitera behartuta egon ezean, 
jakinarazpenaren ondorioak ez ziren betetzat jo 
ekainaren 1era arte. 

2020/04/01 Ogasuna eta Finantzak 
 

11/2020 Errege Dekretuaren bidez, Ogasun Ministerioari 
COVID-19a dela-eta egindako jarduketen berri emateko 
betebeharrak zehaztu ziren. 

2020/04/01 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Beldur Barik Batzorde Politiko Teknikoak bilera egin zuen 
eta programa abiatu zen.  

2020/04/02 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Gizarte Ekintza 

Testak egiten hasi ziren Uribitarte 15ean. 

2020/04/02 Ahaldun Nagusia, 
Gizarte Ekintza 

Bilera egin zen egoitzak kudeatzen dituzten ugazabekin, 
informazioa eta hartu beharreko neurriak partekatzeko. 

2020/04/02 Gizarte Ekintza Martxoan egoitzetan hildakoei buruzko txostena publiko 
egin zen eta azken zortzi urteotan hildakoen hileko 
datuak argitaratu ziren. 

2020/04/02 Gizarte Ekintza Adinekoen eta desgaituen egoitzetan eta etxebizitza 
komunitarioetan COVID-19ak kutsatutakoak kudeatzeko 
instrukzioak eman ziren. 

2020/04/02 Gizarte Ekintza Bizkaian dauden adingabeen bederatzi zentroak 
desinfektatu ziren. 

2020/04/02 Gizarte Ekintza 
Ahaldun Nagusia 

Egoitzetan lan egin eta aldi baterako bajan zeuden 
langileei deia egin zitzaien kutsatze-testa egin zezaten; 
ehun bat test egin ziren egunean-egunean. 

2020/04/02 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Berdintasunerako Zuzendaritza koordinazio-bilerak 
egiten hasi zen astero, eta egunero-egunero 
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zuzendaritzako teknikariekin.   

2020/04/02 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen Bilboko Udalarekin (Ekonomia 
Sustapena), diagnostikoa egin, egoera aztertu eta 
proposamenak aztertzeko. 

2020/04/03 Ahaldun Nagusia Krisi-mahaiaren bilera: Lehendakaria, ahaldun nagusia, 
EUDEL eta Espainiako Gobernuaren ordezkaria. 

2020/04/03 Gizarte Ekintza 
Ahaldun Nagusia 

248.000 maskara kirurgiko banatu ziren egoitzetan, 
profesional eta erabiltzaileentzat. 

2020/04/03 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Ematen zen zerbitzu-ehunekoa jaisteko ebazpena eman 
zen, Euskadiko Garraio Agintaritzaren gomendioei 
jarraiki. 

2020/04/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Telelanean aritzeko ordenagailuen beharrizanak guztiak 
bete ziren eta Lantikeko langileek gailu guztiak aktibatu 
zituzten. 

2020/04/03 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Prebentzio-maskarak erabiltzeko instrukzioa eman zen, 
Euskadiko Garraio Agintaritzaren gomendioei jarraiki. 

2020/04/03 Gizarte Ekintza, 
Ahaldun Nagusia 

Lan-poltsa prestatu zen egoitzetako langile-kopurua 
indartzeko, eta web plataforma bat sortu zen poltsa hori 
kudeatzeko. Ikasketen azken ikasturtean zeuden 
UPV/EHUko Medikuntza eta Erizaintza fakultateko 
ikasleak kontratatzeko neurriei buruzko foru-agindua 
eman zen. Mendekotasuna duten pertsonei gizarte-
erakundeetan gizarte- eta osasun-arreta emateko 
tituluetako azken urtean dauden ikasleak kontratatzeko 
zenbait neurri ezartzen zituen foru-agindua eman zen, 
urriaren 19ko 1368/2007 Errege Dekretuan 
ezarritakoarekin bat. 

2020/04/03 Ahaldun Nagusia Bizkaia aurrera! Premiazko berraktibazio-planaren 
zirriborroa bidali zen Gobernu Kontseilura. 

2020/04/03 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Lineako informazio- eta orientazio-zerbitzua ezarri zen 
Deman. 

2020/04/03 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen DEMArekin eta Ekintzailetzaren Euskal 
Behatokiarekin, diagnostikoa, egoera eta ekintzaileei 
buruzko proposamenak aztertzeko. 

2020/04/03 Euskara, Kultura eta Kirola Koordinazio-bilera egin zen Eusko Jaurlaritzarekin eta 
gainerako aldundiekin, Euskadiko kirolaren egoera 
aztertzeko. 

2020/04/03 Ogasuna eta Finantzak Foru-agindu bat onartu zen, zeinaren bidez Ogasuneko 
zuzendari nagusiaren esku utzi baitzen, COVID-19 
koronabirusaren aurka jarduteko hartutako neurrien 
ondorio ekonomiko negatiboen eraginez, konkurtsoan 
zeuden enpresekin sinatutako hitzarmen berezien 
aldaketa baimentzeko eskumena, hitzarmenetan 
jasotako zenbatekoak ordaintzeko epeak finantza-
egoera berrira arin egokitu ahal izateko. 

2020/04/03 Ogasuna eta Finantzak Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak beste instrukzio bat 
eman zuen, martxoaren 28an eta apirilaren 1ean 
onartutako salbuespenezko neurriei buruzko 
administrazio-irizpideak eta argibide gehigarriak 
argitaratzeko, herritarrek ahalik eta segurtasun juridiko 
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handiena izan zezaten. 

2020/04/04 Gizarte Ekintza Jarraibide eta laguntza guztien berri ematen zuen 
komunikazioa igorri zen egoitza guztietara. 

2020/04/04 Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala 

Eusko Jaurlaritzak bidalitako NBEak banatu zitzaizkien 
hondakin-bilketako langileei. 

2020/04/04 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

275/SND/2020 eta 322/SND/2020 ministro-aginduak 
betez, egoitza-establezimenduetan hartutako pertsonen 
zerrenda eta COVID-19ak kutsatutako pertsonak direla-
eta zentroetan zegoen egoera eguneratuari buruzko 
datuak bidaltzen ziren egunero. 

2020/04/05 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak  

COVID-19ari buruzko gunea aktibatu zen Aldundiaren 
webgunean 

2020/04/06 Gizarte Ekintza 
 

Adigabeen etxeetan Eneko Atxa sukaldariaren 
bideokonferentziak hasi ziren, menu osasungarriak nola 
prestatzen ziren azaltzeko, eta, hala, ondo pasatzeko 
une atsegin bat eskaintzeko kolektibo horri, bereziki 
eragin baitzion itxialdiak. Atxak astelehen, asteazken eta 
ostiraletan ematen zituen tailer horiek. 

2020/04/06 Ahaldun Nagusia Ahaldun Nagusiaren agerraldia eskatu zen Batzar 
Nagusietan, koronabirusak eragindako krisialdian 
Bizkaiko Foru Aldundia egiten ari zena azaltzeko. 

2020/04/06 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bizkaiko 84 alkaterekin harremanetan jarrita. 

2020/04/06 Ekonomiaren Sustapena Bilera egin zen Eusko Jaurlaritzarekin eta turismo-
eragileekin. 

2020/04/06 Gizarte Ekintza 42.000 maskara kirurgiko banatu ziren desgaituen 86 
zentrotan eta beste 14.500 maskara 58 etxebizitza 
komunitariotan. 1.420 FFP2 maskara banatu ziren 
COVID-19ak jotako kasuren bat zuten egoitza-
zentroetan, baita 1.660 mantal iragazgaitz 
berrerabilgarri ere. 

2020/04/06 Euskara, Kultura eta Kirola Harremanetan jarri ginen kirol-federazioetako 
presidenteekin eskola kirolari, kirol federatuari, kluben 
egoerari eta hauteskundeei buruzko informazioa eta 
iritzia eskatzeko. 

2020/04/06 Euskara, Kultura eta Kirola Bizkaia Txapeldun ekimena aktibatu zen txikien sormena 
sustatzeko. Horretarako, ipuin- eta marrazki-lehiaketa 
antolatu zen Aldundiaren webgunean, lurraldeko idazle 
eta artistekin elkarlanean. 

2020/04/06 Azpiegiturak eta Lurralde 
Garapena 

Apirilaren 6ko astean, errepideen foru-sareko 
trafikoaren murrizketarik handiena izan zen, zirkulazioak 
% 80 egin zuen behera (% 84 ibilgailu arinetan eta % 69 
astunetan). 
Ordutik aurrera, trafikoa etengabe baina astiro 
berreskuratzen hasi zen, motelago ordainpeko bideetan 

2020/04/07 Ahaldun Nagusia Bizkaiko Ahaldun Nagusiaren agerraldia hedabideen 
aurrean, galdera irekiak egiteko aukerarekin. 

2020/04/07 Ogasuna eta Finantzak Eusko Jaurlaritzaren eta foru-aldundien arteko 
Koordinazio Ekonomikorako Lantaldea eratu zen, COVID-
19ak eragindako larrialdiari aurre egiteko. 
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2020/04/07 Finantzetako Lurralde 
Kontseilua 

Bilera egin zen udalerriekin diru-bilketa txikiagoko eta 
sarrera publiko gutxiagoko testuingurua aztertzeko. 
Kontseilua egin ostean, gutuna bidali zen udal guztietara 
2020ko aurrekontuko gastuaren kapitulu guztietan 
zuhurtasun-neurriak ezartzeko gomendioarekin. 

2020/04/07 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ahaldun Nagusia 

Bizkaiko Foru Aldundian normaltasunera itzultzeko 
aukerak eta egon zitezkeen egoerak aztertzen hasi zen. 

2020/04/07 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Egunean zehar, 2.762 pertsona aritu ziren lanean BFAren 
telelaneko sarean. 

2020/04/07 Ogasuna eta Finantzak COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiaren ondorioz 
zerga-administrazioak egindako likidazio jakin batzuk 
borondatezko epean ordaintzeko epea luzatzen zuen 
foru-agindua onartu zen: ordainketa egiteko epea 
2020ko ekainaren 1era arte luzatu zen. 

2020/04/08 Ahaldun Nagusia Bizkaia Aurrera! Planari atxikitako lantaldeak definitu 
ziren. 

2020/04/08 Ahaldun Nagusia Krisi-mahaiaren bilera: Lehendakaria, ahaldun nagusia, 
EUDEL eta Espainiako Gobernuaren ordezkaria. 

2020/04/08 Gizarte Ekintza Desinfekzioa indartu zen COVID-19aren kasu positiboak 
zituzten zentroetan: eremu komunak ez ezik, logelak eta 
alboko eremuak ere garbitu ziren. 

2020/04/08 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Eskaria handituko zelakoan, zerbitzuen eskaintza 
berreskuratzeko apirilaren 24ko ebazpena eman zen, 
Euskadiko Garraio Agintaritzaren gomendioei jarraiki 

2020/04/08 Ogasuna eta Finantzak Finantzen, Aurrekontuen eta Ondarearen Zuzendaritza 
Nagusiak instrukzio bat argitaratu zuen, COVID-19 
koronabirusak eragindako Nazioarte Mailako Osasun 
Publikoko Larrialdia dela-eta, Bizkaiko Foru Aldundiak 
eta Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak osorik edo 
partez izapidetutako prozeduretan administrazio-
baldintzak eta -epeak eteteko aukera aplikatzeari 
buruzkoa, eta tributuen arloko ezohiko neurriak 
tributuen arlokoak ez diren baliabide publikoetan 
aplikatzeari buruzkoa. 

2020/04/09 Gizarte Ekintza Ikuskapen Zerbitzua egoitzak ikuskatzen hasi zen Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Sailarekin batera. 04/9etik 04/13ra 
bitartean, 8 ikuskapen-bisita egin ziren. 

2020/04/09 Gizarte Ekintza FFP2 maskaren banaketa orokorra: 7.120 maskara 155 
egoitzetan, 900 maskara desgaituen 86 zentrotan eta 
860 maskara 58 etxebizitza komunitariotan. Banaketa 
horretan, Maier eta Walterpack enpresek dohaintzan 
emandako biserak ere banatu ziren. 

2020/04/10 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

304 bidaiari zenbatu ziren Bizkaibusen linea guztietan. 
Sailak esker ona adierazi zion sektoreari, COVID-19ak 
eragindako krisian egindako ahaleginagatik eta izandako 
ekinagatik. 

2020/04/10 Gizarte Ekintza Adingabeen zentroetan lan egin eta aldi baterako bajan 
zeuden langileei dei egin zitzaien, kutsatze-testa egiteko. 

2020/04/11 Azpiegiturak eta Lurralde Tokiko zirkulazioaren murrizketari buruzko datuak: -% 74 
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Garapena (-% 70, paseko zirkulazioa). 
Zirkulazioaren murrizketari buruzko datuak bidesaridun 
bideetan (-% 76) 
- Artxandako tunelak, -% 83 
- MHS, -% 66 
- AP/8, -% 76 

2020/04/11 Gizarte Ekintza Ohar berriak emateko eta laguntzak gogorarazteko 
komunikazioa bidali zen egoitza-zentroetara: NBEak, 
probak eta testak, garbiketa eta desinfekzioa, 
profesionalen poltsa, zantzuen aurreko protokoloak eta 
datuen jakinarazpena. 

2020/04/12 Gizarte Ekintza 3.723 boluntario Bizkaia Gara sarean. 

2020/04/12 Gizarte Ekintza 1.444 pertsona egoitzetako langileen lan-poltsan (14 
mediku, 30 OLT, 1.197 zaintzaile eta zehaztu gabeko 
beste 203). 18 egoitzatan kontratuak egiteko 
harremanak bideratu ziren. 

2020/04/12 Gizarte Ekintza Osasun Sailaren proposamena jaso zen, positibo eman 
eta zaurgarritasun- edo mendekotasun-egoeran zeuden 
pertsonentzat egoitza bat egokitzeko. Aukerak aztertzen 
hasi ginen. 

2020/04/12 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

291/2020 Foru Agindua, apirilaren 27koa, zeinaren bidez 
agindua ematen baitzaio Limpiezas en un 2x3 SL 
enpresari, COVID-19a dela-eta Bizkaibusen autobus-
zerbitzuko markesinak desinfektatzeko kontratua 
gauzatzeko, hamabost eguneko epean, 2020ko apirilaren 
12tik apirilaren 26ra. 

2020/04/14 Ahaldun Nagusia 
Gizarte Ekintzako diputatua 

Bilera egin zen egoitzetako ugazabekin, informazioa 
trukatzeko eta egoera aztertzeko. 

2020/04/14 Azpiegiturak eta Lurralde 
Garapena 

Ordaindutako baimen berreskuragarria amaitu ondoren, 
obra guztiak hasi ziren berriro apurka-apurka.  
Instrukzioa helarazi zitzaien gauzatzen ari ziren lanen 
zuzendari guztiei, lanei ekin ondoren, segurtasun-neurri 
guztiak betetzeko eska zezaten eta egiten zela kontrola 
zezaten. Aurreikuspenen arabera, apirilaren 20rako 
obrak guztiak martxan egotea espero zen. 

2020/04/14 Gizarte Ekintza Komunikazioa igorri zen adinekoen eta desgaituen 
zentro guztietara, positibo eman zuten profesionalei, 
berrogeialdiaren azken fasean zeudenean, testa egiteko 
lanera itzuli baino lehen. 

2020/04/14 Gizarte Ekintza Koronabirusak eragindako osasun-krisian hondakinen 
kudeaketari buruzko komunikazioa bidali zen, 
hondakinak kentzeko jarraitu beharreko urratsak modu 
errazean azaltzen zituen infografiarekin batera. 

2020/04/14 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Berriro jardunera itzultzeko modua diseinatzen ari ziren 
lantaldeen bilera egin zen, eta lantokietan egon 
zitezkeen egoerak aztertu zituzten. 

2020/04/14 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

MAKER komunitateak egindako NBEen dohaintza jaso 
zen.  COVID-19euskadi.net 

2020/04/14 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Eraikuntzako, industriako eta merkataritzako 
sektoreetan ABEEE bati lotutako enplegu-
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murrizketa/etendurako egoeran edo langabezian 
dauden pertsonentzako lineako prestakuntza-eskaintza. 
ERAIKUNE, FVEM eta Merkataritza Ganberarekin 
lankidetzan. 

2020/04/14 

 

Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Kontaktua Behargintzako zerbitzuekin (21), garapen-
bulegoekin eta udalekin (6). Egoeraren jarraipena egin 
zen eta proposamenak egin ziren enpresa-, merkataritza-
eta gizarte-ehuna suspertzeko. 

2020/04/15 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ahaldun Nagusia 

Bizkaiko 112 alkaterekin harremanetan jarrita. 

2020/04/15 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

COVID-19aren ondorioz, Bizkaiko toki-erakundeetako 
kontu-hartzaileek eginiko barne-kontrolean presazko eta 
salbuespenezko neurriak hartzeko foru-agindua eman 
zen. 

2020/04/15 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
Lantik 

Asertibitateari eta ofimatikari buruzko lineako ikastaroa 
hasi zen. 

2020/04/16 Gizarte Ekintza Bigarren banaketa masiboa hasi zen: 248.500 maskara 
kirurgiko, 7.315 FFP2 maskara, 1.030 mantal iragazgaitz 
eta 510 bisera. 

2020/04/16 Ahaldun Nagusia Agerraldia Batzar Nagusietan, Ahaldun Nagusiak 
eskatuta, koronabirusak eragindako krisian Bizkaiko Foru 
Aldundia egiten ari zena azaltzeko. 

2020/04/16 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Foru-higiezinen azterketa xehatua egin zen, Prebentzio 
Zerbitzuak emandako jarraibideen arabera, langileak 
haien lanpostuetara itzultzea ahalbidetzeko. Planoak 
egin ziren eta beharrak kuantifikatu, aurrekontuak 
eskatzeari begira. Enpresek egin beharreko prototipoen 
proposamena egin zen, baliozkotzeko. 

2020/04/16 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Larrialdiko harrera-zentro berria ireki zen, bazterkeria-
egoeran zeuden pertsonentzako . 

2020/04/16 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Berdintasunerako IV. Foru Plana prestatzeko bilerak: 
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko 
Saila.  

2020/04/17 Ogasuna eta Finantzak COVID-19aren larrialdiari aurre egiteko Koordinazio 
Ekonomikorako Erakunde arteko Lantaldeak 2.000 milioi 
euroko ekarpenak birdoitzea erabaki zuen, gerorapenen 
bidez. Erabakia HDEKren urriko ohiko batzarrean 
berrikusiko zen. 

2020/04/17 Gizarte Ekintza  GUFEko Gobernu Batzordearen ezohiko bilera, Santurtzi 
Laguntza Zentroa zabaltzea onartzeko. 

2020/04/17 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ogasuna eta Finantzak   

BEZari lotutako sistema informatikoak doitu ziren, 
itzulketak azkartzeko. 

2020/04/17 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ogasuna eta Finantzak 

Langile autonomoentzako errenta-proposamenak sortu 
eta berrikusteko prozesua amaitu zen. 

2020/04/17 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 

PFEZari lotutako sistema informatikoak egokitu ziren, 
Ogasunean langile autonomoei bidaltzeko sortutako 
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Ogasuna eta Finantzak proposamenen kopurua handitzeko. 
2020/04/17 Herri Administrazioa eta 

Erakunde Harremanak, 
Ogasuna eta Finantzak 

Sozietateen gaineko zergaren esparruan aurkezpenaren 
epemuga berrien aldaketei erantzuteko beharrezkoak 
ziren egokitzapen informatikoak egin ziren.  

2020/04/17 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ogasuna eta Finantzak 
 

Sistema informatikoak aldatu ziren, zergen ordainketa 
geroratzeko eskaera egiteko baldintzak errazteko eta 
arintzeko. Prozesu hau hainbatetan egin da. 

