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SARRERA

SARRERA

SARRERA
Eraiki nahi dugun Bizkaia lau ardatzetan oinarritzen da: “Bizkaia jarduera ekonomiko eta
enpleguarekin”, “Bizkaia gizarte eta lurralde kohesioarekin eta aukera berdintasunarekin”,
“Bizkaia modernoa, hurbila eta arduratsua” eta “Bizkaia munduarekin konektatua” ardatzetan,
hain zuzen.
Ardatz estrategiko bakoitzak hurrengo urteetan lurralde gisa aurre egin beharko diegun erronka
nagusiei erantzuten die, horiexek baitira lurraldearen, gizarte ingurunearen, ekonomiaren eta
kudeaketa ereduaren bilakaera zehaztuko dutenak. Epe ertaineko lana da, legegintzaldi honetan
hasitakoa, baina 2030ean Bizkaia lehiakorragoa, inklusiboagoa, modernoagoa eta irekiagoa
lortuta amaituko dena.
Aurrean ditugun erronka nagusiei heltzeko, ezinbestekoa zaigu Bizkaiko gizartearen inplikazioa.
Pertsona guztiena, baina bereziki gure gazteena. Ongizate gizarte batez gozatzea ahalbidetzen
diguten enpresena. Eta gure lurraldearen garapenaren alde egunero lan egiten duten eragile
eta agenteekin batera jarduten duen gizarte zibil aberatsarena.
Horregatik, gure iritziz, etapa berri honetan funtsezkoa da herritarren partaidetzaren zeregina
sendotzea, orain arte partaidetzarako izan ditugun lanabes eta kanal tradizionalak indartuz eta
bestelako kanalak txertatuz Bizkaiaren eraikuntzan guzti-guztion partaidetza aldezteko.
“Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza mapa” honek helburu bikoitza lortu nahi du: batetik,
Foru Aldundiak sustatutako herritarren partaidetzaren bultzada balioestea eta partaidetza
benetan ahalbidetzen duten eta gure estrategia eta zerbitzu publikoak hobetzen dituzten funts
berriak ematen dituzten erakundeen, eragileen eta pertsona guztien ahaleginak eskertzea; eta,
bestetik, Bizkaiko herritarrak kanalotan sartzeko bideetara eta ezagutzara hurreratzea
Mapa honek 120 kanal baino gehiago jasotzen ditu, partaidetzarako garrantzitsuak direnak.
Kanal horiek hobetzen eta sendotzen jarraitzeko konpromisoa hartzen dugu,
egunero-egunero pertsona gehiago sar daitezen ahalegin kolektibo honetan eta
Bizkai hobe baten aldeko lanaren konpromisoan.
Zuen zain gaude.
Unai Rementería
Ahaldun Nagusia
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HERRITARREN PARTAIDETZA, BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN
GOBERNU IREKIAREN ESTRATEGIAREN BARNEAN

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN
GOBERNU IREKIAREN ESTRATEGIA

Bizkaiko Gobernu Irekiaren Estrategiak bermatu nahi du Aldundiak informazioa modu garden eta irisgarrian
eman eta jasotzean oinarritutako gobernu estiloa duela, lankidetza publiko-pribatua sortzean oinarritutakoa, eta,
lan horretan, herritarrak inplikatu eta kontuak ematen dituela. Horren haritik, Gobernu Irekiaren eredua kudeaketa
hobetzeko etengabeko ziklo gisa ulertzen da, eta Bizkaiko herritarrek ezagutu, neurtu, ebaluatu, partekatu eta
baloratzea dira gako bereizgarriak.
Gobernu Irekiaren ereduaren funtsezko ezaugarriak honako hauek dira:
HARREMAN GOBERNUA izatea; horrek esan nahi du etengabeko jarraipen dinamika egiten dela, herritarren
beharrizanak hobeto ezagutzea eta politika publikoak orientatzea ahalbidetuz, gertutasunez eta eraginkortasunez.
GARDENTASUNA, erakundearengan jarritako konfiantza eta funtzionamenduari dagokion ezagutza maila indartu
eta hobetzera bideratutakoa, aldi berean eskainitako zerbitzuen kalitatea hobetuz. Horretarako, beste urrats bat
ematea planteatu da, tresna egokiak izatea bermatuz, herritarrentzat eta lurraldeko entitateentzat interesgarria den
informazio publikora erraz eta azkar sartu ahal izateko, kudeaketaren eraginkortasunean lagunduz, eta publikoaren
eskura jartzen den informazio guztiari erabilgarritasuna emateko ikuspuntutik.
HERRITARREK PARTE HARTZEA, ERANTZUKIDETASUNETIK, herritarrak politika publikoen zikloan integratzea
bezala ulertuz, parte hartze prozesu azkarrak eta eraginkorrak sustatuz legegintzaldiko proiektu estrategikoen eta
arau eta foru dekretuak prestatzeari lotutako jarduketen inguruan.
KONTUAK EMATEKO ESPAZIOAK irekitzen jarraitzea; horiei esker, foru kudeaketa balorazio publikoaren irizpean
jar daiteke, agintaldian zehar modu jarraituan, euskarri teknologiko egokia eta zuzeneko harremana partekatuz,
herritarren aurrean eskualdeen inguruneen aurkeztuz, politika eta jarduketen zergatiak eta zergatirik ezak azaldu
ahal izateko.
EBALUAZIOA, neurketa sistematiko eta irisgarri gisa ulertuta, politika eta jarduketek eragiten duten balio publikoa
ezagutzeko eta administrazio prozesuen eraginkortasunaren berri izateko, hobekuntzak egite aldera.
GOBIRNU KOLABORATIBOA izatea; horrek kanpora irekitzea esan nahi du, lankidetza publiko-pribatuko ahaleginak
eta bestelako esparruetako ahaleginak areagotuz, esaterako nazioartekoetzean, crowdfundinga, partenariatuak,
erakundea herritarrei gerturatzea eta administrazio burokrazia murriztea.
Hurrengo orrian jasotako eskeman Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Irekiaren eredua eta Estrategia modu
grafikoan jaso dira.
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Bizkaia

Lurralde irekia

Bizkaia irekia izanez gero,
… Eta sarean dabilen eta
Bizkaia…
erlazionatzen dena izango da
Inklusiboagoa izango da eta
erantzukidetasun handiagoz jokatuko
du, zoriontsuagoa eta asebeteagoa
izango da, irekiagoa eta adimendunagoa