2020/04/17 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Kutsatutako profesionalei proba diagnostikoak egiteko 
eskatu zitzaion Osakidetzari. 

2020/04/17 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Osasun-egoerak eragindako plazei buruzko informazio-
eskaerari zegokion komunikazioa bidali zitzaion 
Arartekoari. 

2020/04/18 Gizarte Ekintza Unitate soziosanitario espezializatua ireki zen Santurtzin, 
COVID-19an positibo ematen zuten pertsona 
kalteberentzat, hainbat arrazoirengatik gaixondoa 
etxean egitea ezinezkoa zuten kasuetarako. 

2020/04/20 Azpiegiturak eta Lurralde 
Garapena 

Obrei apurka-apurka berrekin ostean, sailaren obra 
guztiak abian zeuden data horretan, Interbiak eta 
Azpiegiturak sozietateei zegozkienak barne. 

2020/04/20 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Osasun Ministerioak bidalitako maskara akastunen 
erabilerak eragindako zerbitzuekin harremanetan jarri 
ginen, maskara horiek kendu egin ziren, eta beste batzuk 
bidali ziren, aurrekoak ordezteko. 

2020/04/20 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Eraikinetarako sarbideetan tenperatura kontrolatzeko 
elementuak instalatzeko aukerak aztertu ziren. Aukera 
teknologikoak, kostuak eta ezaugarriak aztertu ziren, eta 
proposamena egin zitzaion prebentzio-zerbitzuari. 
Higiezinetan instalatu beharreko elementu finkoak 
erosteko izapideak egin ziren, eta halakoen instalazioa 
eta funtzionamendua ikuskatu zen. 

2020/04/20 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Laguntza eman zitzaien udalei, euren prozeduretan 
elkarreragingarritasun-zerbitzuak ezar zitzaten. 

2020/04/20 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Larrialdiko harrera-zentro batean kasu positibo bat 
agertu izanaren berri eman zitzaion Osakidetzari; 
hezkuntzako langile guztiei kautelazko baja eman 
zitzaien. 

2020/04/20 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Harremanetan jarri ginen Elikagaien Bankuarekin eta 
Gurutze Gorriarekin, dozenaka senegaldarren muturreko 
egoera zela-eta. 

2020/04/21 Gizarte Ekintza Mendekotasunaren ebaluazioak etxean egiten hasi ziren, 
sintomarik ez zegoela egiaztatu ostean, eta beharrezko 
babes- eta prebentzio-ekipamenduak baliatuta. 

2020/04/21 Ogasuna eta Finantzak Foru-agindu bat onetsi zen; haren bidez, nekazariek eta 
abeltzainek 2020an gasolioa erosteagatik jasan zituzten 
hidrokarburoen gaineko zergaren kuoten itzulketa 
partzialerako eskaera aurkezteko epea aldatu zen. 
Normalean, epe hori maiatzaren 15etik ekainaren 30era 
izaten da, baina 2020an irailaren 14tik urriaren 30era 
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izan zen. Itzultzeko benetako da abenduan utzi zen. 

2020/04/21 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Manparak jartzea behar zuten espazioak aztertu ziren.  

2020/04/21 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri 
osagarriei buruzko apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege 
Dekretuari dagokionez, laguntza eman zitzaien sailei eta 
foru-erakundeei kontratazioaren arloan. 

2020/04/21 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak  

PSSZn maskara kirurgikoak erabiltzeari buruzko 
instrukzioa eman zen.  

2020/04/22 Gizarte Ekintza Informazio-bilera telematikoa egin zen Adinekoen 
Kontseiluarekin. 

2020/04/22 Ogasuna eta Finantzak Errenta Etxean aitorpen-proposamenen bidalketa 
amaitu zen, eta, guztira, 382.000 errenta-proposamen 
igorri ziren etxeetara, langile autonomoen taldea ere 
sartuta. Horren ondorioz, 40.000 proposamen berri egin 
dira, besteak beste, 30.000 langile autonomo eta haien 
ezkontideenak. Profil hori proposamenak egitetik kanpo 
geratu zen aurreko urteetan. Proposamen horietatik, 
26.000 dirua itzultzekoak izan ziren, eta, beraz, 
kanpainaren lehen egunetan, autonomoek 28 milioi euro 
jaso zituzten, beste urte batzuetan baino azkarrago, 
egoera dela eta. 

2020/04/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ogasuna eta Finantzak 

Santurtziko egoitzan ekipamendu teknologikoa jarri zen. 

2020/04/23 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Hainbat sailetako zereginak berrikusi ziren, eta egokitu 
egin ziren arreta ematean segurtasuna bermatzeko.  

2020/04/23 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen Askabiderekin, maskaren manufaktura 
abian jartzeko. 

2020/04/23 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen ELA sindikatuko ordezkariekin. Enplegua 
Babesteko Plana. 

2020/04/23 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen BIZKAIA DENDAK elkartearekin, 
diagnostikoa, egoera eta merkataritzarako 
proposamenak aztertzeko. 

2020/04/23 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

EON proiektua abiarazi zen, gizarte-bazterkeriako 
egoeran zeuden eta COVID-19ak kutsatutako pertsonen 
garapen pertsonala lantzeko eta pertsona horien 
oinarrizko premiei erantzuteko (20 plaza) 

2020/04/24 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Enpresaren barruan sintomak dituen pertsona bat 
egonez gero erabili beharreko jarduketa-prozedura 
prestatu zen, langileak lantokira itzuliko zirela kontuan 
hartuta. 

2020/04/24 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Zentro bakoitzeko lana berraktibatzeko plana prestatu 
zen, zentroetako prebentzio-neurrien ikuspegitik.  

2020/04/24 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Koordinazio-lanak sailetako Zerbitzu Orokorren 
Zerbitzuekin, jarduerari eta telelanari buruzko 
informazioa jasotzeko. Bilera bat egin zen zentro 
bakoitzeko lana berraktibatzeko plana egiteko. 

2020/04/27 Gizarte Ekintza Komunikazioa bidali zen adinekoen egoitzetara, bisitak 
egiteko eta komunikatzeko jarraibide eguneratuekin. 
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2020/04/27 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Langileen VPN konexioen datuak aztertu ziren. 
Lantaldeak normaltasunera itzultzeko planerako 
prestatzeko jarduketak landu ziren. 

2020/04/27 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Aurrez aurreko jardunera itzultzekoak ziren lantalde 
berriak aztertu ziren.    

2020/04/27 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Arrisku-egoeran zeuden langileei buruzko ebazpen berria 
eman zen, aurrez aurreko funtsezko lanpostuak direla 
eta (121/2020). 

2020/04/27 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
 

Egoitza elektronikoan izapideak irekita zituzten foru-
sailei jakinarazi zitzaien osasun-larrialdiko egoeraren 
luzapen berria kontuan hartu behar zela administrazio-
epeen etetea errespetatzeari dagokionez.  

2020/04/27 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Osasun-larrialdiaren egoeraren luzapen berria argitaratu 
zen egoitza elektronikoaren abisuen atalean, 
administrazio-epeak eteteari eragiten ziola aintza 
hartuta, eta Aldundia hartzen ari zen neurrien berri 
eman zen COVID-19ari buruzko orri berrian. 

2020/04/27 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bizkaia webguneko eta bulego birtualetako 
komunikazioekin koordinatu ziren webgune horietan 
herritarrei helarazi beharreko informazio eta abisuak. 

2020/04/27 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen Bilboko Udalarekin (Ekonomia 
Sustapena), diagnostikoa egin, egoera aztertu eta 
proposamenak aztertzeko. 

2020/04/27 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

315/2020 Foru Agindua, maiatzaren 8koa, zeinaren bidez 
onartzen baita Limpiezas Abando enpresari COVID-19a 
dela-eta Bizkaibusen autobusak desinfektatzeko 
kontratua gauzatzeko emandako aginduaren 1. 
luzapena, hamahiru egunekoa, 2020ko apirilaren 27tik 
maiatzaren 9ra. 

2020/04/27 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

314/2020 Foru Agindua, maiatzaren 8koa, zeinaren bidez 
onartzen baita Limpiezas en un 2x3 SL enpresari COVID-
19a dela-eta Bizkaibusen autobus-zerbitzuko markesinak 
desinfektatzeko kontratua gauzatzeko emandako 
aginduaren 1. luzapena, hamahiru egunekoa, 2020ko 
apirilaren 27tik maiatzaren 9ra. 

2020/04/28 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bizkaia Aurrera ataria argitaratu zen. 

2020/04/29 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Segurtasun eta Osasun Batzordearen bilera.    

2020/04/29 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen DEMArekin eta Reenmpresarekin, aukera 
berrekintzaileak aztertzeko. 

2020/04/30 Gizarte Ekintza Adinekoen Zentroen Batzorde Iraunkorraren bilera. 

2020/04/30 Gizarte Ekintza Arreta goiztiarreko Zentroen Batzorde Iraunkorraren 
bilera. 

2020/04/30 Gizarte Ekintza 248.000 maskara kirurgiko, 7.120 FFP2 maskara eta 
2.897 mantal iragazgaitz banatu ziren. 

2020/04/30 Gizarte Ekintza COVID-19 koronabirusaren aurkako prebentzio-neurri 
gisa, Bizkaiko egoitza-zentroak desinfektatzeko zerbitzu-
kontratua egin zen. (Premiazko prozedura). 
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2020/04/30 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ogasuna eta Finantzak  

Sozietateen gaineko zergari dagokionez, kobrantza-data 

desberdinak gaitu ziren sistema informatikoetan, 

kobrantza errazteko enpresa-motaren arabera. 

2020/04/30 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ogasuna eta Finantzak 

Herritarrek eta enpresek gehien eskatzen dituzten 
tributu-ziurtagiriak posta elektroniko bidezko bidaltzeko 
aukera eman zen. 

2020/04/30 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ogasuna eta Finantzak 
 

PFEZaren eta ondarearen kanpainari buruzko 
informazioa etengabe eguneratzen zen. Helbide 
elektroniko bat adierazteko aukera eman zitzaien 
herritarrei, zerga horien epe berrien berri emateko. 

2020/04/30 Ogasuna eta Finantzak 2019ko ekitaldiko balio erantsiaren gaineko zergaren ia 
aitorpen guztiak itzuli ziren: 66,9 milioi euro, guztira. 
Hau da, 63,8 milioi gehiago itzuli ziren, aurreko 
urtearekin alderatuta. 

2020/05/04 Gizarte Ekintza Bilera egin zen desgaitasunaren arloko erakundeekin. 

2020/05/04 Gizarte Ekintza 75.750 maskara kirurgiko, 3.470 FFP2 maskara, 740 
mantal iragazgaitz eta 940 bisera banatu ziren. 

2020/05/04 Ogasuna eta Finantzak 230.000 zergaduni 215 milioi euroko zenbatekoa itzuli 
zitzaien, errenta-aitorpena dela eta. Kopuru hori Foru 
Ogasunak kanpaina osoan zehar itzultzea espero zuen 
432 milioiko zenbatekoaren ia erdia da. Itzulketak 
egiteko prozesua azkartzeko konpromisoaren beste 
adierazle bat izan zen, eta, horren ondorioz, COVID-19ak 
eragindako osasun-larrialdiaren ondoriozko krisi 
ekonomikoaren unean uneko egoeran zergadunen 
likidezia sustatzen zen. Itzulketak bizkortzeko ahalegin 
hori langile autonomoen kasuan gauzatu zen bereziki. 
Izan ere, kanpaina horretan, Errenta Etxean 
proposamenen hartzaileen taldean sartu ziren 
autonomoak, PFEZaren itzulketa lehenago jaso zezaten. 
Hala, lehen itzulketen artean 26.000 langile 
autonomorenak eta haien ezkontideenak zeuden, eta 
maiatzaren lehen egunetan 28 milioi euro itzuli 
zitzaizkien. 

2020/05/04 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Lantoki bakoitzeko prebentzio-plana lantzen hasteko 
komunikazioa igorri zitzaien Zerbitzu Orokorrei. 

2020/05/04 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Eraikinetan segurtasuna eta distantzia soziala 
bermatzeko ezarri beharko liratekeen elementuak 
aztertu ziren. Materialei, neurriei, finkatzeko bitartekoei 
eta abarrei buruzko aukerak aztertu ziren, eta arreta 
berezia jarri zen materialen eskuragarritasun-
irizpideetan eta zentzuzko epeetan hornitzeko aukeran. 
Maiatzaren 6tik aurrera, aurrekontuak eskatu ziren; 
ezaugarriak ebaluatu ziren eta aldaketa teknikoak 
txertatu ziren. Maiatzean eta ekainean zehar, elementu 
horiek foru-higiezin guztietan jartzeko lanak kudeatu 
ziren. Instalatzeko lehentasunak finkatu ziren. 
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2020/05/04 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen Gizardatzekin eta beste 39 
erakunderekin, konfinamendua arintzeko plana aurretiaz 
finkatzeko. 

2020/05/04 Ogasuna eta Finantzak Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren agerraldia 
Batzar Nagusietako Ogasun eta Finantza Batzordean, 
sailak COVID-19 pandemiaren inguruan egindako 
jarduerak azaltzeko. 

2020/05/05 Ahaldun Nagusia, 
Ogasuna eta Finantzak 

COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiaren ostean 
ekonomia suspertzeko koiunturazko tributu-neurriei 
buruzko maiatzaren 5eko 4/2020 Foru Dekretu 
Arauemailea onetsi zen, eta Bizkaia Aurrera! Planeko 
zerga-neurriak sartu ziren, besteak beste hauek: 

- Sozietateen gaineko zergaren kuota 
efektiboaren ezohiko kenkaria, 2019ko 
zergaldian, pandemiak eragindako kalteak jasan 
zituztenentzat, 2020ko galerak konpentsatzeko, 
enplegua sortzeko, aktibo ez-korronte berrietan 
inbertitzeko, I+G+b proiektuak egiteko edo 
finantzatzeko eta ekintzailetza sustatzeko 
erabiltzen badute. 

- Renove Etxea plana, gremioak berraktibatzeko. 
- Enplegua sortzeagatiko kenkari gehitua. 
- Tokiko merkataritzaren digitalizazioa sustatzeko 

kenkaria. 
- 2020an eskuratutako aktibo berrien amortizazio 

bizkortua. 
- COVID-19a ikertzeko jarduerak eta arte- eta 

kirol-jarduera jakin batzuk lehentasunezkotzat 
jotzea. 

2020/05/05 Ahaldun Nagusia, 
Ogasuna eta Finantzak 

5/2020 Foru Dekretu Arauemailea, maiatzaren 5ekoa, 
onartu zen. Haren bidez, presazko neurriak hartzen dira 
balio erantsiaren gaineko zergan eta zerga berezietan, 
COVID-19ari aurre egiteko. 

2020/05/05 Azpiegiturak eta Lurralde 
Garapena 

17/2020 Legegintzako Errege Dekretua argitaratu 
ondoren, etendako lizitazioak berrabiarazi ziren 
administrazio publiko guztietan, eta pixkanaka 
berreskuratu zen obren eta zerbitzuen kontratazioa. 

2020/05/05 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Sailei eta foru-erakundeei kontratazioaren arloko 
laguntza eman zitzaien maiatzaren 5eko 17/2020 Errege 
Lege Dekretuan ezarritako arau berriei dagokienez 
(17/2020 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 5ekoa, 
COVID-19aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre 
egiteko, kulturaren sektoreari laguntzeko neurriak eta 
tributuen arloko neurriak onartzen dituena). 

2020/05/05 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ogasuna eta Finantzak 

Sistema informatikoak aldatu ziren, langile autonomoen 
PFEZaren berrikuspena eta itzulketa arintzeko.  

2020/05/06 Gizarte Ekintza Jakinarazpena bidali zen adinekoen egoitzetara, aholku-
dokumentua erantsita, bisitak antolatzeko eta 
ahalbidetzeko prozedura presta zezaten. 
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2020/05/06 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Zentroen ikuskapena hasi zen: Gertu Bermeo; Gertu 
Gernika, Nicolas Alcorta, Uribitarte 15, Ganberaren 
eraikina, Mazarredoko eta Iparragirreko HABak, eta 
Gertu bulegoak  

2020/05/06 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako 
foru-diputatuaren maiatzaren 6ko 3890/2020 Foru 
Agindua, zeinaren bidez martxoaren 30eko 3278/2020 
Foru Aginduaren bosgarren puntuan xedatutakoa 
betetzen baita (beharrizan atzeraezin eta 
premiazkoetarako aurrez aurreko zerbitzuetako HEEH 
Saileko langileak). 

2020/05/07 Ogasuna eta Finantzak Indarrean zeuden zenbait gerorapen eta zatikapenen 
2020ko apirileko kuotaren epemuga atzeratu zuen foru-
agindu bat onartu zen; horrela, apirilaren 27an 
helbideratutako kuota maiatzaren 12an ordaintzeko 
aukera eman zen, errekargurik edo interesik gabe. 

2020/05/07 Ogasuna eta Finantzak Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 
aitorpenak telefonoz edo Internet bidez egiteko ezohiko 
sistema bat jarri zen martxan, bereziki ABEEE bat zuten 
edo antzeko egoera batean zeuden pertsonentzat, 
aitorpena erakunde laguntzaileen bidez egiteko aurrez 
aurreko zerbitzuak ireki arte itxaron gabe egin ahal 
izateko zegozkien itzulketak 

2020/05/07 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Aurrez aurreko jardunera itzultzeko kontingentzia-plana 
egin zen.  

2020/05/07 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ogasuna eta Finantzak 

Beharrezko egokitzapenak egin ziren sozietateen 
gaineko zergari lotutako sistema informatikoetan, 
tributuetan egindako aldaketei erantzuteko. 

2020/05/07 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Neurriak eguneratu ziren Bizkaibusen,TMA-384-2020 
arauaren arabera, eta garraio publikoaren erabiltzaileek 
maskara erabili behar dutela ezarri zen. 

2020/05/07 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Bizkaiko Garraio Publikoko Bulegoen sarearekin 
koordinatuta, Portugaleteko eta Sodupeko HABak eta 
aireportuko eta Bilboko Intermodaleko kabinak 
irekitzeko aginduak eman ziren, eta haien protokoloak 
eguneratu ziren. 

2020/05/08 Gizarte Ekintza Foru-agindu bat eman zen, COVID-19ak eragindako 
osasun-krisiaren ondorioz, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
babespeko adingabeen aldeko bisitak erabat etetea 
xedatu zuen martxoaren 17ko 17444/2020 Foru Agindua 
ezeztatzeko, eta bisitak egokitu egin ziren 
konfinamenduaren arintze progresiboa kontuan hartuta. 

2020/05/08 Ogasuna eta Finantzak, Herri 
Administrazioa eta Erakunde 
Harremanak 

Bizkaiko Finantzetako Lurralde Kontseilua bildu zen, eta 
erabaki zen Udalkutxaren 2019ko likidazioaren udalen 
aldeko zenbatekoa Udalkutxaren 2020ko likidazioak izan 
zezakeen saldo negatiboa konpentsatzeko erabiltzea, 
eta, ondorioz, udalei ez ordaintzea 2020ko maiatzetik 
abendura bitarteko zatikapenak. 

2020/05/08 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Segurtasun eta Osasun Batzordearen bilera, prebentzio-
planaren esparru orokorra zentroka lantzeko. 
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2020/05/08 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bizkaiko Finantzetako Lurralde Kontseiluak bilkura 
berezia egin zuen, era birtualean, 2020ko maiatzaren 
8an, 2019ko likidazioaren udalen aldeko zenbatekoa 
Udalkutxaren 2020ko likidazioak izan zezakeen saldo 
negatiboa konpentsatzeko erabiltzeko. 

2020/05/10 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

343/2020 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, zeinaren 
bidez onartzen baita Limpiezas Abando enpresari COVID-
19a dela-eta Bizkaibusen autobusak desinfektatzeko 
kontratua gauzatzeko emandako aginduaren 2. 
luzapena, hamalau egunekoa, 2020ko maiatzaren 10etik 
maiatzaren 23ra. 

2020/05/10 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

339/2020 Foru Agindua, maiatzaren 19koa, zeinaren 
bidez onartzen baita Limpiezas en un 2x3 SL enpresari 
COVID-19a dela-eta Bizkaibusen autobus-zerbitzuko 
markesinak desinfektatzeko kontratua gauzatzeko 
emandako aginduaren 2. luzapena, hamalau egunekoa, 
2020ko maiatzaren 10etik maiatzaren 23ra. 

2020/05/11 Gizarte Ekintza Komunikazio bat bidali zen adinekoen eta desgaitasuna 
duten pertsonen egoitzetara eta etxebizitza 
komunitarioetara, negatibotze-testerako irizpideak eta 
isolatzeko jarraibideak azaltzeko. 

2020/05/11 Ahaldun Nagusia 
Gizarte Ekintza 

Maskarak banatzen hasi ziren Bizkaiko hainbat garraio 
publikotan: Metro Bilbaon, Bizkaibusen eta Bilbobusen. 

2020/05/11 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Negoziazio Mahai Orokorra bildu zen, kontingentzia-
planaren esparru orokorra lantzeko. 

2020/05/11 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Zentro batzuk bisitatu ziren, arriskuan zeuden lanpostu 
batzuk egiaztatzeko. Kartelak jarri ziren.  

2020/05/11 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Nicolas Alcortako bulegoak prest zabaltzeko.  

2020/05/11 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
 

Egoitza elektronikoan izapideak irekita zituzten foru-
sailei jakinarazi zitzaien osasun-larrialdiko egoeraren 
luzapen berria kontuan hartu behar zela administrazio-
epeen etetea errespetatzeari dagokionez.  

2020/05/11 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
 

Osasun-larrialdiaren egoeraren luzapen berria argitaratu 
zen egoitza elektronikoaren abisuen atalean, 
administrazio-epeak eteteari eragiten ziola aintza 
hartuta, eta Aldundia hartzen ari zen neurrien berri 
eman zen COVID-19ari buruzko orri berrian. 

2020/05/11 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
 

Bizkaia webguneko eta bulego birtualetako 
komunikazioekin koordinatu ziren webgune horietan 
herritarrei helarazi beharreko informazio eta abisuak. 

2020/05/11 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen BYPE, Bizkaiko Irudi Pertsonaleko 
Enpresen Elkartearekin, egoera aztertzeko eta Enplegua 
Babesteko Planean jasotako neurriak abiarazteko. 

2020/05/11 

 

Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Kontaktua Behargintzako zerbitzuekin (21), garapen-
bulegoekin eta udalekin (6). Egoeraren azterketa eta 
Enplegua Babesteko Planean jasotako neurriak 
abiaraztea: TOKIKO ENPLEGUA SUSTATZEKO 3R 
programa. 

2020/05/12 Herri Administrazioa eta Uribitarteko bulegoak prest zabaltzeko. 
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Erakunde Harremanak 

2020/05/12 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Langileak lantokietatik ateratzeko jarraibideak prestatu 
ziren.  

2020/05/12 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Jauregia, Ibilgailuen Atala eta Ugasko 3ko bulegoak 
bisitatu ziren, zabaltzeko prest uzteko.  

2020/05/12 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Komunikazioa bidali zitzaien prebentzioko ordezkariei, 
prest zeuden zentroak aztertu zitzaten.   

2020/05/12 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bilerak egin ziren herritarrentzako arreta-bulegoen 
irekierari buruzko gaiak zehazteko, eta sail guztietan 
sartu beharreko langileak zehazteko, herritarrentzat 
zabaltzeko erritmo ezberdinaren eragina aintzat hartuta.   

2020/05/12 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak  

Udalkutxaren 2019ko likidazioak Bizkaiko udalerrien 
aldeko 25.987.137 euroko saldoa izan zuen, eta 
partekatutako arriskuaren arabera erabiltzea erabaki 
zen, osasun-larrialdiko egoera dela eta, 2020ko 
ekitaldian, onartutako aurrekontuari dagokionez, espero 
zen emaitza negatiboa konpentsatzeko. 

2020/05/12 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ogasuna eta Finantzak 

Sistema informatikoak egokitu ziren informazioa 
kontrastatzeko, beren mendeko seme-alabak zituzten 
eta ABEEE bat zuten pertsonentzako laguntzen 
kudeaketa errazteko. 

2020/05/12 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Bizkaibus zerbitzuen % 100 berreskuratzeko ebazpena 
eman zen, EHU Leioarako, aireporturako eta gaueko 
zerbitzuetako batzuk alde batera utzita, Euskadiko 
Garraio Agintaritzaren gomendioak aintzat hartuta. 

2020/05/12 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen Gurutze Gorriarekin. 

2020/05/12 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Autoenpleguari buruzko foru-dekretua aldatzen duen 
Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 12ko 34/2020 
Foru Dekretua eman zen.  

2020/05/13 Gizarte Ekintza Informazio-bilera telematikoa egin zen Adinekoen 
Kontseiluarekin. 

2020/05/13 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Zenbait jarraibide eman ziren: eraikinen erabilera, 
kanporako bisitak, bulegoko langileenak eta beste 
norbanako batzuenak. Horrez gainera, lantokiak prestatu 
ziren, prestaketa-bileren bidez, eta zentroen hasierako 
planak nahiz zentroak berraktibatzeko planak egin ziren. 

2020/05/13 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Negoziazio Mahai Orokorra bildu zen, kontingentzia-
planaren esparru orokorra lantzeko. 

2020/05/13 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Manparak erosi ziren eta foru-eraikinetan jarri ziren.  

2020/05/13 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Eraikinen mantentze-lanetarako kontratuan, 
prebentziozko mantentze-lanei berrekiteko agindua 
eman zen. 

2020/05/13 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Webex tresna martxan jarri zen, kontratazio-mahaiaren 
bilera birtualak egiteko, eta foru-erakundeei bilera 
horietan parte hartzeko laguntza emateko. 

2020/05/13 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Aurrez aurreko jarduna hasi zen berriro Gizarte Inklusioa 
Sustatzeko Zerbitzuaren bulegoetan. 
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2020/05/14 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Maiatzaren 18an (astelehena), EHUko unibertsitate-
campusa ireki zen Leioan, eta horren ondorioz, 
unibertsitate-zentro horretarako zerbitzuen zati bat 
berreskuratu zen. 

2020/05/14 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Aparteko garbiketa-lanak egiteko agindua eman zitzaion 
garbiketa-enpresari.  

2020/05/14 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ogasuna eta Finantzak 

Errentaren programa informatikoak aldatu ziren, 
Ogasunak aitorpenak egiteko eta aurkezteko gaitutako 
aparteko telefono-zerbitzuek erabil zitzaten.   

2020/05/14 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen Emakumezko Enpresari eta Zuzendarien 
Elkartea. Enplegua Babesteko Plana. 

2020/05/14 Gizarte Ekintza Erakunde arteko Batzorde Soziosanitario Teknikoa 
batzartu zen. Osasun Saila eta foru-aldundiak. 

2020/05/15 Gizarte Ekintza  GUFEren Gobernu Batzordearen ezohiko bilera egin zen, 
Santurtzi laguntza-zentroa COVID-19ak jotako kutsatu 
kalteberentzako ospitaleko altaren aurreko baliabide 
gisa erabiltzeari uzteko. 

2020/05/15 Azpiegiturak eta Lurralde 
Garapena 

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako diputatuak 
agerraldia egin zuen Batzar Nagusietan, COVID-19ak 
eragindako osasun-larrialdiaren ondorioz hartutako 
neurrien berri emateko. 

2020/05/15 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Eraikinetako garbiketa-beharrak sakon aztertu ziren, 
prebentzio-zerbitzuaren jarraibideen arabera. 
Maiztasunak eta horiek aurrekontuetan duten eragina 
aztertu ziren. Errefortzua egiteko larrialdi-kontratuaren 
kudeaketa teknikoa eta ekonomikoa bideratu zen. 
Kontingentzia Plana ezarri zen. 

2020/05/15 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Kontingentzia-plana onartu zen, 4087/2020 Foru 
Aginduaren bidez.  Maiatzaren 19tik aurrera, aurrez 
aurreko jardunera itzuliko ziren langileen zerrenda 
argitaratu zen. 

2020/05/15 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

COVID-19aren inguruko kartel berriak diseinatu eta jarri 
ziren Bizkaibuseko autobus guztietan. 

2020/05/18 Ogasuna eta Finantzak Foru-agindu bat eman zen, zeinaren bidez baimena 
eman baitzen bankuko helbideratze jakin batzuk kontura 
zorduntzeko Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-
bilketari buruzko Erregelamenduaren 17.1 artikuluan 
ezarritakoaz bestelako data batean, egin gabe zeuden 
likidazioen ordainketa errazteko, errekargurik ezarri 
gabe. 

2020/05/18 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Zenbait lantoki prestatu ziren maiatzaren 25ean 
irekitzeko, materiala banatu zen eta jarraibideak igorri 
ziren. 

2020/05/18 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Sarbideak, igarobideak, garbiketarako materialerako 
guneak eta lanpostuak prestatzeko lanak egin ziren 
gainerako lantokietako. Lantokietako seinaleak jarri 
ziren, zentroetako arduradunak zehaztu ziren, garbiketa-
errefortzuak ezarri ziren, sarbidea kontrolatzeko 
zaintzaileen funtzioak zehaztu ziren...   
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2020/05/18 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen Euskal Herriko Itsas Foroarekin, 
GAIArekin, Galdatzaileen Elkartearekin eta AEDrekin, 
egoera aztertzeko eta Enplegua Babesteko Planean 
jasotako neurriak abiarazteko. 

2020/05/19 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

4094/2020 Foru Aginduan zehaztutako langileak 
jardunera itzuli ziren, 14 urtetik beherako adingabeak 
edo mendekotasuna duten adinekoak ardurapean 
zituzten langileak izan ezik. 

2020/05/19 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Aireztapen mekanikorako ordutegien maiztasuna 
handitu zen foru-eraikinetan, COVID-19aren aurkako 
neurri gisa. 

2020/05/19 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Zaintza-kontratua aldatu zen, Ayala eraikineko zaintza- 
eta segurtasun-ordutegia luzatzeko. 

2020/05/19 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Zaintza-enpresari agindua eman zitzaion foru-
eraikinetara sartzen ziren pertsonen tenperatura 
neurtzeko. 

2020/05/20 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Koordinazio-lanak Zerbitzu Orokorrekin, maiatzaren 
25etik aurrera sail guztietan jardunera itzul beharreko 
langileak zehazteko. Maiatzaren 25etik aurrera, aurrez 
aurreko jardunera itzuli behar ziren langileen zerrenda 
onartu zen (4136/2020 FA). 

2020/05/20 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Jarraibide batzuk birformulatu ziren, araudia aldatzen 
zihoan heinean, gure kanpoko prebentzio-zerbitzuari eta 
Osasun Ministerioari kontsulta egin ondoren.  

2020/05/20 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Materiala eskuratu zen, eta aurrez aurreko jardunean 
zeudenei eta hala eskatzen zutenei banatu zitzaien. 

2020/05/20 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Bizkaibusen ibilgailuetan hartu beharreko segurtasun-
neurriak eguneratu ziren, aire girotua erabiltzeko 
protokoloak ezarri ziren eta autobusak birusen aurkako 
produktuekin egunero garbitzeko agindua eman zen. 

2020/05/20 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua 
kudeatzeko behin-behineko batzordearen bilera.  

2020/05/21 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Arrisku-egoeran zeuden pertsonei buruzko maiatzaren 
21eko 123/2020 Ebazpena, eta, alarma-egoera hasi 
zenetik, osasun-egoera dela-eta, ordura arte telelanean 
aritutako langileak telelanean jarraitzea xedatu zuen 
maiatzaren 21eko 124/2020 Ebazpena eman ziren.   

2020/05/21 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Gizarte Ekintza 

Teknologikoki egokitu zen mendekotasun-egoeran 
dauden pertsonak COVID-19 egoitzetara lekualdatzeko 
prozedura berria. 

2020/05/21 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera egin zen Elikaduraren Klusterrarekin, Aklima 
Ingurumen Klusterrarekin, Energiaren Klusterrarekin eta 
Eraikune Klusterrarekin, egoeraren azterketa egiteko eta 
Enplegua Babesteko Planeko neurriak abiarazteko. 

2020/05/21 Ahaldun Nagusia, 
Gizarte Ekintza 

3.950 boluntario Bizkaia Gara sarean. 
Elikagaien 754 erosketa egin ziren Eroskiren 6 saltokitan, 
eta boluntarioek etxean entregatu zituzten, Bizkaiko 50 
udalerritan baino gehiagotan. 

2020/05/21 Ogasuna eta Finantzak Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 
aitorpenak erakunde laguntzaileetan egiteko aurrez 
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aurreko zerbitzuak uztailaren 1etik irailaren 30era 
bitartean emango zirela zehaztu zen, eta foru-agindu 
bidez ezarri zen pertsona fisikoen errentaren gaineko 
zergaren eta ondarearen gaineko zergaren kanpaina 
irailaren 30ean amaituko zela, eta data horretan 
zordunduko zirela ordaindu beharreko helbideratzeak, 
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kasuan, 
ordainketa bi epetan egitea erabakitzen zuten 
zergadunentzat izan ezik. Lehen epea (% 60) irailaren 
30ean kobratuko zela finkatu zen, eta gainerako % 40a, 
berriz, azaroaren 30ean. 

2020/05/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak, 
Ahaldun Nagusia 

Zaintza-enpresari agindu zitzaion zaintza eta segurtasuna 
berrantolatzeko egoitza jakin batzuetan, pandemiak eta 
normaltasun berriak irauten duten asteetan. 

2020/05/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Arrisku-egoeran zeuden langileei buruzko 125/2020 
Ebazpena eman zen, maiatzaren 25ean aurrez aurreko 
lana hasi aurretik kontuan hartzeko. 

2020/05/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

126/2020 Ebazpena, maiatzaren 22koa, zentroko 
arduradunak eta pertsona horientzako jarduketa-
sistema ezartzeko, bai eta materiala jasotzeko eta 
banatzeko modua −bereziki, maskarena− ezartzeko.  

2020/05/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Lantokietako garbiketa-errefortzuak zehaztu ziren. 

2020/05/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Arrisku-egoeran zeuden langileei buruzko 127/2020 
Ebazpena eman zen, maiatzaren 25ean aurrez aurreko 
lana hasi aurretik kontuan hartzeko.   

2020/05/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Kontaktuak Osakidetzarekin, PSSZko langileei probak 
egiteko prozesua antolatzeko eta probak egiten hasteko. 

2020/05/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Kasu positiboak izan zitezkeen langileen zerrendan 
agertzen zirenak testa egitera bideratu ziren aurrez 
aurreko jardunera itzuli aurretik, gure osasun-zerbitzuen 
irizpide medikoa kontuan hartuta. 

2020/05/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak  

14 urtetik beherakoak edo mendekotasun-egoeran 
dauden adinekoak ardurapean dituzten langileen 
dokumentazioa koordinatu eta aztertu zen, hala eskatuz 
gero, beti telelanean lan egin zezaten. 

2020/05/22 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Herritarrentzako arreta-guneak egokitzeko neurriak, 
herritarrei arreta emateko langileak eta ikuskatzaileak 
babesteko neurriak, antolaketa-alderdiak eta 
informazio-neurriak eguneratu ziren. Kabinetako 
jarduera eta ikuskapen-jarduera maiatzaren 25etik 
aurrera hasi ziren. 

2020/05/24 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

128/2020 Ebazpena, maiatzaren 24koa, sarbidean 
tenperaturaren kontrola egiteko. 

2020/05/24 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

363/2020 Foru Agindua, ekainaren 1ekoa, zeinaren bidez 
onartzen baita Limpiezas Abando enpresari COVID-19a 
dela-eta Bizkaibusen autobusak desinfektatzeko 
kontratua gauzatzeko emandako aginduaren 3. 
luzapena, hamalau egunekoa, 2020ko maiatzaren 24tik 
ekainaren 6ra. 
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2020/05/24 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

362/2020 Foru Agindua, ekainaren 1ekoa, zeinaren bidez 
onartzen baita Limpiezas en un 2x3 SL enpresari COVID-
19a dela-eta Bizkaibusen autobus-zerbitzuko markesinak 
desinfektatzeko kontratua gauzatzeko emandako 
aginduaren 3. luzapena, hamalau egunekoa, 2020ko 
maiatzaren 24tik ekainaren 6ra. 

2020/05/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bermeo, Gernika eta Durangoko GERTU bulegoak 
prestatzeko lanak amaitu ziren, baita Jauregia, Laguntza 
eta beste lantoki batzuetako jendearentzako arreta-
guneak prestatzekoak ere. Beste lantoki gehienetako 
lantoki-planen hasierako lanak egin ziren. 

2020/05/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

4136/2020 Foru Aginduan zehaztutako lehen txandako 
langileak jardunera itzuli ziren, 14 urtetik beherakoak 
edo mendekotasuna duten adinekoak ardurapean 
zituzten langileak izan ezik. 

2020/05/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Eraikinetako jarraibideei, irteerei, maskarei eta 
zentroetako arduradunei buruzko informazioa eman 
zitzaien langile guztiei; gainera, informazio- eta azalpen-
bideoak egin ziren. 

2020/05/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Aurretiko hitzordua eskatzeko izapideen egokitzapen 
teknologikoa egin zen.  

2020/05/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
 

Foru-sailei jakinarazi zitzaien administrazio-epeak 
ekainaren 1etik aurrera berrabiaraziko zirela, hala 
aurreikusita egonez gero, etenda zeuden izapideen 
epeen zenbaketa berriro aktiba zedin. 

2020/05/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
 

Hala aurreikusita zegoen kasuetarako, administrazio-
epeen zenbaketa berriro hasiko zela argitaratu zen 
egoitza elektronikoaren abisuen atalean, eta Aldundia 
hartzen ari zen neurrien berri eman zen COVID-19ari 
buruzko orrian. 

2020/05/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bizkaia webguneko eta bulego birtualetako 
komunikazioekin koordinatu ziren webgune horietan 
herritarrei helarazi beharreko informazio eta abisuak. 

2020/05/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
 

Hitzordua aurretiaz ezinbestean eskatuta, aurrez aurreko 
arreta eskaintzen hasi zen berriro Bilboko Erregistro eta 
Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoan, baita 
Durangoko, Bermeoko eta Gernikako herritarrentzako 
arretarako eskualde-bulegoetan eta Lersundi kaleko 
Gizarte Ekintzaren Erregistroan. 
Hitzordua BFAren webgunearen edo telefonoguneko 
telefono-zenbakiaren bidez eskatu ahal zen. 

2020/05/25 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritzan 
konfinamendua arintzeari buruzko instrukzioa. 

2020/05/25 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Analisiak egin zitzaizkien egoitzen sareko profesionalei. 

2020/05/25 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Se posibilita la disposición de pago con tarjeta 
preferente en todos los puntos de venta del sistema 
Bizkaibus y diseño e instalación de nueva cartelería 
Covid-19 en OACs, cabinas y espacios de atención al 
público. 
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2020/05/26 Gizarte Ekintza Bizkaiko Foru Aldundiaren Kontseiluaren erabakia, 
martxoaren 23ko SND/275/2020 Aginduan eta 
martxoaren 19ko SND/265/2020 Aginduan jasotako 
neurriak Bizkaiko Lurralde Historikoko titulartasun 
publiko edo pribatuko egoitza-zerbitzuetako zentro 
guztiei aplikatzeari buruzkoa. 