Gainditu beharreko

hala, sinergia eta lankidetza
berriak sortuko ditu

3

Erakundeekiko konfiantza eta
legitimitatea sendotzea

1

Sorkuntza
kolektiboko
sistema garatzea

4

Arlo komunitarioa indartuko
duen ikuspegi eta nortasun
partekatua eraikitzea

2

Ezagutza irekia eta
banatua sortzea

5

5 erronka

14
KONPROMISO

Balio inklusiboagoak eta
berdintasunezkoagoak
barneratzea

Aldundiko Sail ugarik
bideratuta

HAUEKIN LOTUTAKO
KONPROMISOAK
Burokrazia murriztea

Bizkaiko Foru Aldundiaren
kudeaketan kontuak emateko
ekimenak sustatzea

Gobernu Irekiaren

6 ardatz

Herri Administraziorako eta Erakunde
Harremanetarako Saila
Modernizaziorako Zuzendaritza
Nagusia

Gobernu Irekiaren tresna
teknologikoak garatzea Bizkaiko
udaletarako

OSOTASUN
PUBLIKOAREN
HOBEKUNTZA

Herri Administraziorako eta Erakunde
Harremanetarako Saila
BiscayTIK

Eskualdeetan deszentralizatutako
arreta integralerako Bulegoak
martxan jartzea

LANKIDETZA
PUBLIKO-PRIBATUAREN
SUSTAPENA

Herri Administraziorako eta Erakunde
Harremanetarako Saila
Administrazioaren Modernizaziorako
Zuzendaritza

KONTUAK
EMATEA

Diputatu nagusiaren Kabinetea

Osotasunaren, interes
gatazken eta
bateraezintasunen Foru
Araua egitea eta garatzea

Bizkaiko Foru Aldundirako
politiken ebaluazio-sistema
definitzea

Bizkaiko Behatokia

Diputatu nagusiaren Kabinetea
Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako Saila

Lurraldeko enpresekin lankidetzan
egindako ekimenen bidez balio
ekonomikoa sortzea

Balio soziala sortzeko
lankidetza publiko-pribatuko
proiektuak bultzatzea

Ekonomia eta Lurralde Garapena
Sustatzeko Saila

Gizarte Ekintza Saila

Enpresak Sustatzeko eta Ekonomia
Garatzeko Zuzendaritza

HERRITARREN
PARTE-HARTZEA

Herritarren parte-hartze
eredua garatzea

Bizkaiko Behatokia

Genero-politiketan gizarte
osoaren inplikazioa
sustatzea

Autonomia Pertsonala
Sustatzeko Zuzendaritza

Balio soziala sortzeko
gazteekin lankidetza
publiko-pribatuko
proiektuak bultzatzea

Diputatu nagusiaren Kabinetea
Bizkaiko Behatokia

Berdintasuna, Lankidetza eta herritarren
Eskubideetarako Zuzendaritza

GARAPEN
TEKNOLOGIKOA
ETA BERRIKUNTZA

GARDENTASUNA
ETA DATU
IREKIAK

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta
Berdintasuna Sustatzeko Saila

Lurralderako
Gardentasun Plana
egitea eta ezartzea

Bizkaiko Foru
Aldundiko Datuak
irekitzea

Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako Saila

Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako Saila

Gobernu Onerako eta
Gardentasunerako Zuzendaritza

Gobernu Onerako eta
Gardentasunerako Zuzendaritza
Nagusia

Diputatu nagusiaren Kabinetea
Bizkaiko Behatokia

Foru Aurrekontu
Irekiak

Honako hauetan
ERAGINA sortzeko
helburuarekin:

Ogasuna eta
Finantzak Saila

Zerbitzu publikoa
hobetzea

Zilegitasun publikoa
areagotzea

Kontuak emateko
neurriak areagotzea

Zerbitzuen
kudeaketa
eraginkorragoa

Komunitate
seguruagoak sortzea
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN
PARTAIDETZA EREDUA

Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza ereduaren xedea da inplikatutako eragile
guztien partaidetza aldezten duten eremuen sorta zabala sortzea (herritarrak,
lurraldeko eragileak, sailak eta foru erakundeak…), Foru Aldundi hurbilagoa
lortzeko eta hala gizarte premiak eta pertzepzioa hobeto ezagutzeko eta efikazia eta
efizientzia gehiago eskuratzeko.
Hori guztia, politika publikoen aldeko sorkuntzan eta kudeaketan aurrera eginez eta
partaidetzaren bidez kontuen eta gaien berri emanez.

360º KANALAK
Teknologia berrietan oinarri hartzea
partadietza hobe baten zerbitzuaren
alde, baina jendaurreko beste kanal

POLITIKA PUBLIKOEN
ALDEKO SORKUNTZAN
ETA KUDEAKETAN
AURRERA EGINEZ

batzuk hobetuz

360º ERAGILEAK
Herritarrak, lurraldeko
eragileak, foru sailak
eta erakundeak…

PARTAIDETZA,
KUDEAKETA
PUBLIKOAREN
HOBEKUNTZAREN
ZERBITZUPEAN

Foru Aldundi hurbilagoa, xede honi begira:
Pertsonen eta agenteen premiak hobeto ezagutzea
Gizartearen pertzepzioa hobeto ezagutzea
Efikazia eta efizientzia eskuratzea
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KONTUEN ETA GAIEN
BERRI EMANEZ
PARTAIDETZAREN BIDEZ
Berri ematea, partaideak sortzea
eta erantzukizunak banatzea

GURE USTEZ, NOLAKOA
IZAN BEHAR DU PARTAIDETZAK?

Bizkaiko Foru Aldundiaren ustez, partaidetza ezinbesteko lanabesa izango da,
kudeaketa hobetzeko, baina betiere jakinda politika eta zerbitzu publikoen
erantzukizuna erakundeari dagokiola, bai eta erakundea ordezkatzen duten
pertsonei ere.
Eredu honetan partaidetzak ahalbidetu behar du ahalik eta ahotsik gehien biltzea
efizientziaren aldeko irizpideei jarraikiz, eta horrek berekin dakar konpromisoak hartu
beharra eta partaidetza prozesu eta helburu bakoitzari begirako kanalak diseinatu eta
abiarazi beharra.