2020/05/26 Gizarte Ekintza COVID-19ak eragindako osasun-krisian dirauen bitartean 
Bizkaiko Lurralde Historikoko eguneko arretarako 
gizarte-zerbitzuetako zentroak irekitzeko baldintzak 
arautzen zituen foru-agindua eman zen. 

2020/05/26 Gizarte Ekintza COVID-19aren ondoriozko osasun-krisiak dirauen 
bitartean Bizkaiko Lurralde Historikoan baimendutako 
adinekoen, desgaitasuna duten pertsonen eta 
babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen egoitza-
zentroetan bisitak egiteko baldintzak arautzen zituen 
foru-agindua eman zen. 

2020/05/26 Ahaldun Nagusia, 
Ogasuna eta Finantzak 

6/2020 Foru Dekretu Arauemailea, maiatzaren 26koa, 
onartu zen. Haren bidez, neurri osagarri batzuk ezartzen 
dira balio erantsiaren gaineko zergan, COVID-19aren 
larrialdi sanitarioaren ondorioz. 

2020/05/26 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
 

Funtzionarioei prestakuntza, laguntza eta tutoretza 
eskaintzeko proiektu bat jarri zen abian, lanpostuan 
eraldaketa digitala bultzatzeko.  

2020/05/26 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera BBKrekin, egoeraren azterketa egiteko eta 
Enplegua Babesteko Planean jasotako neurriak 
abiarazteko. 

2020/05/26 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Lan Berri 2018 programari buruzko foru-dekretua 
aldatzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 
26ko 39/2020 Foru Dekretua eman zen. 

2020/05/26 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Enplegagarritasunari buruzko foru-dekretua aldatzen 
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 26ko 
40/2020 Foru Dekretua eman zen. 

2020/05/26 Gizarte Ekintza Adinekoen Zentroen Batzorde Iraunkorraren bilera. 

2020/05/27 Gizarte Ekintza Erakunde arteko Batzorde Soziosanitario Teknikoaren 
bilera. Osasun Saila eta foru-aldundiak. 

2020/05/27 Garraioak eta Mugikortasun 
Jasangarria 

Ekainaren 1etik aurrera, aldatu egin ziren Bizkaibusen 
zerbitzuak eta hondartzetarako zerbitzua gehitu zen. 

2020/05/27 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Gazteei laguntza emateko Bidea Lantzen programa 
indartu zen. 

2020/05/27 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Goihabe Programaren talde teknikoaren bilera egin zen: 
programaren jarraipena konfinamendu-egoeran, esku 
hartzeko ibilbideen egokitzapena, laguntza ekonomikoen 
kudeaketa… 

2020/05/28 Gizarte Ekintza Bilera egin zen desgaitasunaren arloko erakundeekin. 

2020/05/28 Gizarte Ekintza Komunikazioa bidali zen adinekoen, desgaituen eta 
adingabeen egoitza-zentroetara, adinekoen, desgaituen 
eta adingabeen egoitza-zentroetan bisitak egiteko 
arauak zehaztuta. 
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2020/05/28 Gizarte Ekintza Eguneko arretarako zentroak irekitzeko baldintzak 
dituzten adineko pertsonentzako eta desgaituentzako 
eguneko arretarako zentroei jakinaraztea. 

2020/05/28 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Lantokien Plana amaitzea.  

2020/05/28 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 
 

CCOO/Euskadi eta UGT/Euskadi sindikatuetako idazkari 
nagusiekin bilera.  Enplegua defendatzeko plana. 

2020/05/29 Ogasuna eta Finantzak Foru Agindu bat onartzen da, zeinaren bidez irailaren 
30era arte luzatzen baita Oinordetza eta Dohaintzen 
gaineko Zergaren eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza 
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren aitorpenak 
eta autolikidazioak aurkezteko epea, Covid-19ak 
eragindako osasun larrialdiak eragindako murrizketen 
ondorioz, horiek telematikoki aurkeztera behartuta ez 
daudenentzat. Horrela, zergadun horiei aurrez aurreko 
arreta-zerbitzuak behar bezala eman ahal izango zaizkie, 
osasun-agintariek ezarritako mugak kontuan hartuta. 

2020/05/29 Ogasuna eta Finantzak Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak beste jarraibide bat 
argitaratu du, Covid-19aren osasun-larrialdiaren 
ondoren suspertze ekonomikora bideratutako 
koiunturazko zerga-neurriei buruzko maiatzaren 5eko 
4/2020 Foru Dekretu Arauemailearen bidez onartutako 
Bizkaia Aurrera! Planeko zerga-neurriei buruzko 
interpretazio- eta argitze-irizpideei buruzko segurtasun 
juridikoa ematen duena. 

2020/06/01 Ogasuna eta Finantzak Ogasun eta Finantza Sailaren bulego zentraletan eta 
bulego deszentralizatuetan aurrez aurreko arreta 
ematen hasiko da berriro, Bizkaiko Foru Aldundiko arreta 
integraleko Gertu bulegoetan barne, aurrez hitzordua 
eskatuta eta osasun-agintariek ezarritako berme guztiak 
betez.  

2020/06/01 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

4136/2020 bulegoaren lehen txandako langileak sartzea, 
14 urtetik beherako adingabeak edo mendeko adinekoak 
ardurapean dituzten langileak izan ezik.  

2020/06/01 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Pertsona sentikorren 144/2020 Ebazpena, ekainaren 
1ekoa, langileak lanean hasi aurretik egindako 
azterketaren ondorioz.  

2020/06/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Pertsona sentikorren 145/2020 Ebazpena, ekainaren 
3koa, langileak lanean hasi aurretik egindako 
azterketaren ondorioz.  

2020/06/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

146/2020 Ebazpena, opor-planari buruzkoa. 

2020/06/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Segurtasun eta Osasun Batzordea egitea, Batzordeari 
eragiten dion kontingentzia-planaren zatiaren jarraipena 
egiteko. 

2020/06/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

4556/2020 Foru Agindua, ekainaren 3koa, ekainaren 8tik 
21era bitartean zerbitzua erregimen presentzialean edo 
mistoan (presentziala/telelana/txandaka) ematen hasten 
diren langileen zerrenda. 
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2020/06/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Foru eraikinetan holtzak eta ganbera termikoak erosi eta 
instalatzea. 

2020/06/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Ekainean, uztailean eta abuztuan garbiketa indartzeko 
larrialdi-kontratua eta sailei gorabeheren berri emateko 
informazio-oharra. 

2020/06/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
Ogasuna eta Finantzak 

Sistema informatikoetan egin beharreko egokitzapenak, 
Ondare Eskualdaketen eta Oinordetzen gaineko zergen 
borondatezko aurkezpenaren epemuga berriak 
aurreikusteko, 2020-09-30era luzatzen dena. 

2020/06/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
Ogasuna eta Finantzak 

Ordaindu beharreko errenta ordaintzeko aukera ematen 
da, ordainketa-gutun bidez, mugaeguna baino lehen 
banketxean ordaindu nahi dutenentzat. Kanpainaren 
behin betiko amaiera-data (irailaren 30a) zehaztu 
ondoren, ukitutako sistema eta prozesu informatikoak 
egokitzeari ekin zitzaion, banketxeek aitorpenak egiteko 
zerbitzua abian jarri ahal izateko, uztailaren 1etik 
irailaren 30era. 

2020/06/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
Ogasuna eta Finantzak 

Aldaketak sistema informatikoetan, lehen hiruhilekoko 
ordainagiriak atxikitzeko eta bigarren eta hirugarren 
hiruhilekoetako ordainagiriak ez sortzeko, horiek jolas-
makinen baimenen jabeei zuzenduta.  Baimenen aldi 
baterako etendura jasotzeko egokitzapen informatikoak.  
09/30ean baimenen alta masiboa egitea aurreikusi da, 
aldez aurretik eskatutakoen kasuan izan ezik. 

2020/06/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak. 

Pertsona sentikorren 145/2020 Ebazpena, ekainaren 
3koa, langileak lanean hasi aurretik egindako 
azterketaren ondorioz.  

2020/06/04 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

147/2020 Ebazpena, langile sentikorrei buruzkoa. 

2020/06/04 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak.  

Negoziazio Mahai Orokorra egitea. Bertan, besteak 
beste, gai hauek jorratzen dira: 
• Lana suspertzeko planaren jarraipena   

• PSISZren kontingentzia-planaren instrukzioa, 
mugikortasunerako eta bajak ordezteko garapen-
protokoloak. 

2020/06/05 Ogasuna eta Finantzak Jokoaren gaineko Zergaren autolikidazio- eta ordainketa-
araubidea garatzen duen Foru Agindu bat onartzen da, 
jokoaren gaineko zerga makina edo aparatu 
automatikoak ustiatuz, bai eta horri dagokion errekargua 
ere, Covid-19aren inpaktuari aurre egiteko jokoaren 
sektorean hartutako premiazko neurrien ondorioz aldi 
baterako ustiapen-baimenak etenda dituzten makinei 
dagokiena; era berean, ezartzen du ez dela 2020ko 
bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako ordainagiririk 
kobratuko, baimenak etetea agindu delako, eta urriaren 
1a baino lehen berraktibatutako zergadunek 
berraktibazio hori gertatzen den hiruhileko osoari 
dagozkion zergak autolikidatu beharko dituztela. 
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2020/06/07 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Edukiera-mugak kentzea ezartzen duen ebazpena, 
gidari-postua bidaiarien eremutik bereizteko oztopo 
fisikoa barne hartzen duena izan ezik, ATEren 
gomendioei jarraikiz.  

2020/06/07 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

397/2020 Foru Agindua, ekainaren 18koa, Bizkaibuseko 
autobusak Covid-19aren ondorioz desinfektatzeko 
kontratuaren exekuzio-antolamenduaren 4. luzapena 
onartzen duena, Limpiezas Abandoren alde, exekuzioa 
hamalau egunez luzatzeko, 2020ko ekainaren 7tik 20ra 
bitartean. 

2020/06/07 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

398/2020 Foru Agindua, ekainaren 18koa, Bizkaibuseko 
autobusak Covid-19aren ondorioz desinfektatzeko 
kontratuaren exekuzio-antolamenduaren 4. luzapena 
onartzen duena, Limpiezas en un 2x3 SLen alde, 
exekuzioa hamalau egunez luzatzeko, 2020ko ekainaren 
7tik 20ra bitartean. 

2020/06/08 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

149/2020 Ebazpena, ekainaren 8koa, pertsona 
sentikorrei buruzkoa.  

2020/06/08 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Ekainaren 3ko 4556/2020 Foru Aginduaren lehen txanda 
sartzea, ardurapean 14 urtetik beherakoak edo mendeko 
adinekoak dituzten pertsonak izan ezik. 

2020/06/09 Gobernu Kontseilua 
Gizarte Ekintza 

Gobernu Kontseiluaren erabaki bidez formalizatzea 
lankidetza-hitzarmenak Gurutze Gorriarekin, Eroskirekin 
eta Bizitzen Fundazioarekin, Bizkaia Gara programaren 
esparruan zenbait ekimen garatzeko. 

2020/06/09 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

52/2020 Foru Dekretua onartzea, ekainaren 9koa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena, Tokiko Enpleguaren 3R 
Programako dirulaguntzak emateko oinarriak eta 
deialdia onartzen dituena.  

2020/06/09 Gizarte Ekintza Basurtun ospitaleratutako egoiliarren agerraldien 
detekzioa.  Bizkaiko Foru Aldundiko Erantzun azkarreko 
Taldea aktibatzea.  80 PCR baino gehiago egitea 
egoitzako erabiltzaileei eta langileei egun horretan 
bertan. 

2020/06/10 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak.  

Azterketak egiteko plana egitea.  

2020/06/10 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

PFEZren etekin ekonomikoei buruzko informazioa 
kontsultatzeko aukera ematen da, Covid-19aren 
ondorioz sortutako laguntzen beste eskaera bat 
kudeatzeko. 

2020/06/11 Gizarte Ekintza FFP2 maskara 9.990 banatzea zentroetan. 

2020/06/11 Ogasuna eta Finantzak Foru Agindu bat onartzen da, martxoaren 17ko 1/2020 
Foru Dekretu Arauemailea garatzen duena, Covid19-tik 
eratorritako premiazko tributu-neurriei buruzkoa, 
tributu-jarduera jakin batzuk bideokonferentziaz eta 
bide elektronikoz egiteari dagokionez, zergadunen 
segurtasun juridikoa eta eskubideak bermatuz tributuak 
aplikatzeko prozedurak garatzean, eta horiek garatzeko 
desplazamendu fisikoaren beharra ahalik eta gehien 
murriztuz, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza 
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elektronikoan garatutako erabilgarritasunak eta 
bideokonferentzien aplikazioak baliatuta. 

2020/06/12 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak.  

4780/2020 Foru Agindua, ekainaren 12koa, gainerako 
langileak (14 urtetik beherakoak edo mendekotasuna 
duten adinekoak beren kargura dituztenak eta langile 
kritikoak ekainaren 29tik aurrera, eta osasunagatik 
sentikorrak uztailaren 6tik aurrera) aurrez aurreko 
jardueran sartzeko dena. 

2020/06/12 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak.  

Adingabeak edo adinekoak ardurapean dituzten langileak 

sartzeari buruzko genero-txostena amaitu da.  

2020/06/12 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak.  

Amaitu dira funtsezko langileen bajetarako 
mugikortasun-protokoloen eta ordezkapen arineko 
protokoloen proiektuak. 

2020/06/15 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak.  

Ekainaren 3ko 4556/2020 Foru Aginduaren bigarren 
txanda sartzea, ardurapean 14 urtetik beherakoak edo 
mendeko adinekoak dituzten pertsonak izan ezik. 

2020/06/15 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Egoera aztertzeko eta Unibertsitateen 3R programa 
abiarazteko bilera EHUrekin. 

2020/06/15 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Egoera aztertzeko eta 3R Unibertsitate Programa 
abiarazteko bilera Mondragon Unibertsitatearekin. 

2020/06/15 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 16ko 57/2020 Foru 
Dekretua onartzea (Manten eta Kontrata programa), 
dirulaguntzen oinarriak eta deialdia onartzen dituena. 

2020/06/15 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Egoera aztertzeko eta 3R ENPRESA Programa 
abiarazteko bilera CEBEKekin. 

2020/06/15 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Deustuko Unibertsitatearekin bilera, egoera aztertzeko 
eta Unibertsitateen 3R Programa abiarazteko. 

2020/06/16 Gizarte Ekintza Ikuskaritza Zerbitzuak Osasun Sailarekin lankidetzan 
koordinatutako "Covid-19aren prebentzio-estrategiak 
eta -teknikak zentro soziosanitarioetan" prestakuntza-
saioen zikloari hasiera ematea.  Norbera babesteko 
ekipamenduetako lehen prestakuntza-saioak.  1.071 
lagunek eman dute izena. 

2020/06/16 Ahaldun nagusia, 
Ogasuna eta Finantzak 

Ekainaren 16ko 7/2020 Foru Dekretu Arauemailea 
onartzen da, Sozietateen gaineko Zerga, Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Oinordetza eta 
Dohaintzen gaineko Zerga, Ondare Eskualdaketen eta 
Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga eta 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau 
Orokorra egokitzeko tributu-neurriei buruzkoa, Covid-
19arekin lotutakoak; pandemiak eragindako zergadunen 
Sozietateen gaineko Zergaren ordainketa zatikatua 
ezabatzen du eta 2019ko Sozietateen gaineko Zergaren 
aitorpen-epeak kontabilitate- eta merkataritza-
aldaketetara egokitzen ditu. 

2020/06/16 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

176/2020 Ebazpena, ekainaren 16koa, Araubide 
Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren zuzendari 
nagusiarena, Covid-19 koronabirus berria dela-eta 
sentsibilitate berezia duten foru langileen lan 
presentzialari berrekitekoa (uztailaren 6tik aurrera). 
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2020/06/17 Ogasuna eta Finantzak Foru-agindu bat onartzen da, zeinaren bidez erabakitzen 
baita ez eskatzea zerga-betebehar osagarri jakin batzuk 
Sozietateen gaineko Zergatik partzialki salbuetsita 
dauden entitateei eta irabazi-asmorik gabeko entitateen 
zerga-araubide bereziari atxikita daudenei, horiek 
bidegabe aplikatu baitzuten Ogasun eta Finantzetako 
foru-diputatuaren apirilaren 1eko 707/2020 Foru 
Aginduan araututako aitorpenak eta autolikidazioak 
aurkezteko epea luzatzea. 

2020/06/17 Ogasuna eta Finantzak Foru Agindu bat onartu da, martxoaren 17ko 1/2020 
Foru Dekretu Arauemailea garatzen duena, Covid-19tik 
eratorritako premiazko tributu-neurriei buruzkoa, aldez 
aurretik geroratutako zorrak geroratzeko eskaerak ez 
onartzeari buruzkoa, baldin eta geroratzeek 
eraginkortasuna galdu badute behin baino gehiagotan, 
zerga-zorrak geroratuta eta errekargurik sortu gabe 
ordaindu ahal izateko. 

2020/06/17 Ogasuna eta Finantzak, Herri 
Administrazioa eta Erakunde 
Harremanak 

Bizkaiko Finantza Lantaldearen beste bilera bat egin da, 
diru-bilketak behera egingo duela eta udal-
finantzaketarako Udalkutxa Funtsari eragingo diola 
jakinarazteko.  

2020/06/17 Ogasuna eta Finantzak, 
Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Akordioa, Udalkutxa 2020 Funtsaren likidazio negatiboa 
aurreratzekoa, uztaileko konturako entregatik aurrera, 
hargatik eragotzi gabe akordioa berrikustea, hori 
justifikatzen duten zenbatespen berriak eginez gero. 

2020/06/17 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak  

4891/2020 FA, ekainaren 17koa, "PSISZren parkeen 
eraginkortasuna mantentzeko trantsizio-programa, 
Covid-19 koronabirusaren osasun publikoko larrialdia 
dela eta" aldi baterako programa zabaltzeko dena. 

2020/06/17 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak.  

Bizkaiko Finantzen Lurralde Kontseiluak modu birtualean 
egindako bilkura berezia, 2020ko ekainaren 17an, diru-
bilketaren bilakaerari eta horrek Udalkutxan duen 
eraginari buruzko informazioa emateko. 

2020/06/18 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

GURUTZE GORRIArentzako dirulaguntza onartzea, Covid-
19aren beharrizan-egoerei erantzuteko. 

2020/06/18 Ogasuna eta Finantzak Ekonomia Koordinatzeko Erakunde arteko Lantaldea 
(Covid-19) bildu da diru-bilketaren egoeraren eta defizit-
egoera posibleen jarraipena egiteko. 

2020/06/19 Ogasuna eta Finantzak Foru Agindu bat onartu da, zeinaren bidez ezartzen baita 
noiz argitaratuko den Bizkaiko Foru Ogasunari zorrak 
edo tributu-zehapenak zor dizkiotenen zerrenda, Zergei 
buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau 
Orokorraren 94 ter artikuluan ezarritako baldintzak 
betetzen dituztenena. Zerrenda hori 2020ko urriaren 
30ean egingo da, ohiko ekainaren 30eko dataren ordez, 
hain zuzen ere argitalpen horren aurrean zergadunen 
eskubideak bermatzeko beharrezkoak diren 
administrazio-prozedurak garatu ahal izateko. 