Partaidetzak helburu argi eta neurgarriak izan behar ditu

Partaidetza bultzatzen da kudeaketa hobetzeko, baina erantzukizuna erakundeari
eta erakundea ordezkatzen duten pertsonei dagokie

Kontua da partaidetza eremuetara ahots berriak biltzea

Parte hartzeak berekin dakar konpromisoak hartu beharra

Partaidetza prozesuetan guzti-guztiok ikasten dugu

Partaidetza sustatzeko, behar adina baliabide jarri behar dira
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FORU SAILEI ZUZENDUTAKO GOMENDIOAK,
KALITATEZKO PROZESU PARTE HARTZAILEAK
ATONTZEKO ETA GARATZEKO

Bizkaiko Behatokiak zenbait gomendio prestatu ditu foru sailek partaidetzaren
alde egin beharreko sustapen eta kudeaketa lana orientatuz.
Funtsean honako tresna hauetan oinarritzen da:

“Partaidetza proiektuak” zehaztu beharreko gaiak

Prozedurako proposamen metodologikoa

Helburuak zehaztea

Mugak jartzea

ZELAN eroango den aurrera

Zer bilatzen dugun partaidetza prozesuaren bidez

Ezin dugu guztiaren gainean eztabaidatu; argi utzi behar dugu zein den joko zelaia, zeintzuk
mugak eta noraino zabaldu nahi dugun partaidetza

Partaidetzarako tartea ezartzea Helburuari lotuz epe zehatza izango duen eztabaidaren tartea; horrexek
lagunduko digu prozesuari erritmoa ematen, operatiboago bilakatzen eta emaitzen lorpena bideratzen, luzeegiak
diren eta partaideak zaputz ditzaketen eztabaidak eta gogoetak saihestuz

Lan egin behar dugun pertsonak eta kolektiboak zehaztea, zuzenean interesatu edo inplikatutako pertsonak,
adituak, herritarrak, etab., bai eta prozesuan izango dituzten rolak eta eginkizunak ere (nortzuek eskaintzen duten
ordezkaritza ikuspegia, nortzuek ikuspegi kualifikatua...)

Beharrezko baliabideak identifikatzea eta prozesua horiekin hornitzea

Prozesuaren lidergoak identifikatzea
Nortzuek duten erabaki estrategikoak hartzeko gaitasuna eta nortzuek
erakutsi behar duten konpromiso argia lanarekin. Gainera, profil teknikoa duten pertsonak identifikatuko dira,
proiektuari eta haren jarraipenari laguntzeko
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN HERRITARREN
ETA GIZARTEAREN PARTE HARTZERAKO
TRENS ETA KANALEN KATEGORIZAZIOA

Herritarrek eta gizarteak parte har dezan Bizkaiko Foru
Aldunditik eskaintzen diren tresna eta kanalak asko dira
eta honela kategorizatu daitezke:

1. ORGANOAK
ETA FOROAK

1.1. Gizarte partaide-

1.2. Erakunde bultzada

1.3. Barne bultzada eta

tzarako organo eta foro

eta koordinaziorako orga-

koordinaziorako organo

iraunkorrak

no eta foro iraunkorrak

eta foro iraunkorrak

2.1. Herritarrek parte hartzeko gune eta kanal iraunkorrak

3. PROZESUAK

3.1. Planak eta estrate-

3.2. Foru arautegia

3.3. Zerbitzu publikoen

giak prestatzeko edota

prestatzeko prozesu

hobekuntzari lotutako

jarraitzeko eta eba-

parte-hartzaileak

prozesu parte-

luatzeko prozesu parte

hartzaileak

hartzaileak

4. SAREAK

4.1. Bizkaiko enpresa sarearekin lankidetzan jarduteko sare zehatzak

5. KONTUAK
EMATEA

5.1. Bizkaia Goazen 2030eko kontuen berri ematearekin zerikusia duen
herritarren partaidetza zehatza

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN 2017KO PARTAIDETZA MAPA
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PARTE HARTZE SOZIALA

2. ESPAZIOAK
ETA KANALAK

Honako taula honetan partaidetza tresna eta kanal hauen ezaugarri nagusiak zehazten dira:

TRESNA MOTA

HELBURUA

IZAERA

ERAGILE PARTE
HARTZAILEAK

EZAUGARRI
NAGUSIAK

1.1. Gizarte

Ekarpen

Iraunkorra

Bizkaiko herritarrak

Arau bidez erregulaturik

partaidetza-

estrategikoak

ordezkatzen

egon ohi dira

rako organo

egitea Bizkaiko

dituzten gizarte

Sektorean pisu esanguratsua

eta foro

herritarrentzat

erakundeak

(ordezkagarritasuna) duten

iraunkorrak

estrategikoak

entitateen kopuru urria izan

diren gaien

ohi da

1. ORGANOAK ETA FOROAK

gainean

1.2. Erakunde

Eremu

bultzada eta

instituzionaletatik

egon ohi dira

koordinazio-

hedatzen diren

Erakunde kopurua organo

rako organo

politika publikoen

edo foro motaren araberakoa

eta foro

bultzada

izango da

iraunkorrak

koordinatua

Horietariko batzuk loturik

bermatzea

daude Euskadi osoa barne

Iraunkorra

Erakundeak

Arau bidez erregulaturik

hartzen duten erakundeen
arteko estrategiekin edo
planekin
1.3. Barne

Sailen arteko

Foru Aldundiaren

Zeharkako helburuekin loturik

bultzada eta

jarduketa behar

eta foru erakundeen

egon ohi dira

koordinazio-

duten foru

unitate desberdinak

Eskuarki Aldundiko sail

rako organo

sustapeneko

eta foro

politika publikoen

iraunkorrak

bultzada

Iraunkorra

guztiek parte hartzen dute

koordinatua

2. ESPAZIOAK ETA KANALAK

bermatzea

2.1.

Bide ematea

Herritar ez

Eskuarki webguneei

Herritarrek

eragileek nahiz

antolatuak

lotuta egon ohi dira; hala

parte

herritarrek

Lurraldeko

ere, teknologia berriekin

hartzeko

proposamenak

eragileak

hain ohiturik ez dauden

gune eta

egin eta iritziak

kolektiboei zuzendutako

kanal

helaraz ditzaten

alternatiba osagarriak

iraunkorrak

Iraunkorra

izaten dituzte
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TRESNA MOTA

HELBURUA

IZAERA

ERAGILE PARTE
HARTZAILEAK

EZAUGARRI
NAGUSIAK

3.1.