2020/06/19 Gizarte Ekintza Foru Agindua, Bizkaiko Lurralde Historikoan adinekoak 
eta desgaitasuna duten pertsonak egoitza-zentroetan 
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sartzeko prebentzio-neurriak ezartzen dituena, Eusko 
Legebiltzarrerako 2020ko uztailaren 12ko hauteskunde 
orokorretan botoa emateko eskubidea ahalbidetzeko. 

2020/06/19 Gizarte Ekintza Foru Agindua, Bizkaiko Lurralde Historikoan 
adinekoentzako eta desgaitasuna duten pertsonentzako 
egoitza-zentroetan prebentzio-, euste- eta koordinazio-
neurriak ezartzen dituena.  Detekzio goiztiarra, 
bizikidetza-plana, paseatzeko baimena, kontingentzia-
plana, norbera babesteko ekipamenduen segurtasun-
stocka... 

2020/06/19 Gizarte Ekintza Adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen egoitzei 
(10 plaza baino gehiago) eta etxebizitza komunitarioei 
jakinaraztea Bizkaiko Lurralde Historikoan 
adinekoentzako eta desgaitasuna duten pertsonentzako 
egoitza-zentroetako prebentzio-, euste- eta koordinazio-
neurriak. 

2020/06/19 Gizarte Ekintza Adinekoen Zentroen Batzorde Iraunkorraren bilera. 

2020/06/19 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Word-en eta Excel-en azterketa berezia, industria-
ingeniaritzako, gorputz-hezkuntzako eta mantentze-
lanetako laguntzaileen kategorietan BFAn sartzeko 
baldintza hori betetzeko aukera bermatzeko, itxita 
baitaude KZGuneen egoitza gehienak.  

2020/06/19 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

181/2020 Ebazpena, ekainaren 16koa, Araubide 
Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren zuzendari 
nagusiarena, Covid-19 koronabirus berria dela-eta 
sentsibilitate berezia duten foru langileen lan 
presentzialari berrekitekoa (uztailaren 6tik aurrera).   

2020/06/19 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

PSISZk egoitzak desinfektatzeko azken eguna. 
Suhiltzaileek 1.013 egoitza desinfektatu dituzte eta 
Basalanek 324. Guztira 1.337 jarduketa, martxoaren 
23tik. 

2020/06/19 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
 

Egoitza elektronikoaren abisuetan argitaratzen da aurrez 
aurreko arreta hitzordua eskatuta soilik ematen dela. 

2020/06/19 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera CEBEKekin.  Enplegua defendatzeko plana. 

2020/06/22 Gizarte Ekintza Ikuskaritza Zerbitzuak Osasun Sailarekin batera 165 
ikuskapen egin ditu 04-09tik Bizkaiko adinekoen egoitza-
sare osoan. 

2020/06/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

182/2020 Ebazpena, ekainaren 22koa, Araubide 
Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren zuzendari 
nagusiarena, Covid-19 koronabirus berriagatik 
sentsibilitate berezia duten foru langileen lan 
presentziala aldatzen duena.  

2020/06/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 
Ahaldun nagusia 

91/2020 Foru Dekretua, ekainaren 22koa, diputatu 
nagusiarena, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Larrialdietarako Foru Plana indargabetzen duena. 

2020/06/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Aurrez hitzordua eskatuta bulegoak irekitzea: 
1. Iraunkortasuna eta ingurune naturala. 

2. Garraioak eta Mugikortasun Iraunkorra.  
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2020/06/23 Gizarte Ekintza Bigarren prestakuntza-saioa: "Covid-19a prebenitzeko 
estrategiak eta teknikak zentro soziosanitarioetan", 
Ikuskaritza Zerbitzuak koordinatua Osasun Sailarekin 
lankidetzan.   Prebentzioa zentroetan/580 pertsona 
izena emanda /. 

2020/06/23 Gizarte Ekintza Adinekoak eta desgaitasuna duten pertsonak egoitzei 
jakinaraztea zaintza-, kontrol- eta prebentzio-neurrien 
bidez egoitza-zentroetan Covid-19aren berragerraldiak 
gerta daitezkeela.  Erantzun azkarreko ekipoak. 

2020/06/23 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Kontingentzia Planaren genero-txostena amaitu da.  

2020/06/23 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 169/2018 Foru Dekretua, 
abenduaren 18koa, eta 177/2019 Dekretua, azaroaren 
26koa, aldatzea. Dekretu horien bidez, 2019an eta 
2020an Herri Administrazio eta Erakunde 
Harremanetarako Foru Sailak ematen dituen 
dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen 
dira. Dirulaguntza horien helburua da udal-eskumeneko 
erabilera edo zerbitzu publikoei atxikitako 
azpiegituretarako inbertsioak sustatzea.  Gauzatzeko eta 
justifikatzeko epeak luzatu egin dira. 

2020/06/23 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Onartzea Bizkaiko Foru Aldundiaren Lanberri 2019 Foru 
Dekretua, 61/2020 Foru Dekretua, ekainaren 23koa, 
aldatzeko.   

2020/06/23 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Gazteen enplegagarritasunari buruzko 2019ko Dekretua 
(62/2020 Foru Dekretua, ekainaren 23koa, Bizkaiko Foru 
Aldundiarena) aldatzeko onarpena.   

2020/06/23 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Proiektu Berritzaileei buruzko 
63/2020 Foru Dekretua, ekainaren 23koa, aldatzea 
onartzea. 

2020/06/24 Gizarte Ekintza Desgaitasun-erakundeekin bilera. 

2020/06/24 Gizarte Ekintza Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoaren bilera. 

2020/06/25 Gizarte Ekintza Adinekoen Kontseiluaren osoko bilkura. 

2020/06/26 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak. 
Funtzio Publikoa 

Pandemiagatik geroratutako azterketen jarraibideen 
deialdia eta argitalpena egitea industria-ingeniaritzaren, 
gorputz-hezkuntzaren eta mantentze-lanetako 
laguntzailearen kategorietan, osasuna babesteari 
buruzko kasuan kasuko jarraibideak eskainiz.   

2020/06/29 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Ekainaren 12ko 4780/2020 Foru Aginduaren lehen 
txanda sartzea. Agindu horren bidez, 14 urtetik 
beherakoak edo mendeko adinekoak ardurapean 
dituzten pertsonak eta langile kritikoak jarduera 
presentzialean sartzen dira. 

2020/06/29 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

200/2020 Ebazpena, ekainaren 29koa, Araubide 
Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren zuzendari 
nagusiarena, Covid-19 koronabirus berriak telelan-
modalitatean jarraitzeko bereziki sentikorra den langile 
baten egoera aldatzen duena. 
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2020/06/29 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak  

Bizkaiko Finantzen Lurralde Kontseiluak 2020ko 
ekainaren 29an modu birtualean egindako bilkura 
berezia. Bilera horretan Eudelen Bizkaiko Lurralde 
Batzordeak 2020ko ekainaren 24an egindako bileran 
hartutako erabakiaren berri eman zuen, Udalkutxa 2020 
murrizteari buruz, Covid-19a dela-eta zerga itunduak 
gutxiago biltzearen ondorioz, eta 2020ko uztailetik 
abendura arteko konturako ekarpenak % 20 murriztea 
erabaki zen. 

2020/06/29 Gizarte Ekintza Egoitzetan mendekotasunaren balorazioa aktibatzeko 
jarraibidea. 

2020/06/30 Gizarte Ekintza 1.786 pertsona egoitzetako langileentzako lan-poltsan 
(17 mediku, 38 EUD, 1.491 zaintzaile, 240 zehaztu gabe).  
37 egoitzatako kontratuetarako kontaktuak kudeatu 
dira, eta 244 eskaerari erantzun zaie. 

2020/06/30 Gizarte Ekintza Hirugarren prestakuntza-saioa: "Covid-19a prebenitzeko 
estrategiak eta teknikak zentro soziosanitarioetan", 
Ikuskaritza Zerbitzuak koordinatua Osasun Sailarekin 
lankidetzan.   Zentroetan Covid-19a agertuz gero ezarri 
beharreko neurriak/676 pertsona izena emanda /. 

2020/06/30 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak  

BFAren Gobernu Kontseiluaren erabakia, 2020ko 
uztailetik abendura bitartean Udal Finantzaketarako 
Foru Funtsaren (Udalkutxa) konturako ekarpenak % 20 
murriztekoa. 

2020/06/30 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Uztailaren 1etik aurrera, Bizkaibus zerbitzuaren 
aldaketak Metro Bilbaok asteburuetan 2:00ak arte 
ematen dituen gaueko zerbitzuetara egokitzeko. 

2020/07/01 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Segurtasun eta Osasun Batzordea, egoeraren jarraipena 
egiteko. 

2020/07/01 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Zentroko planak egiten jarraitzea eta prebentzio-
ordezkariei jakinaraztea.  

2020/07/01 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

201/2020 Ebazpena, ekainaren 1ekoa, Araubide 
Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren zuzendari 
nagusiarena, Covid-19 koronabirus berria dela-eta 
sentsibilitate berezia duten foru langileen lan 
presentzialari berrekitekoa (uztailaren 6tik aurrera). 

2020/07/03 Gizarte Ekintza Igurco Unbe egoitzako plaza soziosanitarioen zerbitzu-
kontratua, Covid-19ak eragindako osasun-krisiaren 
ondorioz (larrialdi-prozedura). 

2020/07/07 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Bizkaibus flotan manpara homologatuak instalatzeko 
proiektua abian jartzea, irailean aurreko atea ireki ahal 
izateko. 

2020/07/18 Gizarte Ekintza Egoiliarrentzako ibilaldiak eta irteerak etetea eta egoiliar 
bakar batentzako bisita mugatuak, prebentziokoak, aldi 
baterakoak eta berrikusteko modukoak, Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Sailak hala agindu ondoren.   

2020/07/18 Gizarte Ekintza Eguneko arretarako zentroen jarduera astebetez etetea, 
beste abisu bat eman arte. 

2020/07/29 Ogasuna eta Finantzak 
 

Foru-agindu bat onartzen da, zeinaren bidez ezartzen 
baitira 2020. urtean Covid-19aren aurka borrokatzera 
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bideratutako ikerketa-jarduerek lehentasunezkotzat 
jotzeko bete beharreko baldintzak eta prozedura. 

2020/07/30 Gizarte Ekintza Bisitei berrekitea egoitza-zentroetan, uztailaren 18a 
baino lehenagoko erregimenean, 2020ko uztailaren 
31tik aurrera. Erabiltzaileentzako ibilaldiei edo irteerei 
dagokienez, nagusiki terapeutikoak diren ibilaldietara 
mugatuko dira, egoitza-zentroaren beraren inguruan, 
eta espazio jendetsu edo itxiak saihestuko dira.   

2020/07/30 Gizarte Ekintza Abuztuaren 3tik aurrera ekin zaio berriro eguneko 
arretarako zentroen jarduerari (Ermuan, Ondarroan, 
Barakaldon, Bilbon eta Mungian dauden zentroak izan 
ezik). 

2020/0/03 Gizarte Ekintza Egoitzetan eta eguneko arretarako zentroetan PCRak 
egiteko erantzun azkarreko ekipoak 5era zabaltzea. 

2020/08/20 Gizarte Ekintza  38986 Foru Agindua, abuztuaren 20koa, Gizarte 
Ekintzako foru diputatuarena, 2008ko abuztuaren 21ean 
argitaratua, adinekoen eta desgaitasuna duten 
pertsonen egoitza-zentroetarako bisitak arautzen 
dituena.  

2020/08/20 Gizarte Ekintza  Baterako ikuskapenak berraktibatzeko plana (Osasun 
Sailarekiko konpromisoa):  2020/08/20an pertsona bat 
jarri zuten jardunean eta abuztuaren 24tik aurrera 2 
pertsona.  Arian-arian, Osasun Publikoko 4 teknikari 
sartuko ziren, Gizarte Ekintzako ikuskatzaileekin batera. 

2020/08/24 Gizarte Ekintza  Bizkaiko Foru Aldundiaren web-plataforma bat martxan 
jartzea egoitza-zentroetara egiten diren bisitak 
erregistratzeko (baimen informatuarekin), egoiliarrak 
bisitatzen dituzten pertsonen informazioa eta kontaktua 
izateko. Horri esker, bizilekua ezagutu ahal izango da 
(komunitatean agerraldirik balego ere), baita 
prebentziozko edo zaintzako PCR egitera deitu ere. 

2020/08/25 Ogasuna eta Finantzak 
 

9/2020 Foru Dekretu Arauemailea onartu da. Balio 
Erantsiaren gaineko Zergaren araudia egokitu da zerga-
tasa aplikagarriari dagokionez, eta 2020ko urriaren 31ra 
arte luzatu da Covid-19aren ondorioei aurre egiteko 
beharrezkoak diren Europar Batasunaren barruko 
ondasunen entrega, inportazio eta erosketa jakin batzuei 
aplikatu beharreko ehuneko zeroko tasaren indarraldia, 
betiere hartzaileak erakunde publikoak, irabazi-asmorik 
gabeak eta ospitale-zentroak izan badira. 

2020/08/28 Gizarte Ekintza Eskualdeko lehen dispositibo berezia, Gernikan 
agerraldiagatik profesionalei prebentziozko baheketak 
egiteko.  Gernikan Busturialderako.  

2020/09/01 Gizarte Ekintza IPK (Infekzioaren Prebentzioa eta Kontrola) arloko talde 
teknikoen bisitak hasi ziren, abuztuan osasun-arloko 
profesionalak, pandemietan adituak eta Birjinetxeko 
profesionalak trebatu ondoren.  21 profesional 
soziosanitario. 

2020/09/07 Gizarte Ekintza Eskualdeko dispositibo berezia, profesionalei 
prebentziozko baheketak egiteko.  Amorebieta-Etxanon 
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Durangalde eta Arratiarako. 

2020/09/11 Gizarte Ekintza Mungiako agerraldiak direla-eta profesionalei 
prebentziozko baheketak egiteko eskualdeko dispositibo 
berezia.   Mungian, Mungialde eta Txorierrirako. 

2020/09/15 Gizarte Ekintza "Infekzioa prebenitzeko eta kontrolatzeko faseetan 
laguntzeko eta koordinatzeko mekanismoak" egoitza-
zentroetako kudeatzaile eta arduradunentzako online 
prestakuntza-saioen 2. zikloari hasiera ematea, 
Ikuskaritza Zerbitzuak koordinatuta, Osasun Sailarekin 
lankidetzan.  402 lagunek eman dute izena. 

2020/09/22 Gizarte Ekintza Eskualdeko dispositibo berezia, profesionalei 
prebentziozko baheketak egiteko.  Zallan Goi 
Enkarterrirako. 

2020/09/22 Gizarte Ekintza Adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen egoitza-
zentroetako eta eguneko arretako profesional 
soziosanitarioentzako online prestakuntzako 2. zikloaren 
bigarren saioa.  Gaia:  "Nola saihestu birusaren 
hedapena jarduera profesionalaren garapenean 
jardunbide egokien bidez", Ikuskaritza Zerbitzuak 
koordinatua Osasun Sailarekin lankidetzan.  600 
pertsona baino gehiagok eman dute izena. 

2020/09/29 Gizarte Ekintza Adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen egoitza-
zentroetako eta eguneko arretako profesional 
soziosanitarioentzako online prestakuntzako 2. zikloaren 
hirugarren saioa.  Gaia:  "Isolamendu-egoeran dauden 
erabiltzaileen gaitasun funtzionalak lantzeko 
estrategiak", Ikuskaritza Zerbitzuak koordinatua Osasun 
Sailarekin lankidetzan.  600 pertsona baino gehiagok 
eman dute izena. 

2020/10/01 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Instrukzioa:  Bizkaiko Foru Aldundiaren azterketak 
egiteko Covid-19ari buruzko jarduketak eta prebentzio-
neurriak  

2020/10/01 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Kontingentzia-planaren jarraipen- eta ebaluazio-
txostena, langileak Bizkaiko Foru Aldundiaren 
lantokietan jarduera presentzialean sartzeko, Covid-19ak 
sortu duen eta nazioarteko garrantzia duen osasun 
publikoko larrialdian. 

2020/10/02 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

270/2020 Ebazpena, urriaren 2koa, Araubide Juridikoko 
eta Funtzio Publikoko zuzendari nagusiarena, Covid-
19arengatiko sentsibilitate berezia duten foru langileen 
lan presentziala aldatzen duena.  

2020/10/05 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Neurri berriak Kontingentzia Planarekin lotuta: 
(6883/2020 FA, 2020ko urriaren 5ekoa) Nazioarteko 
Garrantzizko Osasun Publikoaren Larrialdian Bizkaiko 
Foru Aldundiaren lantokietan jarduera presentzialean 
sartzeko neurriak, maiatzaren 15eko 4087/2020 Foru 
Aginduaren bidez onartutako Kontingentzia Planaren 
arabera. 

2020/10/05 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Espainiako Gurutze Gorriari zuzeneko dirulaguntza 
ematea, ekitaldian zehar “Gurutze Gorriak Erantzuten 
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Du” programa abian jartzeko eta garatzeko. Programa 
hori Covid-19tik eratorritako osasun-larrialdia duten 
pertsonei zuzenduta dago.  

2020/10/06 Ogasuna eta Finantzak 
 

Foru Dekretu arauemaile bat onartzen da, aurreko 
xedapenetan sartutako neurri batzuk aipatutako 
xedapenen osagarri izan daitezen, bai eta zerga-
tratamendu jakin batzuetan doikuntzak egin daitezen 
ere, zergadun jakin batzuen tributazioan osasun-egoera 
eragiten ari den efektu negatiboak arintzearren. 
  
Modu iraunkorrean sartzen dira Bizkaiko zerga-esparru 
orokorrean zenbait zerga-jarduketa garatzeko 
mekanismoak, aurrez aurre, bideokonferentzia bidez 
edo bide telematikoz. 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan 
salbuespen-kasu berri bat jasotzen da, zeina bizitzako 
gutxieneko diru-sarrera gisa jasotako zenbatekoei 
aplikatuko baitzaie, eta, horrela, jarduera ekonomikoak 
egiten dituzten pertsona fisikoei 2020ko hirugarren 
hiruhilekoari dagokion zergaren konturako ordainketa 
zatikatua egiteko eta autolikidatzeko betebeharretik 
salbuesten dira. 
Halaber, epeak malgutzeko zenbait neurri onartu dira 
Sozietateen gaineko Zergaren esparruan, Ondare 
Eskualdaketen arloan eta makina eta aparatu 
automatikoak zergapetzen dituen jokoaren gaineko 
tasaren arloan. 

2020/10/07 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

EBAZPENA, Araubide Juridikoaren eta Funtzio 
Publikoaren zuzendari nagusiarena, 2020ko urriaren 
7koa, Bizkaiko Foru Aldundiko langileak malgutzeko 
neurriei buruzkoa Nazioarteko Garrantzizko Osasun 
Publikoaren Larrialdian, maiatzaren 15eko 4087/2020 
Foru Aginduaren bidez onartutako Kontingentzia 
Planaren arabera. 

2020/10/07 Ogasuna eta Finantzak 
 

Covid-19aren egoera dela-eta gastuari eusteko neurriak 
kentzeko zirkularra eta neurri berriak proposatzea. 

2020/10/07 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera EUSKADIKO GGKEEN KOORDINATZAILEArekin, 
Covid-19ak lankidetza-proiektuetan duen eragina 
ezagutzeko eta baloratzeko. 

2020/10/14 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2020/10/14 Gizarte Ekintza Meatzaldeko zentro soziosanitarioetako profesionalei 
Abanton prebentziozko baheketak egiteko eskualdeko 
dispositibo berezia.  440 profesionali deitu zaie.  