Atzemandako

Iraunkorrak

Plan edo estrategia

Plan edo estrategia bakoitzak

Planak eta

premiekin diseinu

izan daitezke

motaren arabera

partaidetzarako zenbait

estrategiak

koherenteagoa

(jarraituak edo

kanal izan ohi ditu (bereziki

prestatzeko

duten planak

aldizkakoak)

prestatze edo diseinatze

edota

eta estrategiak

edo noizean

fasean)

jarraitzeko

ahalbidetzea,

behinekoak,

Jarraipen eta ebaluazio

eta

agente

plan edo

faseetan egitura formalagoak

ebaluatzeko

nabarmenen

estrategia

ezarri ohi dira

prozesu parte

lerrokatze

bakoitzean

hartzaileak

handiagoarekin

zehaztutako
gobernantza
ereduaren

3. PROZESUAK

arabera

3.2. Foru

Eragileen eta

Zehatzak,

Herritar ez

Prozesu hauek izaera formal

arautegia

herritarren

arau bakoitza

antolatuak

handia izan ohi dute

prestatzeko

ekarpenak

prestatzeko

Lurraldeko

prozesu

aintzat hartzea

eginkizunarekin

eragileak

parte-

foru arautegia

bat datozenak

hartzaileak

prestatzerakoan

3.3. Zerbitzu

Kanpo eragileak

Iraunkorrak

Zerbitzuen

Oso partaidetza maila

publikoen

eta, bereziki,

izan daitezke

erakunde edo

desberdinak ekar ditzakete:

hobekuntzari

zerbitzu publikoen

(jarraituak edo

hartzaileak

iritzi edo uste bat emate

lotutako

hartzaileak diren

aldizkakoak)

Eragile eta

hutsa (adibidez, gogobetetze

prozesu

erakundeak

edota zehatzak,

pertsona adituak

inkestetan) edo zerbitzu

parte-

eta hartzaileak

lortu nahi diren

publikoen sorkuntza edo

hartzaileak

inplikatzea horiek

helburuen

birdiseinua

hobetzeko

eta sortu

eginkizunean

diren kanalen
araberakoak
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5. KONTUAK EMATEA

4. SAREAK

TRESNA MOTA

HELBURUA

IZAERA

4.1. Bizkaiko

Lurraldeko

Iraunkorra

enpresa
sarearekin

ERAGILE PARTE
HARTZAILEAK

EZAUGARRI
NAGUSIAK

Eragile

Integralak nahiz zehatzak

enpresa sarearen

ekonomikoak eta

izan daitezke, sektore

garapena

enpresa arlokoak

ekonomikoen katearen

lankidetzan

bultzatuko

Enpresak

elementuren batzuei

jarduteko

duen lankidetza

Enpresa garapenari

dagokienez

sare zehatzak

ahalbidetzea,

eusteko bestelako

enplegua eta

eragileak

aberastasuna
sortzeko

5.1. Bizkaia

Kontuen berri

Zehatza,

Herritar ez

Dinamika parte-hartzaileak

Goazen

emateko

kontuen berri

antolatuak

berak eragiten du

2030eko

eskualdeko

emateko

Eskualde mailan

eskualde mailan egindako

kontuen berri

topaketak

eskualde

garrantzitsuak diren

proposamenekin zerikusia

ematearekin

baliatzea dinamika

topaketa

gizarte eta ekonomi

duten neurrien ezarpenari

zerikusia

parte-hartzaileak

bakoitzari

eragileak

buruz kontuen berri eman

duen

bideratzeko,

lotutakoa

herritarren

betiere lurraldeko

partaidetza

edo eskualde

zehatza

bakoitzeko

beharra

hobekuntza
orokorra lortzeko
proposamen
berriak eskainiz
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Hurrengo orrialdeetan herritarrek parte hartzeko tresna eta bide nagusiak azaltzen dira;
horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren sailek sustatu eta abiarazitakoak dira.
Ez da zerrenda zehatz-zehatza; izan ere, erdiespen mugatuagoa duten eta proiektu
zehatzei loturik dauden tresnak existitzen direlako, bai eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
menpeko erakundeek bultzatutako bestelakoak ere.
Ikuspegi kuantitatibo batetik, 2017an herritarren partaidetzarako erabilitako lanabes eta
kanalen banaketa honako hauxe da:

20

1.1. Gizarte partaidetzarako organo eta foro iraunkorrak
12

1.2. Erakunde bultzada eta koordinaziorako organo eta foro iraunkorrak
6

1.3. Barne bultzada eta koordinaziorako organo eta foro iraunkorrak
2.1. Herritarrek parte hartzeko gune eta kanal iraunkorrak

5

3.1. Planak eta estrategiak prestatzeko edo ta jarraitzeko eta ebaluatzeko
prozesu parte hartzaileak

18

24

3.2. Foru arautegia prestatzeko prozesu parte-hartzaileak

21

3.3. Zerbitzu publikoen hobekuntzari lotutako prozesu parte-hartzaileak
4.1. Bizkaiko enpresa sarearekin lankidetzan jarduteko sare zehatzak
5.1. Bizkaia Goazen 2030eko kontuen berri ematearekin zerikusia duen
herritarren partaidetza zehatza
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10

1. ORGANOAK ETA FOROAK
1.1. GIZARTE PARTAIDETZARAKO ORGANO ETA FORO IRAUNKORRAK
ORGANOA/FOROA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Elkarrizketa

Gizarte Ekintza

Lan partekatuaren eta elkarrizketa eta lankidetzaren espazioa,

Zibileko Mahaia

iraunkorra, operatiboa eta bi norabidekoa, Bizkaiko Foru
Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren eta lurralde historikoan
presentzia duten gizarte ekintzako hirugarren sektoreko
erakundeen eta sareen artekoa.

Adinekoen

Gizarte Ekintza

Kontseilua

Kide anitzeko organoa, aholku eta kontsulta arlokoa, Bizkaiko Foru
Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailari atxikitakoa; organo honetan
adinekoekin zerikusia duten erakundeek, elkarteek eta organizazioek
hartzen dute parte, kolektiboaren ongizatea lortzera bideratutako
politika eta jarduketak planifikatzen, burutzen eta jarraitzen
laguntzeko.

Bizkaiko Gizarte

Gizarte Ekintza

Esku Hartzeko

Aholku eta Diziplinarteko Batzordea, Bizkaiko Foru Aldundiaren
gizarte esku-hartzearen jardunean sortzen diren gatazka etikoen

Batzorde Etikoa

ebazpenak aztertzeko eta horietan aholkuak emateko. Gizarte

(BGEHBE)

zerbitzuetako eremuko profesionalek eta harekin erlazionatutako
eremuetakoek (Justizia, Hezkuntza, Osasuna, etab.) osatzen dute.
Hala ere, bestelako profesionalen partaidetza edo aholkularitza
zehatza ere eska daiteke (adituak).

Bizkaia

Ekonomia eta Lurralde Garapena

Sortzailearen

BEAZek kudeatutako lan partekaturako espazioa; bertan
networking-eko formatua duten ekimen eta jardunaldiak antolatzen

Espazioa

dira berrikuntzarekin, sorkuntzarekin, nazioartekotzearekin eta
lankidetzarekin zerikusia tuen gaien inguruan, betiere enpresei,
enpresa elkarteei eta prestakuntza zentroei nahiz zentro
teknologikoei zuzenduta.

Bizkaiko Turismo

Ekonomia eta Lurralde Garapena

Mahaia

Lurraldeko eragile guztiak biltzen dituen kontsulta organoa; bertan
Bizkaiko sektore turistikoaren etorkizunari begirako gai estrategikoak
jorratzen dira. Haren kideen artean honakoak ditugu: Bizkaiko Foru
Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Eudel, Bilboko Merkataritza Ganbera,
Portu Agintaritza, Bilboko Aireportua, Bilbao Air, Bizkaiko jomuga
turistikoak eta agentzia turistikoak.

Bilbao Bizkaia

Design Council
(BiDC)

Ekonomia eta Lurralde Garapena

Industria Sortzaileak sustatzera bideratutako jarduketak aztertzeko
eta bultzatzeko foroa, betiere Bizkaia eta Bilboko garapen
ekonomikoaren eta nazioarteko proiekzioaren aldeko faktore gisa.
Partaideak honakoak dira: Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala
eta industria sortzaileen sektoreko enpresak eta elkarteak.
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ORGANOA/FOROA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Berdintasunerako

Enplegua, Gizarteratzea eta

Informazioa eta lana trukatzeko espazio erkide gisa diseinatutako

Berdintasuna

aholku organoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegua, Gizarteratzea

Foroa

eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren eta lurralde historikoan jarduten
duten emakumezkoen elkarteen eta kolektiboen artekoa.

LGTB mahaia

Enplegua, Gizarteratzea eta

Baterako lan espazioa, Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegua,

Berdintasuna

Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren eta gay,
lesbiana, transexual eta bisexualen artekoa (LGTB), kolektibo horien
sentsibilizazio,normalizazio eta ikusgaitasun ekintzen garapenari
begira bideratua.

DantzaBiz – Dantza

Euskara eta Kultura

Batzordea

Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara eta Kultura Sailari atxikitako
aholku eta kontsulta organoa, Bizkaiko dantza espazioek, eskolek
eta baliabideek aurrera eramandako jarduketak koordinatzera eta
dinamizatzera zuzendua, dantzaren sare profesionala bultzatuz eta
indartuz.

Euskara Bizia

Euskara eta Kultura

Lan Batzordea, euskararen aldeko jarduerak garatzeko; bertan
Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara eta Kultura Saila, Eudel eta
euskararen sustapenean diharduten bestelako eragileak biltzen dira

Eskola Kiroleko

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Kontseilua

Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara eta Kultura Sailak koordinatutako
aholku organoa. Partaideak honakoak dira: ikastetxeak, Bizkaiko
kirolari lotutako guraso elkarteak eta erakundeak. Xedea da
lurraldeko eskola kirolaren proiektua definitzea.

Bizkaikoa Aholku

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

KOntseilua –

Bizkaiko Museoen Mahaiaren aholku organoa. Bertan Bizkaiko
Foru Aldundiaren Euskara eta Kultura Saila, museoetako

Bizkaiko Museoen

udalerrietako alkateak, BizkaiKOAri lotutako espazioak,

Mahaia

erlazionatutako erakunde pribatuak eta kultur munduko
pertsonalitate garrantzitsuak biltzen dira.

Euskadiko

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Gazteriaren

Kontseilua (EGK)

Zuzenbide publikoari lotutako erakunde pribatua, gazteen
elkarteek osatutakoa. Harekin Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetza
hitzarmen bat izenpeturik dauka “Gaztedi Bizia 2020” proiektuaren
testuinguruan, Bizkaiko gazte mugimenduarekin solaskidetza
bultzatzera zuzendua.
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ORGANOA/FOROA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Gazte Saregileak

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Lurraldean aurrera eramaten diren gazteriaren politikei laguntza

taldea

emateko eta horiek aztertzeko organoa, Bizkaiko Foru Aldundiak
sortutakoa, gazteekiko gogoeta, elkarrizketa eta eztabaida
espazio gisa eta gazteriaren arloan jarduketak gauzatzen dituzten
erakundeen eta entitateen eta herritarren partaidetza kanal gisa.

Bizkaiko Finantzen

Ogasuna eta Finantzak

Lurralde Kontseilua

Bizkaiko udalerrien (Eudelen bidez) eta Foru Aldundiaren arteko
partaidetza eta koordinazio organoa, udal finantzazioaren banaketa
egokia bermatzen duena, bai eta Lurralde Historikoaren ekonomi,
finantza eta aurrekontu jarduera ere.

Biztanleriaren

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

mahaia –

Herritarren partaidetza eta ebaluazio tresna, Bizkaiko Foru
Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Sustatzeko Sailak

Iraunkortasunari

koordinatua. Iraunkortasunari buruzko Hezkuntzarako Ekintza Plana

buruzko

abiarazi da Bizkaiko biztanleen artean iraunkortasunari buruz abian

Hezkuntzarako

jarritako jarduketen oihartzunaren ezagutzan sakontzeko asmoz.

Ekintza Plana

Natur Parkeen

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Jarraipen

Bizkaiko Natur Parkeen inguruko aholku eta kudeaketa organoak.
Horietan Bizkaiko Foru Aldundiak parte hartzen du, bai eta Eusko

Patronatuak

Jaurlaritzak, toki erakundeek eta elkarteek, organizazioek eta

(Armañón, Gorbeia,

sektoreari lotutako bestelako eragileek ere.

Urkiola)

Urdaibaiko Biosfera

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Erreserbaren

Urdaibaiko Biosfera Erreserba kudeatzeko eta bertan parte hartzeko
organoa. Bertan Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta

Patronatua

Urdaibain eskumenak dituzten administrazioetako ordezkariek parte
hartzen dute, bai eta ekonomi, gizarte eta ingurumen interesak
dituzten elkarte eta erakunde ordezkagarriek ere

Arrantzako Lurralde

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Kontseilua

Erakunde koordinazio eta bultzadarako foro iraunkorra. Bertan
Bizkaiko Foru Aldundiak eta sektoreari lotutako bestelako eragile eta
erakundeek parte hartzen dute, arrantzaren jardunarekin zerikusia
duten gaiei heltzeko asmoz.

Bizkaiko Ehizako

Lurralde Kontseilua

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Bultzada eta koordinazio instituzionalerako foro iraunkorra. Bertan
Bizkaiko Foru Aldundia eta sektoreari lotutako bestelako eragile eta
erakundeak biltzen dira, ehizaren jardunarekin zerikusia duten gaiei
heltzeko.
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1.2. ERAKUNDE BULTZADA ETA KOORDINAZIORAKO ORGANO ETA FORO IRAUNKORRAK
ORGANOA/FOROA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Artapen

Gizarte Ekintza

Kontseiluaren xedea da 0-6 urte bitarteko umeen artapen goiztiarra

Goiztiarrerako

kontzertatzea eta koordinatzea. Bertan elkargo profesionalek, osasun

Erakundeen Arteko

eta hezkuntza sistemek eta 3 foru aldundiek parte hartzen dute.