2020/10/15 Ekonomia Sustapena Turismo-sektoreko autonomoentzako eta ETEentzako 
zuzeneko laguntzak arautzen dituen dekretua 
abiaraztea.  4.000 eurorainoko zuzeneko laguntzak. 

2020/10/16 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

2020/0876 Ebazpena, urriaren 16koa, Avanza manparak 
erosi eta instalatzeko proiektua onartzen duena (II. 
fasea). 
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2020/10/19 Ogasuna eta Finantzak 
 

Foru-agindu bat onartzen da, martxoaren 17ko 1/2020 
Foru Dekretu Arauemailea garatzen duena, Covid-19tik 
eratorritako premiazko tributu-neurriei buruzkoa, 
tributu-zorren salbuespenezko geroratzeei dagokienez. 
Agindu horretan, kuotak ez ordaintzearen edo 
eskatutako geroratzeari uko egitearen ondorioak 
zehazten dira, une horretan bertan ordaintzeke dagoen 
zorraren geroratze arrunta eskatzeko. 

2020/10/20 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

761/2020 Foru Agindua, urriaren 20koa, Garraioak eta 
Mugikortasun Iraunkorra Sustatzeko foru diputatuarena, 
bidaiarien errepide bidezko garraio erregularreko 
zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratuaren oreka 
ekonomikoa berrezartzea onartzen duena:  Bilbo 
Vitoria/Gasteiz eta Hijuelas emakida bateratua.  

2020/10/20 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Foru Aldundiaren erabakia eta gai-zerrendako 7. gaia, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko enpresa-
elkarteen artean sinatu beharreko bost hitzarmen 
onartzen dituena.  Zuzeneko dirulaguntzak ematea 
berrorientatzeko, birkualifikatzeko eta birkokatzeko 
neurriak abian jartzeko (3. Enpresa), Covid-19ak  
sortutako krisiaren ondorioz langabezian dauden 
pertsonei zuzenduta (Bizkaia Aurrera). 

2020/10/20 Gizarte Ekintza Durangon prebentzio-baheketak egiteko eskualdeko 
dispositibo berezia, Durangaldeko zentro 
soziosanitarioetako profesionalentzat.  511 profesionali 
deitu zaie.  

2020/10/26 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Gripearen aurkako 2020ko txertaketa-kanpaina eta 
oharra Atarilekuan  

2020/10/26 Gizarte Ekintza Egoera epidemiologikoaren araberako eremu 
gorrietarako Kontingentzia Plan Gehigarria abian jartzea. 

2020/10/27 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

8/2020 zerbitzu-jarraibidea:  BFAren SPISZn 
Koronabirusaren aurkako Kontingentzia Planaren urriko 
berrikuspena. 

2020/10/27 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2020/10/27ko Erabakiaren 
bidez (gai-zerrendako 3. gaia) onartu zen Garbiketarako 
Esparru Akordioa aldatzeko proposamena, Laneko 
Arriskuen Prebentzio eta Osasun Zerbitzuak emandako 
irizpideen araberako COVID errefortzua sartzeko. 

2020/10/27 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

2020/0976 Ebazpena, urriaren 27koa, Bilbo/Santurtzi 
A3136 lineako gaueko zerbitzua 24:00etatik aurrera 
kentzekoa, alarma egoera prebenitzeko neurriei buruzko 
Lehendakariaren urriaren 26ko 36/2020 Dekretua 
aplikatuta. 

2020/10/27 Gizarte Ekintza Nerbioi zentro soziosanitarioetako profesionalentzako 
prebentzio-baheketak egiteko eskualdeko dispositibo 
berezia.   374 profesionali deitu zaie.  

2020/10/28 Ekonomia Sustapena Bilera ASLErekin 

2020/10/28 Ekonomia Sustapena Bilera CEBEKekin.  

2020/10/28 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Lehendakariaren 36/2020 Dekretua onartzean aplikatu 
beharreko neurriak zentro eta zerbitzuei igortzea. 
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2020/10/28 Gizarte Ekintza Galdakaoko egoitza-zentroetako bisitariei edo 
Galdakaoko udalerrian bizi direnei prebentziozko 
baheketak egiteko eskualdeko dispositibo berezia.  210 
pertsonari deitu zaie. 

2020/10/28 Gizarte Ekintza Bizkaiko egoitza-zentroetako erabiltzaileen bisitariei 
SMSak bidaltzea, egoitza-bisitak egin dituztela 
egiaztatzen dutenak, udalerrien arteko mugikortasuna 
mugatzearen testuinguruan.  Ondoren, SMS horiek 
aldizka bidaltzen aritu dira, unean uneko mugikortasun-
murrizketen arabera.  

2020/10/29 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

2020/1005 Ebazpena, urriaren 29koa, A3516 lineako 
(Bilbo/Mungia/autopista) gaueko zerbitzuak ostiraletan 
eta larunbatetan ezabatzekoa, bai eta A3932 lineakoak 
(Galdakao/Metro Bolueta) ostiraletan, larunbatetan eta 
jaiegunen bezperetan 24:00etatik aurrera ere, 
Lehendakariaren urriaren 26ko 36/2020 Dekretua, 
alarma-egoeragatik prebentzio-neurriak ezartzen 
dituena, aplikatuta. 

2020/10/28 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Indarkeria matxistari eta zainketei buruzko ikerketaren 
hasiera COVIDaren esparruan. 

2020/11/02 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2020/11/02 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak eta 
Ogasuna eta Finantzak  

Bizkaiko Finantzen Lurralde Kontseilua bildu da, eta 
erabaki du indarrik gabe uztea Finantzen Lurralde 
Kontseiluak 2019ko urriaren 16an hartutako eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak 2019ko urriaren 29an hartutako 
erabakiak, 2020rako egonkortasunaren, 
jasangarritasunaren eta gastu-arauaren helburuei 
buruzkoak, eta aho batez onartu da aurrekontu-
egonkortasunaren eta zor publikoaren helburuak ez 
finkatzea, ezta 2021eko ekitaldirako gastuaren araurik 
ere; horrek esan nahi du 2021eko zerga-arauak bertan 
behera uzten direla. 

2020/11/02 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera BIZKAIA KOOPERAn parte hartzen duten erakunde 
guztiekin, proiektuen garapena eta Covid-19ak horietan 
duen eragina aztertzeko. 

2020/11/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Kontingentzia-planaren (7653/2020 FA) aldaketa, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren lantokietan, Nazioarteko 
Garrantzizko Osasun Publikoaren Larrialdian, maiatzaren 
15eko 4087/2020 Foru Aginduaren bidez onartutako eta 
urriaren 15eko 6883/2020 Foru Aginduaren bidez 
aldatutako Kontingentzia Planaren arabera. 

2020/11/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Kontzientziazio kanpaina berria:  gogoratu zugatik, 
nigatik. 

2020/11/04 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Segurtasun eta Osasun Batzordea 

2020/11/04 Ekonomia Sustapena Merkataritza eta Turismoko erakunde arteko mahaiaren 
bilera, Eusko Jaurlaritzaren, aldundien eta 3 
hiriburuetako udalen parte-hartzea eta guzti.  

2020/11/04 Gizarte Ekintza Eskualdeko dispositibo berezia, Zornotzan prebentzio-



 
 

49 / 65 
 

baheketak egiteko Zornotzako zentro 
soziosanitarioetako profesionalentzat.    241 profesionali 
deitu zaie.  

2020/11/04 Gizarte Ekintza Eskualdeko dispositibo berezia, Zornotzako egoitzetako 
edo udalerrian bizi diren bisitariei prebentziozko 
baheketak egiteko.   170 pertsonari deitu zaie. 

2020/11/04 Gizarte Ekintza Ospitaleratu beharrik ez duten pertsona positiboentzako 
zentro espezializatu gisa berriro irekitzea Unbe, 
Birjinetxe zentroarekin batera, ospitaleetako presioa 
murrizten laguntzeko eta egoitzetan kutsatzeko arriskua 
murrizteko.  

2020/11/05 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

ATE eratzeko bilera legealdi berrian. 

2020/11/06 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

2020/1061 Ebazpena, azaroaren 6koa, Bizkaibus 
zerbitzua aldatzen duena azaroaren 7tik aurrera, 
22:30ean espedizioak irteteko gehieneko ordutegira 
egokitzeagatik, Lehendakariaren azaroaren 6ko 38/2020 
Dekretua, alarma-egoeragatiko prebentzio-neurriei 
buruzkoa, aplikatuz. 

2020/11/06 Gizarte Ekintza Eremu gorritik irteten diren udalerrietan dauden 
adinekoen eta desgaitatuen egoitza-zentroetara 
bidaltzen hasi da erabiltzaileak kanpora aldi baterako 
irteteko etenaldia kentzeko jakinarazpena. 

2020/11/09 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Oharra Atarilekun, maskara nahitaez erabiltzeari buruz.  
Lantokian nahitaezko maskara erabiltzeak izan dituen 
arau-aldaketei buruzko informazioa.  

2020/11/09 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

2020/1062 Ebazpena, azaroaren 6koa, a/3700 
(Bilbao/Vitoria/Gasteiz eta Hijuelas) emakidaren 
zerbitzu-eskaintza neguko egutegirako berriro doitzea 
baimentzen duena. 

2020/11/09 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

BFAren Garraio Zuzendaritza Nagusiak Bizkaibus 
zerbitzuaren enpresa emakidadunei bidalitako idazkia, 
udaletan, osasun-zentroetan, polizia-bulegoetan, irekita 
dauden establezimendu publikoetan edo bainugelak 
dituzten beste erakunde batzuetan beharrezko 
kudeaketak egin ditzaten eta, hala, alarma egoeran egon 
bitartean gidariek erabil ditzaten. 

2020/11/09 Ekonomia Sustapena Bilera Bizkaiko Ostalarien Elkartearekin. 

2020/11/10 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Edukiera zehazten duen instrukzio-txostena PSISZen.  

2020/11/10 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2020/11/10 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eta Bizkaiko Unibertsitate Erakundeen 
artean izenpetu beharreko hiru hitzarmen onartzen 
dituena. Hitzarmen horien bidez, zuzeneko dirulaguntzak 
ematen dira langabezian dauden gazteei zuzendutako 
birorientazio-, birkualifikazio- eta birkokatze-neurriak 
(3R Unibertsitatea) abian jartzeko, Covid-19ak sortutako 
krisiaren ondorioz (Bizkaia Aurrera). 
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2020/11/11 Ekonomia Sustapena Merkataritza eta Turismoko erakunde arteko mahaiaren 
bilera.  

2020/11/11 Gizarte Ekintza 95/2020 FORU DEKRETUA, azaroaren 10ekoa, Bizkaiko 
Foru Aldundiarena, zeinaren bidez aldatzen baita 
Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 21eko 113/2016 
Foru Dekretua, mendekotasun egoeran dauden 
adinekoentzako eguneko zentroetarako sarbidea eta 
haien banakako laguntza ekonomikoak arautzen dituena, 
larrialdi larrien kasuetan familia-ingurunean zaintzeko 
prestazio ekonomikoa jasotzen dutenei laguntzeko. 

2020/11/11 Gizarte Ekintza 96/2020 FORU DEKRETUA, azaroaren 10ekoa, Bizkaiko 
Foru Aldundiarena, egoitza-zerbitzuari lotutako prestazio 
ekonomikoa arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 
irailaren 10eko 140/2019 Foru Dekretua aldatzen duena, 
larrialdi larrien kasuetan familia-ingurunean zaintzeko 
prestazio ekonomikoa jasotzen dutenei laguntzeko. 

2020/11/11 Gizarte Ekintza 54652/2020 Foru Agindua, azaroaren 10ekoa, Gizarte 
Ekintzako foru diputatuarena, irailaren 10eko 140/2019 
eta ekainaren 21eko 113/2016 foru dekretuekin lotuta, 
familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa 
jasotzen duten pertsonak Covid-19aren aurrean 
babesteko neurriak onartzen dituena. 

2020/11/17 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2020/11/18 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera errefuxiatuei arreta emateko Goihabe programa 
garatzen duten erakundeekin, Covid-19aren eta 2021eko 
plangintzaren eragina baloratzeko. 

2020/11/18 Gizarte Ekintza Mungian prebentziozko baheketak egiteko eskualdeko 
dispositibo berezia, Mungialdeko zentro 
soziosanitarioetako profesionalentzat.   577 profesionali 
deitu zaie.  

2020/11/19 Gizarte Ekintza Adingabeentzako Bizkaiko zentroetako arduradun eta 
hezitzaileentzako berariazko saioa.  Gaia: Laguntzarako 
eta Koordinaziorako Mekanismoak, Covid-19ari aurre 
egiteko, Adingabeen Zentroetan.  Guztira 150 
profesionalek eman dute izena. 

2020/11/20 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

2020/1136 Ebazpena, azaroaren 20koa, A/3718 
Gallarta/Vitoria/Gasteiz zerbitzuak neguko egutegian 
egokitzeko baimena ematen duena, Covid-19a dela eta. 

2020/11/20 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera Harresiak Apurtuz elkartearekin, etorkinei 
laguntzeko koordinakundearekin, Covid-19ak etorkinen 
kolektiboan duen eragina ezagutzeko eta baloratzeko. 

2020/11/21 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Maskara higienikoak, kirurgikoak eta ffp2 erosteko 
kontratuaren lizitazioa izapidetzen hastea. 

2020/11/24 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2020/11/24 Ogasuna eta Finantzak 
 

Foru Dekretu bat onartzen da, Bizkaiko Lurralde 

Historikoko tributuak kudeatzeko Erregelamendua 

aldatzen duena, behar diren egokitzapen-prozesuen 

ezarpena egokitzeko helburuz, nagusiki elektronikoa 
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den zerga-administrazio baten migrazio osoa osasun-

larrialdiaren ondoriozko egoerara egokitzeko.  
2020/11/24 Gizarte Ekintza Egoitzetako eta eguneko arretako kudeatzaile eta 

profesionalentzako online prestakuntza-saioen 3. zikloa.  
Gaia: "Covid-19ak banakako arreta emateko planen 
egokitzapenak", Ikuskaritza Zerbitzuak koordinatua 
Osasun Sailarekin lankidetzan.  Guztira 445 pertsonak 
eman dute izena. 

2020/11/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Oharra Atarilekun Bexen Medical Maskararen 
kokapenari buruz 

2020/11/25 Ekonomia Sustapena Merkataritzaren digitalizazioari buruzko topaketa 
CECOBIrekin 

2020/11/25 Iraunkortasuna eta Ingurune 
naturala. 

Covid-19ak sortutako krisiaren ondorioz abeltzaintza eta 
nekazaritza sektoreei laguntzeko laguntza ekonomiko 
bereziak arautzen dituen araudia argitaratzea, minimis 
erregimenaren babespean, 2020. urtean (bigarren 
edizioa). 

2020/11/25 Gizarte Ekintza Zallako prebentzio-baheketak egiteko eskualdeko 
dispositibo berezia, Goi Enkarterriko zentro 
soziosanitarioetako profesionalentzat.    630 profesionali 
deitu zaie. 

2020/11/26 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bizkaiko Foru Aldundiaren lantokietan langileak jarduera 
presentzialean sartzeko kontingentzia-planaren 
jarraipena eta ebaluazioa egitea, Covid-19ak nazioartean 
garrantzia duen osasun publikoko larrialdian. 

2020/11/27 Gizarte Ekintza Ondarroan agerraldiagatiko prebentziozko baheketak 
egiteko eskualdeko dispositibo berezia, Ondarroako 
zentro soziosanitarioetako profesionalentzat.   66 
profesionali deitu zaie.  

2020/11/30 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2020/12/01 Ogasuna eta Finantzak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa ireki da, 
zerga-izapideak aurkeztu ahal izateko, eta izapide 
gehienak Internet bidez egin ahal izateko, beharrezkoak 
ez diren joan-etorriak saihestuz.  2021eko abuztuaren 
1erako, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoak 
ordeztuko du, zerga-izapide guztietarako, Bizkaibai 
Ogasunaren bulego birtuala, 2000. urtean ireki zena, 
egoitza elektroniko berriaren abantaila teknologiko 
guztiak aprobetxatuz. 

2020/12/01 Ogasuna eta Finantzak Telefono bidezko laguntza gaitzen da zerga-izapide 
gehienak egiteko, eta aurrez aurreko laguntzaren ordez 
urruneko laguntza ematen da, telefono eta telematika 
bidez; horrela, murriztu egiten dira zerga-izapideak 
betetzeak orain arte eragiten zituen eragozpenak eta 
joan-etorriak.  Gainera, aurretiko hitzorduaren sistema 
adimendun bat ezartzen da, behar diren arreta 
presentzialetarako. 

2020/12/01 Ogasuna eta Finantzak 
 

Foru Dekretu arauemaile bat onartzen da, non argi 

eta garbi bereizitako bi neurri multzo sartzen baitira. 
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Alde batetik, aldez aurretik onartutakoak luzatzera 

bideratuta daude, tributu-tratamendu jakin batzuk 

malgutzeko eta arintzeko, zergadunek horiek 

aplikatzea ahalbidetuko duten arrazoizko epeak izan 

ditzaten; eta, bestetik, urgentziazko beste neurri 

osagarri batzuk sartzen dira, bai PFEZaren 

esparruan, hala nola aitortzeko betebeharra 

egokitzea edo EAEko administrazio publikoek 

emandako ezohiko dirulaguntza edo laguntzei 

dagozkien errentetatik salbuesteko deklarazioa, nola 

tokiko tributazioari eragiten dioten beste batzuk, 

OHZn eta EJZn. 
2020/12/01 Ogasuna eta Finantzak 

 
Foru dekretu bat onartzen da PFEZaren salbuespenen 
artean honako hauek sartzeko: batetik, urrakortasun 
ekonomiko eta sozialeko egoeran dauden pertsonei edo 
familiei etxebizitza izateko eskubidea bermatzeko 
emandako laguntzak, bai eta familia eta lana bateragarri 
egiteko emandako laguntzak ere; eta, bestetik, bonu-
programen bidez, kontsumorako pizgarriak ematea 
turismo-, jatetxe- eta ostalaritza-sektoreetako 
establezimenduetan, bai eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko merkataritza-sektorean ere. 

2020/12/01 Gizarte Ekintza Egoitzetako eta eguneko arretako kudeatzaile eta 
profesionalentzako online prestakuntzako 3. zikloaren 
bigarren saioa.   Gaia:  "Infekzioa prebenitzeko eta 
kontrolatzeko laguntza-tresna informatikoak", 
Ikuskaritza Zerbitzuak koordinatua Osasun Sailarekin 
lankidetzan.  296 pertsonak baino gehiagok eman dute 
izena. 

2020/12/02 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Jardunaldia egitea (webinarra) gizarte-erakundeekin eta 
Iseak Fundazioarekin, txostena aurkezteko:  "Enplegua 
Bizkaian, COVID-19aren eraginaren ondoren" 

2020/12/02 Gizarte Ekintza Eskualdeko dispositibo berezia, Gernikan prebentzio-
baheketak egiteko Busturialdeko zentro 
soziosanitarioetako profesionalentzat.    523 profesionali 
deitu zaie.  

2020/12/09 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2020/12/09 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Segurtasun eta Osasun Batzordea 

2020/12/09 Ekonomia Sustapena 100.000 merkataritza-bonu merkaturatzea: Bizkaia Bono 
Denda. 

2020/12/09 Euskara, Kultura eta Kirola Arte Plastiko eta Ikusizko Arteen, Arte Dramatikoaren, 
Musikaren eta Dantzaren modalitateetarako beken 
deialdia egiten duen 109/2020 Foru Dekretuaren 
oinarrietan, 2021eko ekitaldirako, eskatzaileren batek 
proba praktikoa aurrez aurre egin ezin badu, urrutitik 
egin ahal izateko baliabide telematikoak jarriko dira.  