Kontseilua

Bizkaia Tourism

Ekonomia eta Lurralde Garapena

Action Group-en

Lankidetza publiko-pribaturako tresna, kontsulta izaerarekin,
lurraldean turismoaren sektorea sustatzeko ekimenak garatzeko;

sorkuntza

honako hauek osatzen dute: Bizkaiko Foru Aldundia, Basquetour,
Bilbo, Getxo eta Barakaldoko udalak, Bilboko Merkataritza Ganbera,
Portu Agintaritza, EUDEL udalerrien elkartea, Bilbao Air, Bilboko
Aireportua, Bilbao Metrópoli 30, sektoreko elkarteak (ATRAETurismo Agentzia Hartzaile Elkartuak Destino Bilbao Hotel Elkartea,
Xarma Hoteles con Encanto Elkartea, Bizkaytour elkartea, Bizkaiko
Ostalaritza Elkartea, Bizkaiko Ostatu Turistikoak, AKTIBA Turismo
Aktiboaren Elkartea, Bizkaiko Txakolina, Euskadiko Turismo Giden
Elkartea eta Bilboko Merkatarien Elkartea), Deustuko Unibertsitatea
eta Basque Mountains, Basque Sea-Ura eta Basque City-Hiria
destinoak.

Nazioartekotze

Ekonomia eta Lurralde Garapena

Partzuergoa

Lankidetza publiko-pribaturako plataforma, Eusko Jaurlaritzak,
foru aldundiek eta Euskadiko Merkataritza Ganberek osatutakoa.
Euskadin enpresen nazioartekotzea sustatzen duten eragileen
helburu, lehentasun, ekintza eta premiak koordinatzen dituena.

Euskadi 2020ko

Ekonomia eta Lurralde Garapena

Ekintzailetzarako

eta Euskadi 2020ko Ekintzailetzarako Erakundeen arteko Plana

Erakundeen arteko

jarraitzeko eta ebaluatzeko ardura duen organoa. Kideak honakoak

Planaren Mahaia

Alkarbide

Sailen eta erakundeen arteko erlazioa eta koordinazioa egituratzeko

dira: Eusko Jaurlaritza eta 3 foru aldundien ekonomi sustapen sailak.

Euskara eta Kultura

Kide anitzeko aholku eta kontsulta organoa, Bizkaiko Foru Aldundiak
sortutakoa, Eusko Jaurlaritza eta Eudelekin lankidetzan. Lurralde
historikoko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuen
topagune gisa eratzen da.

Foro Kulturgintzan

Euskara eta Kultura

Lankidetza gunea. Lurraldeko udal eta mankomunitateen kultur
politikak bultzatu, garatu eta eguneratzeko zeregina du lantaldeen
bidez eta erakundeen arteko lankidetzaren bidez.
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ORGANOA/FOROA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Udal Gaztedi

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Kide anitzeko aholku eta kontsulta organoa, lurraldeko gazteriaren

Lurralde Batzordea

arloko politika integralak koordinatzeaz arduratzen dena eta Udal
Gaztediren jarduketen erantzukizuna duena. Kideak honakoak dira:
Bizkaiko Foru Aldundia, Udal Gaztediren eskualdeetako batzordeak,
Gaztedi Bizkaiaren Foru Batzordea eta Eudel.

Udal Gaztedi

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Eskualde

Udal Gaztediren koordinazio organoak, eskualde mailan. Kideak
honakoak dira: Bizkaiko Foru Aldundia eta eskualde nahiz toki

Batzordeak

administrazioetako ordezkariak. Haien erantzukizuna da eskualdeko
udalerrietako gazteen egoeraren inguruko arazoei buruzko
hausnarketa eta azterketa prozesuak garatzea.

Iruzurraren kontra

Ogasun eta Finantzak

Borrokatzeko

3 foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak osatutako organoa,
iruzurraren kontrako borrokan jarraitu beharreko ildo estrategikoak

Batzordea

zehazteko eta Euskadiko Iruzurraren kontra Borrokatzeko Baterako
Plana prestatzeko erantzukizuna duena, gai horretan hiru foru
ogasunek zuzenean betetzen duten jarduketak osatuz.

Bizkaiko

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Iraunkortasunerako

iraunkortasun politiketarako erlazio, partaidetza eta koordinazio

Kontseilua

Bizkaiko Hiri

organoa.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Hondakinen

Iraunkortasunaren
aldeko Udalerrien
Sarea

Lurraldean hiri hondakinak kudeatzeko aurrera eramaten diren
jarduketak koordinatzeko organoa, Iraunkortasuna eta Natura

Lurralde Kontseilua

Udalsarea 21-

Bizkaiko Batzar Nagusien eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko

Ingurunea Sustatzeko Sailak eta Eudelek osatutakoa.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Udalen, mankomunitateen, 3 foru aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren
erakundeen arteko koordinazio eta lankidetza foroa garapen
iraunkorraren gaian. Haren erantzukizuna da EAEko udalen 21 toki
agendak dinamizatzea eta Ekintza Planen burutzapena bultzatzea.
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1.3. BARNE BULTZADA ETA KOORDINAZIORAKO ORGANO ETA FORO IRAUNKORRAK
ORGANOA/FOROA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Mendekotasuna

Gizarte Ekintza

Gizarte Ekintza Saileko organo horrek aholku ematen du erabakiak

duten

hartzeko mendekotasuna duten pertsonentzako egoitza-arretaren

Pertsonentzako

arloan eta zentroek parte har dezaten mendekotasuna duten

Egoitzen Foru

pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoaren kudeaketan;

Sareko Zentroen

horrek helburutzat dauka kalitaterik onena bermatzea bai egoitzen

Batzorde Iraunkorra

foru zerbitzuaren kudeaketa teknikoan zein arretaren kudeaketan,
antolaketan eta funtzionamenduan.

Emakumeen
eta Gizonen

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta

Sailen arteko batzorde politikoa da, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren

Berdintasuna

politiketan generoa zeharka txertatzea du xede. Bizkaiko

Berdintasunerako

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planaren betearazpena

Sailen arteko

koordinatzen du, haren programazio, jarraipen eta ebaluazio

Batzordea

prozesuak bizkortzen ditu, eta sailen arteko Berdintasuna Taldea
izeneko talde teknikoari bultzada ematen dio.

Berdintasuna Taldea

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta

Sailen arteko talde teknikoa da, eta eginkizun hauek ditu:

Berdintasuna

Berdintasunerako Foru Plana garatzeko eta betearazteko ekintzak
proposatzea, horien betearazpenaren jarraipena egitea, eta
esperientziak eta proposamenak partekatzeko gune izatea, sailen
arteko sinergiak sor daitezen, berdintasunaren arloko politiken
kudeaketa eta eraginkortasuna ahalik eta gehien hobetzeko.

Gaztedi Bizkaia

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Foru Batzordea

Sailen arteko organo horretan parte hartzen dute Gaztedi Bizkaia
2020 Proiektuaren garapenaren eta betearazpenaren inguruko
eskumenak dituzten Bizkaiko Foru Aldundiko sailen ordezkariek;
haren koordinazioa eta zeharkakotasuna bermatzen dute.

Gaztedi Bizkaia

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Talde Teknikoa

Gaztedi Bizkaia Foru Batzordeari sostengua, laguntza eta aholkuak
emateko sortutako talde teknikoa da. Bizkaiko Foru Aldundiko sail
batzuen ordezkariek osatzen dute, hain zuzen ere Gaztedi Bizkaia
2020 Proiektuan parte hartzen duten sailen ordezkariek.

Iraunkortasunerako

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Foru Batzordea

Bizkaiko Foru Aldundiko zuzendaritza nagusi guztien ordezkariek
osatutako batzorde teknikoa da. Jasangarritasunaren arloko
politikak betetzen eta Aldundiak bultzatzen dituen ekintza guztietan
sartzen laguntzea du eginkizuna. Iraunkortasun Agenteak deituta,
Bizkaia 21 Egitasmoa Bizkaiko Foru Aldundi osoan hedatzeko lanak
koordinatu dituzte. Bizkaiko Iraunkortasuneko Adierazleen Sistemako
iraunkortasun eta berrikuntzarako energia, osasun eta hezkuntzaren
esparruetan zeharkako beste programa eta azterlan batzuk
prestatzen ere kolaboratu dute. Horrez gain, balio bereziko foro gisa
hartzen da, zenbait alderdi diziplina anitzeko ikuspegiarekin lantzeko
baliagarria, esaterako lurralde antolaketa.
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2. ESPAZIOAK ETA KANALAK
2.1. HERRITARREK PARTE HARTZEKO GUNE ETA KANAL IRAUNKORRAK
GUNEA/BIDEA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Gizarte Ekintzako

Gizarte Ekintza

Gizarte Ekintza Sailak antolatzen dituen topaketa horiek bilgune eta

Topaketak

eztabaidagune irekiak dira. Zabalik daude, bai profesionalek bai
herritarrek, oro har, euretan parte hartu ahal izan dezaten. Heziketa-,
informazio- edo zabalkunde-izaera berariazkoa dute, eta haien
helburua da gizarte gaiak lantzea adituen ikuspuntutik eta ikuspegi
zabal batetik.

Generakzioa –

Gizarte Ekintza

Zahartze Aktiboa

Bizkaiko Foru Aldundiak zahartze aktiboa sustatzeko egiten duen
jardueraren inguruko informazioa eskaintzen duen webgunea da.

webgunea

Zahartzeari buruzko informazioa emateko eta Bizkaiko herritarrekin,
entitateekin eta elkarteekin interakzioan eta harremanetan jarduteko
bidea izateko sortu da. Baditu harremanetarako inprimaki bat, eta
postontzi bat (posta elektronikoa), herritarrek bertara jo ahal izan
dezaten. Horiek ahalbidetzen dute parte hartzeko eta entzuteko
berariazko kanalak irekitzea, bi norabideko feedback-a eta dinamika
bermatuz.

Batzorde ez-

Euskara eta Kultura

ofizialak eta kultura

Euskara eta Kultura Sailak antolatzen dituen batzorde ez-ofizialak
eta kultura topaketak bilgune eta gogoetagune dira, kulturgintzako

topaketak

profesionalei eta, oro har, herritar guztiei zuzenduak, kulturaren
arloko dinamiken eta jardueren inguruan sortzen diren hainbat kontu
eta beharrizan elkarrekin aztertzeko.

Gaztedi Bizkaia -

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Hezkuntzari eta

Gogoetagune bat da, hezkuntzaren eta aisialdi hezitzailearen arloko
hainbat agenterekin (gizarte entitateak, eskolak, gazteen elkarte-

aisialdi hezitzaileari

ehuneko entitateak, hezkuntza-agenteak, gazteak…) aldian-aldian

buruzko aldian-

topaketak eginez gauzatzen dena, erronkak eta beharrizanak

aldiko topaketak

identifikatzeko eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arlo horretako
proposamenak, jarduerak eta iritziak trukatzeko.

Iraunkortasunaren
aldeko Gazteen
Bizkaiko Foroa

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Bizkaiko ikastetxeak Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko
Jaurlaritzaren ordezkariekin topaketak egiteko foroa da.
INGURUGELAk koordinatzen du, eta beraren bidez adituak
eta erakunde-agenteak harremanetan jartzen dira umeekin eta
gazteekin, Bizkaiko lurraldearen jasangarritasunerantz aurrera egitea
ahalbidetuko duten proposamenen bila. Lehenengoa 2015ean egin
zen, Eskola Agenda 21 sustatzen duten eskolen parte hartzearekin,
eta bigarrena 2017an, lanbide heziketako zentroekin.
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3. PROZESUAK
3.1. PLANAK ETA ESTRATEGIAK PRESTATZEKO EDOTA JARRAITZEKO ETA EBALUATZEKO PROZESU PARTE HARTZAILEAK

PLANA/ESTRATEGIA

Desgaitasuna duten

SAIL ARDURADUNA

Gizarte Ekintza

pertsonek parte

PLANAREN/ESTRATEGIAREN
HELBURUA ETA EZAUGARRI
GARRANTZITSUAK

PARTE HARTZEKO
PROZESUAREN IZAERA
Diagnostikoa

Garapena

Jarraipena
eta
ebaluazioa

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

EZ

BAI

BAI

EZ

BAI

BAI

BAI

Bizkaian desgaitasuna duten pertsonek parte hartzeko eta bizi kalitate

hartzeko eta bizi

ona izateko 2016-2019 aldirako

kalitate ona izateko

Planak desgaitasunaren arloan

Plana, 2016-2019

legegintzaldi honetarako ezarritako
lan-ildoak biltzen ditu. Honako hauek
dira plan horretako gai nagusiak:
hurrengo urteetarako lehentasunak,
Bizkaia irisgarritasun unibertsaleko
eta aukera-berdintasuneko lurralde
bihurtzeko eman behar den bultzada,
eta laguntza pertsonalizatuen sarearen
hedapena.