2020/12/10 Gizarte Ekintza Eskualdeko dispositibo berezia, Markinan prebentzio-
baheketak egiteko Lea-Artibaiko zentro 
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soziosanitarioetako profesionalentzat.    257 profesionali 
deitu zaie.  

2020/12/11 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

2020/1233 Ebazpena, abenduaren 11koa, Bizkaibus 
zerbitzua abenduaren 12tik aurrera aldatzen duena, 
23:00etan espedizioak irteteko gehieneko ordutegira 
egokitzeagatik, Lehendakariaren abenduaren 10eko 
44/2020 Dekretua aplikatuz (alarma-egoeragatiko 
prebentzio-neurriak eguneratzen dituena). 

2020/12/11 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Etxe/Otxar proiektua garatzeko zerbitzu-kontratua. 
Proiektu honen helburu orokorra da gazteei 
pandemiaren prozesu osoan laguntza ematea eta maila 
pertsonalean, sozialean, laboralean, ekonomikoan eta 
etxekoan laguntzea.  Era berean, honako helburu 
espezifiko hauek ditu:  (i) konfinamendu-garaian osasun 
fisiko eta emozionala erraztuko duten bizi-ohitura 
osasungarriak areagotzea; (ii) konfinamendu-garaian 
arazoak konpontzeko trebetasuna sustatzea; eta (iii) 
pandemia bezalako muturreko egoera bati nola aurre 
egin orientatzea. 

2020/12/11 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Hezkuntza-errefortzua, Covid-19tik eratorritako 
ondorioei aurre egiteko Itaka–Eskolapioek kudeatutako 
Beregain programan, babesgabetasun-egoeran dauden 
emakumeei eta haien seme-alabei zuzendua. 

2020/12/11 Gizarte Ekintza Komunikazioa adinekoen egoitzei, desgaitasuna duten 
pertsonentzako egoitza-zentroei eta etxebizitza 
komunitarioei, Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 10eko 
44/2020 Dekretuari buruzko informazioa jasota. 

2020/12/14 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Urtarrilaren 1etik aurrera BFAren SPISZn 
Koronabirusaren aurkako Kontingentzia Planari buruz 
aplikatzeko jarraibidea. 

2020/12/14 Ogasuna eta Finantzak 
 

Jokoaren gaineko Zergari dagozkion 043/M eta 043/G 
ereduak aurkezteko eta sartzeko epeak aldatzen dituen 
Foru Agindu bat onartzen da. 

2020/12/14 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera FEDAIB Bizkaiko Etorkinen Elkarteen 
Federazioarekin, Covid/19aren eragina baloratzeko eta 
2021erako proposamenak egiteko. 

2020/12/14 Gizarte Ekintza 62013/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa, Gizarte 
Ekintzako foru diputatuarena, abenduaren 23tik 
urtarrilaren 6ra bitartean adineko pertsonentzako eta 
desgaitasuna duten pertsonentzako Bizkaiko Lurralde 
Historikoko egoitza-zentroetan egin beharreko bisitak 
eta irteerak arautzen dituena. 

2020/12/15 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

“Hegalak” larrialdiko gaueko ostatua abian jartzea, 
gizarte-bazterketako egoeran dauden eta ostaturik ez 
duten pertsonentzat, Covid-19ak eragindako osasun-
alertaren ondoriozko neurriak betetzeko.  

2020/12/15 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna  

“Gerizpean” larrialdiko gaueko ostatua abian jartzea. 
Ostaturik ez duten haur eta nerabeentzako arreta-
zerbitzuetatik datozen gazteei zuzenduta dago, Covid-
19ak eragindako osasun-alertaren ondoriozko neurriak 
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betetzeko. 

2020/12/15 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna  

Foru erabaki-proposamena, Barakaldoko DEMA (Enpresa 
Garapena) enpresa-garapenerako laguntza-elkarteari 
zuzeneko dirulaguntza emateko dena, Laborlan II 
izeneko proiektua finantzatzeko,  laneratzeko 
zailtasunak dituzten pertsonen enplegagarritasuna 
hobetzeko, enplegu/prestakuntza programa mistoen 
bidez. Horren bidez erantzun egingo zaie COVID-19aren 
ondorioz Enplegua Defendatzeko Planean planteatutako 
neurriei. 

2020/12/16 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

2020/1234 Ebazpena, abenduaren 16koa, autobusean 
aurreko sarrera eta eskudirutan ordaintzea gaitzen 
duena. 

2020/12/16 Gizarte Ekintza SMS masiboak bidaltzea, bisiten eta Gabonetako 
irteeren erregimenaren aldaketa jakinarazteko.  
Gabonen gainerako egunetan, SMSak bidali zaizkie 
irteera erregistratuta zuten pertsonen senideei, unean-
uneko egoeraren berri emateko (abenduaren 21ean, 
23an, 28an eta 30ean eta urtarrilaren 4an). 

2020/12/17 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  
 

2020/1235 Ebazpena, abenduaren 17koa, 2020/2021 
Eguberrietako COVIDaren ondoriozko A3700 emakidaren 
zerbitzu murriztuak ezartzen dituena. 

2020/12/18 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Segurtasun-neurriak gogorarazteko iragarkiaren edizio 
berria prestatu da 

2020/12/18 Gizarte Ekintza Adinekoen egoitzei, desgaitasuna duten pertsonentzako 
egoitzei, etxebizitza komunitarioei, adinekoentzako eta 
desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroei 
BFAren web-orrirako esteka duten jakinarazpenak 
egitea; bertan, Covid-19ari aurre egiteko prebentzio-
neurriei buruzko informazio guztia jasotzen da. 

2020/12/20 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Laguntza indartzea, seme-alaben eta gurasoen arteko 
indarkerian Espezializatutako Familia Esku-hartzeko 
Programan (Hobetzen) Covid-19tik eratorritako 
ondorioei aurre egiteko. 

2020/12/21 Ekonomia Sustapena Eusko Jaurlaritzak gidatutako Turismo Mahaia egitea, 
sektoreko erakundeen eta eragileen ekarpenarekin 

2020/12/21 Euskara, Kultura eta Kirola Udalekuen instalazioetarako eta antolaketarako 
lizitazioaren baldintza-agirietan kontuan hartu dira 
instalazioen edukiera-murrizketak, bai eta kontingentzia-
planen eskaera ere. 

2020/12/22 Ogasuna eta Finantzak 
 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 
konturako atxikipenen ehunekoak aldatzen dituen Foru 
Dekretua onartu da, 2021ean laneko etekinei 
aplikatzeko. 

2020/12/23 Ekonomia Sustapena Koordinazio-bilera Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren 
Garapen Sailarekin eta foru-aldundietako ekonomia 
sustatzeko sailekin 

2020/12/28 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2020/12/29 Ekonomia Sustapena Turismo, Merkataritza eta Ostalaritzako Erakundearteko 



 
 

55 / 65 
 

Mahaia, Eusko Jaurlaritzak sektorerako abian jarritako 
zuzeneko laguntzak baloratzeko 

2020/12/30 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Pandemiak sortutako krisiaren ondorioz gizarte-
urrakortasun handia duten familientzat, LAGUNGO 
Fundazioak garatutako ZURE ONDOAN esku-hartze 
psikosozialeko programa indartzea. 

2020/12/30 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Hirukide erakundearen programari laguntzea, familiei 
COVIDen aurrean laguntzeko 

2021/01/11 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2021/01/11 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Bizkaiko Foru Aldundiaren lantokietan langileak jarduera 
presentzialean sartzeko kontingentzia-planaren 
jarraipena eta ebaluazioa egitea, Covid-19ak nazioartean 
garrantzia duen osasun publikoko larrialdian. 

2021/01/12 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2021eko urtarrilaren 12ko 
Erabakia, gai-zerrendatik kanpoko B gaia, "Uribe-kosta 
errepideko garraio publiko erregular iraunkorra eta 
bidaiarien erabilera orokorrekoa (a3400) eta 
Ezkerraldea/UPV (a2300)" zerbitzu publikoa kudeatzeko 
kontratuaren oreka ekonomikoa berrezartzea onesten 
duena.  

2021/01/12 Ogasuna eta Finantzak 
 

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren neurri 

gehigarriei buruzko foru-dekretu arauemailea onartu 

da, Covid-19aren ondorioz; alde batetik, 2021eko 

apirilaren 30era arte luzatzen da Covid-19ren 

ondorioei aurre egiteko beharrezkoak diren erkidego 

barruko ondasunen entregei, inportazioei eta 

eskuratzeei aplikatu beharreko ehuneko zeroko 

tasaren indarraldia, baldin eta hartzaileak irabazi-

asmorik gabeko erakunde publikoak eta ospitale-

zentroak badira (pandemia kontrolatzeko bigarren 

fasean osasun-sistemaren erantzuna bermatzeko, 

normaltasun berriaren aldia hasi ondoren); eta, beste 

aldetik, aurrekoaren osagarri gisa, aldi baterako 

jaisten da, ehuneko 21etik 4ra, erabili eta botatzeko 

maskara kirurgikoen entregei, inportazioei eta 

erkidego barruko erosketei aplikatu beharreko 

BEZaren zerga-tasa, baldin eta horien hartzaileak ez 

badira lehen aipatutakoak. 
2021/01/12 Ogasuna eta Finantzak 

 
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 2021erako araubide 
berezi sinplifikatuaren indizeak eta moduluak onartzen 
dituen foru-agindua onartzen da. 

2021/01/14 
 

Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

4/2021 Ebazpena, urtarrilaren 14koa, Araubide 
Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren zuzendari 
nagusiarena, Covid-19arengatiko sentiberatasun berezia 
duten foru langileen lan presentziala aldatzen duena. 

2021/01/14 Gizarte Ekintza Durangaldeko eta Lea Artibaiko zentro 
soziosanitarioetako profesionalentzako prebentzio-
baheketak egiteko eskualdeko dispositibo berezia 
Durangon. 756 profesionali deitu zaie.  
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2021/01/18 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2021/01/18 
 
 

Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

17/2021 Ebazpena, urtarrilaren 18koa, Araubide 
Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren zuzendari 
nagusiarena, Covid-19arengatiko sentiberatasun berezia 
duten foru langileen lan presentziala aldatzen duena.  

2021/01/18 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera ALBOAN erakundeko zuzendaritza berriarekin, 
Covid-19ak lankidetza-proiektuetan duen eragina 
ezagutzeko eta baloratzeko. 

2021/01/19 Ogasuna eta Finantzak 
 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketako 
Erregelamendua aldatzen duen Foru Dekretu bat 
onartzen da. Geroratze eta zatikapenen arloan neurriak 
sartzeko. 

2021/01/20 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

19/2021 Ebazpena, urtarrilaren 20koa, Araubide 
Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren zuzendari 
nagusiarena, Covid-19arengatiko sentiberatasun berezia 
duten foru langileen lan presentziala aldatzen duena. 

2021/01/20 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

2021/0093 Ebazpena, urtarrilaren 20koa, Covid-19a 
dela-eta A3700 emakidan (Bilbao/Vitoria/Gasteiz eta 
Hijuelas) zerbitzu-eskaintza neguko egutegirako berriro 
doitzea baimentzen duena . 

2021/01/21 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Covid-19aren agerraldia Ugasko 3n. Jarduketak hastea, 
kasuak identifikatzea eta horien jarraipena egitea. 

2021/01/21 Gizarte Ekintza Abanton profesionalei prebentziozko baheketak egiteko 
eskualdeko dispositibo berezia, Meatzaldeko zentro 
soziosanitarioetako profesionalentzat.   346 profesionali 
deitu zaie.  

2021/01/22 Gizarte Ekintza Adinekoen eta ezgaitasunen bat eta koronabirus-
agerraldia duten pertsonen egoitza-zentroei jakinaraztea 
erabiltzaileak isolatzeko gehieneko aldiak zein diren, eta 
Ikuskaritza eta Kontrol Zerbitzuari datak jakinarazteko 
betebeharra. 

2021/01/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2021/01/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

31/2021 Ebazpena, urtarrilaren 25ekoa, Araubide 
Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren zuzendari 
nagusiarena, Covid-19arengatiko sentiberatasun berezia 
duten foru langileen lan presentziala aldatzen duena. 

2021/01/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Ertzaintzarekin harremanetan hasi dira, SPISZren 
oposiziogileak alboko udalerrietara entrenatzera joan 
daitezkeen ikusteko. 

2021/01/26 Gizarte Ekintza Adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen egoitza-
zentroei jakinaraztea egoitza-zentroetako prebentzio- 
eta euste-neurrien simulakroei buruzko informazioa. 

2021/01/27 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Segurtasun eta Osasun Batzordea  

2021/01/27 Ekonomia Sustapena Turismo, Merkataritza eta Ostalaritzako Erakundearteko 
Mahaia, Eusko Jaurlaritzak sektorerako abian jarritako 
zuzeneko laguntzak baloratzeko 

2021/01/27 Gizarte Ekintza Galdakao eta Nerbioiko zentro soziosanitarioetako 
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profesionalentzako prebentzio-baheketak egiteko 
eskualdeko dispositibo berezia Galdakaon.   356 
profesionali deitu zaie.  

2021/01/28 Gizarte Ekintza Adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen eguneko 
zentroei komunikazioa jakinaraztea, gomendioak 
emanez eguneko zentroetan harreman estuak izaten 
direnerako. 

2021/02/01 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2021/02/02 Ogasuna eta Finantzak 11.516 gerorapen eman dira, 72.061.474,72 euroko 
zenbatekoarekin, autonomoei, mikroenpresei eta 
enpresa txikiei, hiru hilabeteko gabealdiarekin, interesik 
gabe eta bermerik jarri beharrik gabe, eta, ondoren, 
hileko sei kuota berdinetan ordaintzeko, likidezia 
sustatzeko neurri gisa.  

2021/02/02 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Emakumeen zerbitzuko eta familian esku hartzeko 
langileen txandari buruzko jarraibidea, laneko 
prebentzio eta osasuneko zerbitzuak emandako 
jarraibideen arabera. 

2021/02/02 Gizarte Ekintza Egoitzetako eta eguneko arretako kudeatzaile eta 
profesionalentzako online prestakuntza-saioen 4. zikloa.  
Gaia: "kalitatezko kontingentzia-plan bat prebentzioko 
oinarrizko elementu gisa izatearen garrantzia" Ikuskapen 
Zerbitzuak Osasun Sailarekin lankidetzan 
koordinatutakoa.  Guztira 350 pertsonak eman dute 
izena. 

2021/02/04 Gizarte Ekintza 
Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Covid-19aren ondorioz Gizarte Ekintza Saileko egoitzak 
ikuskatzeko programa 

2021/02/04 Gizarte Ekintza Mungian prebentziozko baheketak egiteko eskualdeko 
dispositibo berezia, Mungialde eta Txorierriko zentro 
soziosanitarioetako profesionalentzat.   501 profesionali 
deitu zaie.  

2021/02/05 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak  

Basauriko suhiltzaile-etxean Covid-19ak egindako 
agerraldiaren kudeaketa.  Zentroa desinfektatzea, 
kasuak identifikatzea eta horien jarraipena egitea.  

2021/02/08 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2021/02/08 Ogasuna eta Finantzak Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak jarraibide bat onartu 
du, bermerik eman gabe ordainketak geroratzeko 
malgutasun-neurri berriak interpretatzeko irizpideak 
argitara emateko. 

2021/02/09 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Langileak Bizkaiko Foru Aldundiaren lantokietan jarduera 
presentzialean sartzeko kontingentzia-planaren 
jarraipena eta ebaluazioa egitea, Covid-19ak nazioartean 
garrantzia duen osasun publikoko larrialdian. Bertan 
jasotako zenbait neurri aldatzeko proposamena. 

2021/02/09 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2021eko otsailaren 9ko 
Erabakia, gai-zerrendatik kanpoko A gaiari buruzkoa, 
"Ezkerraldea/Meatzaldea errepideko bidaiarien erabilera 
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orokorreko garraio publiko erregular iraunkorraren 
zerbitzua" kudeatzeko kontratuaren oreka ekonomikoa 
berrezartzea onesten duena eta 4. urteko kuotak 
aldatzen dituena.  

2021/02/09 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, 2021eko otsailaren 
9koa, F gaia, gai-zerrendatik kanpokoa, Covid-19ak 
eragindako neurrien ondorioz egin gabeko 
kilometroengatiko konpentsazioa onartzekoa eta 
Ezkerraldea/Meatzaldea errepideko bidaiarien erabilera 
orokorreko eta garraio publiko erregularreko zerbitzu 
publikoa kudeatzeko kontratuaren 5. urteko kuotak 
aldatzekoa.  

2021/02/09 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2021eko otsailaren 9ko 
Erabakia, gai-zerrendatik kanpoko B gaia, 
"Txorierri/Mungialdea errepideko bidaiarien erabilera 
orokorreko garraio publiko erregular iraunkorraren 
zerbitzua" kudeatzeko kontratuaren oreka ekonomikoa 
berrezartzea onartzeko dena eta 4. urteko kuotak 
aldatzeko dena. 

2021/02/09 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, 2021eko otsailaren 
9koa, G gaia, gai-zerrendatik kanpokoa, Covid-19ak 
eragindako neurrien ondorioz egin gabeko 
kilometroengatiko konpentsazioa onartzekoa eta 
Ezkerraldea/Meatzaldea errepideko bidaiarien erabilera 
orokorreko eta garraio publiko erregularreko zerbitzu 
publikoa kudeatzeko kontratuaren 5. urteko kuotak 
aldatzekoa. 

2021/02/09 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2021eko otsailaren 9ko 
Erabakia, gai-zerrendatik kanpoko C gaiari buruzkoa, 
"Busturialdea/Lea-Artibai errepideko bidaiarien erabilera 
orokorreko garraio publiko erregular iraunkorraren 
zerbitzua" kudeatzeko kontratuaren oreka ekonomikoa 
berrezartzea onesten duena eta 4. urteko kuotak 
aldatzen dituena. 

2021/02/09 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, 2021eko otsailaren 
9koa, H gaia, gai-zerrendatik kanpokoa, Covid-19ak 
eragindako neurrien ondorioz egin gabeko 
kilometroengatiko konpentsazioa onartzekoa eta 
Busturialdea/Lea-Artibai errepideko bidaiarien erabilera 
orokorreko eta garraio publiko erregularreko zerbitzu 
publikoa kudeatzeko kontratuaren 5. urteko kuotak 
aldatzekoa.  

2021/02/09 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2021eko otsailaren 9ko 
Erabakia, gai-zerrendatik kanpoko D gaia, 
"Nerbioi/Arratia/Durangaldea errepideko bidaiarien 
erabilera orokorreko garraio publiko erregular 
iraunkorraren zerbitzua" kudeatzeko kontratuaren oreka 
ekonomikoa berrezartzea onartzeko dena eta 5. urteko 
kuotak aldatzeko dena. 

2021/02/09 Garraioak eta Mugikortasun Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, 2021eko otsailaren 
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Iraunkorra  9koa, I gaia, gai-zerrendatik kanpokoa, Covid-19ak 
eragindako neurrien ondorioz egin gabeko 
kilometroengatiko konpentsazioa onartzekoa eta 
Nerbioi/Arratia/Durangaldea errepideko bidaiarien 
erabilera orokorreko eta garraio publiko erregularreko 
zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratuaren 6. urteko 
kuotak aldatzekoa. 

2021/02/09 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2021eko otsailaren 9ko 
Erabakia, gai-zerrendatik kanpoko E gaiari buruzkoa, 
"Enkarterri errepideko bidaiarien erabilera orokorreko 
garraio publiko erregular iraunkorraren zerbitzua" 
kudeatzeko kontratuaren oreka ekonomikoa 
berrezartzea onesten duena eta 4. urteko kuotak 
aldatzen dituena. 

2021/02/09 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, 2021eko otsailaren 
9koa, J gaia, gai-zerrendatik kanpokoa, Covid-19ak 
eragindako neurrien ondorioz egin gabeko 
kilometroengatiko konpentsazioa onartzekoa eta 
Enkarterri errepideko bidaiarien erabilera orokorreko 
eta garraio publiko erregularreko zerbitzu publikoa 
kudeatzeko kontratuaren 5. urteko kuotak aldatzekoa. 

2021/02/09 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera Bizkaiko Senegaldarren Batasunarekin (Terranga), 
Covid-19ak proiektuen garapenean duen eragina 
ezagutzeko eta baloratzeko. 

2021/02/09 Gizarte Ekintza Egoitzetako eta eguneko arretako kudeatzaile eta 
profesionalentzako online prestakuntzako 4. zikloaren 
bigarren saioa.   Gaia:  "Aerosolen bidezko birusaren 
transmisioa saihesteko jardunbide egokiak", Ikuskaritza 
Zerbitzuak koordinatua Osasun Sailarekin lankidetzan.  
Guztira 616 pertsonak eman dute izena. 

2021/02/10 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

PSISZren hautaketako igerilekuko proba bertan behera 
utzi dela jakinarazi da. 

2021/02/10 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko 
Saileko diputatuak ERAIKUNE Eraikuntza Klusterraren 
jardunaldian parte hartu du:  zein da eraikuntzaren 
industriaren rola Covid-19aren osteko enplegu-
sorkuntzan? 

2021/02/10 Gizarte Ekintza Zallako prebentzio-baheketak egiteko eskualdeko 
dispositibo berezia, Goi Enkarterriko zentro 
soziosanitarioetako profesionalentzat.    680 profesionali 
deitu zaie.  

2021eko otsaila Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Uribitarteko 15 enpresako langileei (psikologoak, gizarte-
langileak, medikuak eta ordenantza) txertoa jarri zaie, 
zuzenean egunero aurrez aurre arreta ematen duten 
langile soziosanitarioei  (55 urtetik beherakoak, 
AstraZenecaren txertoa) emandako lehen dosia.  

2021/02/11 Ekonomia Sustapena Ekonomia Sustatzeko Sailaren prentsaurrekoa 
Elkargirekin, elkarlanean abiarazitako bi produktu 
aurkezteko: digitalizazio-proiektuak finantzatzea eta 
Bizkaiko ETEen finantza-egoera aztertzeko zerbitzua 
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2021/02/11 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Itsas Foroarekin bilera, COVID-19aren krisiaren ondoren 
ontzigintzaren sektorean dauden prestakuntza-beharrei 
buruz. 

2021/02/12 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Iragarkia, gidarien suhiltzaile-operazioaren bigarren 
ariketaren igeriketako proba fisikoaren ariketa 
atzeratzeari buruzkoa. 

2021/02/12 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

MUNDUKO MEDIKUEKIN biltzea, Covid-19ak proiektuen 
garapenean duen eragina ezagutzeko eta baloratzeko. 

2021/02/16 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2021/02/16 Gizarte Ekintza 
Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Zuzendariordetza nagusia indartzeko programa, Covid-
19aren ondorioz autonomia pertsonala sustatzeko. 

2021/02/16 Gizarte Ekintza Egoitzetako eta eguneko arretako kudeatzaile eta 
profesionalentzako online prestakuntzako 4. zikloaren 
hirugarren saioa.   Gaia:  "Jardunbide egokiak pandemiak 
eragindako eragin psikoemozionalaren kudeaketan" 
Ikuskaritza Zerbitzuak koordinatuta, Osasun Sailarekin 
lankidetzan.  Guztira 1.140 pertsonak eman dute izena. 

2021/02/17 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Negoziazio-mahaiaren bilera, Covid-19ari buruzko gai 
espezifikorako. 

2021/02/17 Gizarte Ekintza Eskualdeko dispositibo berezia, Gernikan prebentzio-
baheketak egiteko Busturialdeko zentro 
soziosanitarioetako profesionalentzat.    477 profesionali 
deitu zaie.  

2021/02/18 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseiluaren 
pandemiaren ondorioen Batzordea. 

2021/02/19 Gizarte Ekintza Profesionalen eta erabiltzaileen txertaketaren jarraipena 
egiteko sistema, hitzorduen kudeaketa, txertaketa-
hitzorduetarako SMSak bidaltzea, eremu gorrietan 
PCRak kontrolatzea eta Osakidetzarekin koordinatzea. 

2021/02/19 Gizarte Ekintza Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailaren arteko lankidetzaren hasiera, gizarte-
zerbitzuen esparruko profesionalei txertoa jartzeko 
prozesua bizkortzeko: adineko pertsonentzako eta 
desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak, 
desgaitasuna duten pertsonentzako laguntzak dituzten 
etxebizitzak, autonomia pertsonala sustatzeko zentroak, 
arreta goiztiarreko zentroak, adingabeentzako zentro eta 
programak, emakumeen zentro eta programak, 
gizarteratzeko zentro eta programak, telelaguntzako 
langileak, laguntza pertsonaleko profesionalen 
kolektiboa eta Bizkaiko Foru Aldundiko balorazio, esku-
hartze eta artapen zuzeneko pertsonala.  Txertaketarako 
hitzordua hartzeko deialdia SMS bidez egin zaie 
profesionalei. 

2021/02/21 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Osasun Publikoarekiko harremanak zehazten dira, gure 
prebentzio-zerbitzuekin txertatzearekin lotutako 
jarduerak ezartzeko.  

2021/02/22 Herri Administrazioa eta Iragarkia Atarilekun, COVIDaren aurkako neurriak 



 
 

61 / 65 
 

Erakunde Harremanak gogoraraziz audioen bidez, arrisku-egoera ohikoenak 
azalduz.  

2021/02/22 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Osasun-langileen prestakuntza txertoa jartzeko 

2021/02/23 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusiak kudeatzen dituen 
egoitza-zerbitzuetako zuzeneko arretako langileen 
txertaketa-prozesuak koordinatzea.  

2021/02/24 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2021/02/24 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Txertoari buruzko PSISZko langileei bidali beharreko 
dokumentuaren definizioa eta orri bat, txertoa hartu 
nahi duten ala ez adieraz dezaten. 

2021/02/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

1968/2021 Foru Agindua, otsailaren 25ekoa, Herri 
Administrazio eta Erakunde Harremanetarako foru 
diputatuarena, Bizkaiko Foru Aldundiaren zentroetan 
maskarak hornitzeko kontratua esleitzeko prozedurari 
buruzkoa.  

2021/02/25 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera ZINEGOAK Bilboko Gaylesbitrans Zinema eta Arte 
Eszenikoen Jaialdiaren zuzendariarekin, Covid-19ak 
jaialdian izandako eragina eta egindako aldaketak 
ezagutzeko. 

2021/02/26 Gizarte Ekintza 13140/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Gizarte 
Ekintzako foru diputatuarena, adinekoen eta 
desgaitasuna duten pertsonen Bizkaiko Lurralde 
Historikoko egoitza-zentroetako bisitak eta irteerak 
arautzen dituena. 

2021/02/26 Gizarte Ekintza 13141/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Gizarte 
Ekintzako foru diputatuarena, Bizkaiko Lurralde 
Historikoan adineko pertsonentzako eta desgaitasuna 
duten pertsonentzako egoitza-zentroetan prebenitzeko, 
eusteko eta koordinatzeko neurriak ezartzen dituena. 

2021/02/26 Gizarte Ekintza Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailaren arteko lankidetzaren hasiera, adineko 
pertsonentzako eguneko zentroen, eguneko zentroen 
eta desgaitasuna duten pertsonentzako etxebizitzen 
erabiltzaileen txertaketa-prozesua azkartzeko. 

2021/02/26 Gizarte Ekintza Komunikazioak bidaltzea adinekoen, desgaitasuna duten 
pertsonen eguneko zentroetara, laguntzak dituzten 
etxebizitzetara eta autonomia pertsonalerako sustapen-
zentroetara, eta adieraztea erabiltzaileen txertaketa-
prozesua hasten dela eta jarraibideak helaraztea, datuak 
egoitza elektroniko bidez bidal ditzaten.  

2021/03/01 Gizarte Ekintza Birjinetxeren jarduerari berrekin zaio zentro 
soziosanitario gisa, 11 hilabetez (2020/03/27tik) 
egoitzetatik eta ospitaleetatik datozen Covid-19 
positiboentzako zentro espezializatu gisa jardun 
ondoren.  

2021/03/02 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Osasun-langileen txertaketa. 

2021/03/02 Herri Administrazioa eta 52/2021 Ebazpena, martxoaren 2koa, Araubide 
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Erakunde Harremanak Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren zuzendari 
nagusiarena, Covid-19arengatiko sentiberatasun berezia 
duten foru langileen lan presentziala aldatzen duena. 

2021/03/02 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Urteko prestakuntza-plana onartzea COVID neurrien 
arabera/edukiak sortzea eta on-line ematea, 
plataforman, etab. 

2021/03/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Segurtasun eta Osasun Batzordea.  

2021/03/03 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2021/03/03 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera UNRWA Euskadirekin.  Errefuxiatu 
palestinarrentzako NBEren Agentzia, Covid-19ak 
lankidetza-proiektuetan duen eragina ezagutu eta 
baloratzeko. 

2021/03/05 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

PSISZko langileei deitzen hasi da, langileen erantzun 
guztiak jaso ondoren.  

2021eko 
martxoa 

Gizarte Ekintza 
Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

55 urtetik beherakoei AstraZeneca txertoa jartzeko dei 
egiten hasi zaie zenbait talderi; hona hemen:  medikuak, 
psikologoak eta mendekotasuna baloratzen duten 
gizarte-langileak.  (Talde soziosanitarioa, noizbehinka 
etxez etxeko bisitetara joan behar izaten duena talde 
ahulekin harremanetan jarriz; Osasun Sailarekin 
adostutako 2. lehentasuneko kolektiboak).  
Uribitarteko 15 administrazio-langileak. (2. lehentasuna, 
Osasun Sailarekin adostuta).  

2021/03/08 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

55 urtetik beherakoei Astrazeneca txertoa jartzen hasi 
da:  psikologoak eta gizarte-langileak, haurren arloko 
langileak, zentroetako zerbitzua. 

2021/03/09 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna   

Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusiko arreta zuzeneko 
langileen txertaketa-prozesua koordinatzea (gizarte-
lana/psikologia). 

2021/03/10 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2021/03/10 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Hasi da PSISZren txertaketa (3 egun) 55 urtetik 
beherakoei Astrazenecarekin. 

2021/03/11 Gizarte Ekintza  
Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Emakumeen Zerbitzuko teknikarien eta Gizarteratzeko 
Inklusioko gizarte-langileen txertaketa.  

2021/03/11 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Hurrengo txertaketa-taldea, albaitariak eta PSISZren zain 
daudenak planifikatzea.  

2021/03/11 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Langileak Bizkaiko Foru Aldundiaren lantokietan jarduera 
presentzialean sartzeko kontingentzia-planaren 
jarraipena eta ebaluazioa egitea, Covid-19ak nazioartean 
garrantzia duen osasun publikoko larrialdian. Bertan 
jasotako zenbait neurri aldatzeko proposamena. 

2021/03/12 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

PSISZen txertaketaren lehen fasea amaitu da (150 
pertsona).  

2021/03/12 Gizarte Ekintza Egoitzetako eta eguneko arretako kudeatzaile eta 
profesionalentzako online prestakuntza-saioen 5. zikloa.  
Gaia: "Txertaketaren alderdi nagusiak eta Covid-19a 
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zaindu eta kontrolatzeko protokolo berria eremu 
soziosanitarioko egoitzetan", Ikuskaritza Zerbitzuak 
koordinatua Osasun Sailarekin lankidetzan.  Guztira 432 
pertsonak eman dute izena. 

2021/03/15 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Elkarreragingarritasun Batzorde Teknikoaren bilera. 
Bertan, Ogasuneko Estatu Idazkaritzaren 2021eko 
martxoaren 9ko Ebazpenaren berri eman da. Ebazpen 
horren bidez, toki-erakundeek garraio publikoko 
zerbitzua emateari buruzko informazioaren gaineko 
jarraibideak eman ziren, Covid-19ak eragindako defizitak 
arintzeko dirulaguntzak antolatzeko, PPGGE2021etan 
aurreikusitako ezohiko kredituaren esparruan. 

2021/03/15 Ekonomia Sustapena Ekonomia Sustatzeko Sailak Bizkaiko enpresa txiki eta 
ertainentzako 2021eko laguntza-gidaren aurkezpena:  17 
laguntza-programa, 5 funts eta zerbitzu-sorta zabala.  25 
milioiko inbertsioa zuzeneko laguntzetan 

2021/03/16 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

Eusko Jaurlaritzako Azpiegitura eta Garraio 
Sailburuordetzak Euskadiko garraioko funtsezko langileei 
Covid-19aren txertaketa-prozesua koordinatzeko 
lanetan parte hartzea.   Bizkaibusen sistemako enpresei 
eta A3700 emakidadunari (Bilbo/Gasteiz eta Hijuelak) 
prozesuari buruzko informazioa ematea. 

2021/03/18 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Atarilekun kutsadura-egoerari buruzko datuak 
eguneratzea. 

2021/03/18 Garraioak eta Mugikortasun 
Iraunkorra  

2020/418 Ebazpena, martxoaren 17koa, Garraioetako 
zuzendari nagusiarena, A3700 emakidaren 
(Bilbao/Vitoria/Gasteiz eta Hijuelas) zerbitzu-eskaintza 
berriro doitzeko baimena ematen duena, EAEn 
lurraldeen arteko mugikortasunari ezarritako 
murrizketak kentzeko. 

2021/03/18 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseiluaren 
pandemiaren ondorioen Batzordea. 

2021/03/20 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Trantsizio-programa, SPISZren parkeen eraginkortasuna 
mantentzeko, Covid-19 koronabirusaren osasun 
publikoko larrialdia dela eta. 

2021/03/20 Gizarte Ekintza Ermuko udalerria eremu gorrian sartu ondoren, 
prebentziozko baheketa bat egiten da udalerri horretako 
adinekoentzako eta txertorik hartu ez duten bisitari 
(121) eta profesionalentzako egoitza-zentroan (30). 

2021/03/23 Ogasuna eta Finantzak 
 

Araugintzako Foru Dekretu bat onartzen da, Covid-

19arekin zerikusia duten aparteko neurri gehigarriei 

buruzkoa, non neurri jakin batzuk onartzen diren: 

adibidez, jarduera ekonomikoak egiten dituzten 

pertsona fisikoei 2021eko lehen bi hiruhilekoetan 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 

konturako ordainketa zatikatua autolikidatzeko eta 

ordaintzeko betebeharretik salbuestea; jarduera 

automatikoen kuota finkoaren egun naturalen 

araberako hainbanaketa ezartzea, pizgarri fiskal bat 

sartzea, pandemiak bereziki kaltetu dituen errentariei 
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laguntzeko (akuilu bat ezarriz beren jarduera 

gauzatzen duten lokaletako errentatzaileek 

alokairuen errenten beherapenak negozia ditzaten), 

2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako 

zergaldietan abiarazitako gastuen ehuneko 15eko 

kuotaren ezohiko kenkaria ezartzea, jarduera 

ekonomikoak ondasunak merkaturatzeko edo 

jarduera horien zerbitzuak emateko kanal 

alternatiboen erabilerara egokitzeko, instalazioak 

egokitzeko edukieren kontrola errazteko, erreserbak 

kudeatzeko edo Covid-19aren transmisioa 

saihesteko prebentzio-neurriak bermatzeko, unean-

unean beharrezkoak badira, edo instalazioak edo 

zerbitzuak emateko bitartekoak berritzeko edo 

eguneratzeko, aurrez aurre edo urrutitik. 
2021/03/23 Enplegua, Gizarte Inklusioa 

eta Berdintasuna 
Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiaren 
eguneko zerbitzuetako, lanaurreko tailerretako eta 
programetako zuzeneko arretako langileen txertaketa-
prozesua koordinatzea.  

2021/03/23 Gizarte Ekintza Egoitzetako eta eguneko arretako kudeatzaile eta 
profesionalentzako online prestakuntzako 5. zikloaren 
bigarren saioa.   Gaia:  "Zentroetako bizimoduaren 
beharrezko normalizaziorantz", Ikuskaritza Zerbitzuak 
koordinatuta, Osasun Sailarekin lankidetzan.  Guztira 
601 pertsonak eman dute izena. 

2021/03/25 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

Txertaketa-prozesua berraktibatzea.  Plangintzaren 
hasiera, osasun publikoko irizpideen arabera.  55 urtetik 
gorakoak, larrialdietako operadoreak, garraioen 
ikuskapena eta sute-taldea.  

2021/03/25 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera Euskadiko GKEen Koordinakundearekin, Covid-
19ak lankidetza-proiektuetan duen eragina ezagutzeko 
eta baloratzeko, eta 2021eko lankidetza-hitzarmena 
proposatzeko. 

2021/03/25 Gizarte Ekintza Elorrioko udalerria eremu gorrian sartu ondoren, 
Elorrioko bi egoitza-zentroetako profesionalei dei egiten 
zaie Birjinetxen prebentziozko PCRa egiteko.  

2021/03/26 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

2730/2021 Foru Agindua, kontingentzia-plana aldatzeari 
buruzkoa. 

2021/03/27 Gizarte Ekintza Muskizko kasuaren bilakaera kontuan hartuta, Muskizko 
udalerriko adinekoen hiru egoitzetako bisitei (278) eta 
txertatu gabeko profesionalei (15) prebentziozko 
baheketa egiteko deialdia egin da.  

2021/03/30 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

Bilera UNESCO ETXEAREKIN, Covid-19ak 2021eko 
proiektu eta proposamenen garapenean izan duen 
eragina ezagutzeko eta baloratzeko. 

2021/03/30 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

21/2021 Foru Dekretua onartzea. Horren bidez, 
abuztuaren 25eko 80/2020 Foru Dekretua aldatzen da, 
zeinaren bidez onartzen baitira Bizkaiko gazteen 
enplegagarritasuna sustatzeko Kontrata30 programako 
dirulaguntzen oinarriak eta deialdia, Covid-19aren 
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pandemiak sortutako krisiaren ondorioz. (Bizkaia 
Aurrera). 

2021/03/30 Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna 

22/2021 Bizkaiko Foru Dekretua, martxoaren 30ekoa, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren 57/2020 Foru Dekretua, 
ekainaren 16koa, aldatzen duena (COVID-19aren 
pandemiaren ondorioz sortutako krisiaren ondorioz 
enplegua kontratatzen eta mantentzen laguntzeko 
dirulaguntzen oinarriak eta deialdia onartzen dituena).  

2021/03/30 Gizarte Ekintza Egoitzetako eta eguneko arretako kudeatzaile eta 
profesionalentzako online prestakuntzako 5. zikloaren 
hirugarren saioa.   Gaia:  "Pai:  pandemiak eragindako 
ondorioen ondoren erabiltzaileengan landu beharreko 
jarduerak eta helburuak biltzen dituen tresna", 
Ikuskaritza Zerbitzuak koordinatua Osasun Sailarekin 
lankidetzan.  Guztira 559 pertsonak eman dute izena. 

2021/03/31 Herri Administrazioa eta 
Erakunde Harremanak 

BFAko IO guztiei bidaltzea kontingentzia-planaren 
aldaketa, administrazio-unitate guztiei helarazteko, bai 
eta Langileen Batzordeari, Enpresa Batzordeari eta 
sindikatuei ere. 