Bizkaiko Adinekoen

Gizarte Ekintza

Plan Estrategikoa

Bizkaiko Adinekoen 2020ra arteko Plan
Estrategikoak adinekoen arloan Bi-

2020

zkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza
Sailaren politikak gidatu behar dituzten
lan-ildoak ezartzen ditu. Plan horren
helburua da, betiere, adinekoen
kolektibo horren beharrizanak asetzea,
programa, zerbitzu eta prestazioen
zorro zabalaren bitartez; haien autonomia sustatzea, eta zahartze aktibo eta
osasungarria bermatzea.

Babesik gabeko

Gizarte Ekintza

Haurren III. Plana

Babesik gabeko Haurren III. Planak
arazoak dituzten adingabeei laguntze-

2016-2019

ko neurriak eta ekintzak ezartzen ditu.
Batez ere, haurtzaroan eta nerabezaroan gertatzen diren babesgabetasun
egoerei jartzen die arreta.

"Bizkaia, adin guz-

tietarako lurraldea“
Estrategia 20162019

Gizarte Ekintza

“Bizkaia, adin guztietarako lurraldea”
2016-2019 Estrategiaren helburua
da jarduketa-esparru egokia ezartzea
Bizkaia adin guztietarako lurralde
bihurtzeko, zahartze aktiboa lortzeko
baldintza ahalik eta onenak sustatuz,
kontuan izanik 60 urtetik gorako
pertsonak Bizkaiko biztanleen % 28
direla.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN 2017KO PARTAIDETZA MAPA

32

PLANA/ESTRATEGIA

Bizkaiko Errepide

Plan Sektoriala 2017-

SAIL ARDURADUNA

PLANAREN/ESTRATEGIAREN
HELBURUA ETA EZAUGARRI
GARRANTZITSUAK

Ekonomi eta

Bizkaiko Errepideen 2017-2029

Lurralde Garapena

aldirako Lurralde Plan Sektoriala

2029

PARTE HARTZEKO
PROZESUAREN IZAERA
Diagnostikoa

Garapena

Jarraipena
eta
ebaluazioa

BAI

EZ

EZ

BAI

EZ

EZ

BAI

BAI

EZ

BAI

EZ

EZ

errepide eta autobien hurrengo
hamarkadarako plangintzaren
ibilbide-orria izateko sortua da. Bertan
zehaztu dira xedapenak, helburuak,
lehentasunak eta Bizkaiko errepide
sarean egin beharreko hobekuntzak,
lurraldeko errepide mapa osatzeko
helburuarekin.

Bilboko Ekialdeko
Saihesbidearen

Ekonomi eta

Bilboko Ekialdeko Saihesbidearen

Lurralde Garapena

Plan Bereziaren helburua da Ibarsusi-

Errepide Plan

Larreagaburu tartearen trazadurarako

Berezia

aukerak aztertzea, inguru horretarako
bide-azpiegituren proiekturik egokiena
identifikatu eta diseinatzeko.

Bizkaiko

Lankidetzaren III.
Gida Plana 2017-

Enplegua, Gizarte

Bizkaiko Lankidetzaren 2017-2020

Inklusioa eta

aldirako III. Gida Planak helburutzat du

Berdintasuna

Bizkaitik bultzatzen den lankidetzaren

2020

kalitatea eta eragina hobetzea,
garapenerako, gizartea eraldatzeko
eta txirotasuna errotik erauzteko
laguntza ematearren, zeharkako hiru
ildo nagusi jorratuz, hots, eskubide
unibertsalen ikuspegia, genero
ekitatea eta sexu dibertsitatea, eta
ingurumen jasangarritasuna.

Pertsonen

Salerosketaren

aurkako Bizkaiko

Plan Integrala 20162019

Enplegua, Gizarte

Pertsonen Salerosketaren aurkako

Inklusioa eta

2016-2019 aldirako Bizkaiko Plan

Berdintasuna

Integralaren bidez agenda publikoan
sartu nahi da giza eskubide guztiak
zapaltzen dizkieten pertsonen egoera.
Pertsona horiei esklabotza, esplotazioa
eta izua jasanarazten dizkiete
askotariko helburuetarako, batez ere
sexu esplotaziorako.
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PLANA/ESTRATEGIA

Euskararen Erabilera Normalizatzeko

SAIL ARDURADUNA

PLANAREN/ESTRATEGIAREN
HELBURUA ETA EZAUGARRI
GARRANTZITSUAK

Euskara eta

Euskararen Erabilera Normalizatzeko

Kultura

2013-2017 aldirako Planaren bidez

Plana 2013-2017

PARTE HARTZEKO
PROZESUAREN IZAERA
Diagnostikoa

Garapena

Jarraipena
eta
ebaluazioa

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

EZ

BAI

BAI

BAI

hainbat ekimen sustatu nahi dira,
euskara lanerako eta zerbitzurako
hizkuntza izan dadin, Bizkaiko Foru
Aldundiko langileen arteko harremanetarako hizkuntza izateaz gainera.

Legegintzaldiko

Gaztedi Bizkaia 2020

Ahaldun Nagusia-

Legegintzaldiko Gaztedi Bizkaia 2020

ren Kabinetea

Plana Bizkaiko Foru Aldundiaren

Plana

gazteria arloko 2016-2020 bitarteko
jarduketa guztien esparru-dokumentua da. Helburu hauek ditu: gazteen
eskubideak bermatzea, gazteek
banakako autonomiarako duten gaitasuna areagotzea, eta gazteek komunitatean parte har dezaten sustatzea.

Bizkaiko

Gardentasunerako
Foru Plana 20172019

Modernizazio,

Bizkaiko Gardentasunerako 2017-

Gobernamendu

2019 Planak erantzuna ematen

On eta

dio Gardentasunari buruzko Foru

Gardentasunerako

Arauan jasotako konpromiso

Kabinetea

bati, eta sei ardatz ditu. Honako
hauek dira ardatzak: Bizkaian
gardentasunaren kultura sortzea,
publizitate aktiboaren edukiak
hobetzea, gardentasuna barruko
kudeaketa prozesuetan sartzea,
gardentasunerako komunikazio
bide berriak martxan jartzea,
gardentasunaren kudeaketarako barne
gaitasunak indartzea, eta Bizkaian
gardentasunaren ebaluazioa eta
jarraipena egiteko prozesuei eragitea.

Bizkaiko Soinu

Kalitatea Hobetzeko
Estrategia 20132017

Iraunkortasuna eta

Bizkaiko Soinu Kalitatea Hobetzeko

Ingurune Naturala

2013-2017 aldirako Estrategiaren
helburua da kutsadura akustikoaren
kudeaketaren arloan garatu behar
diren jarduketei bultzada ematea
eta horiek koordinatzea, jarduketok
abian jartzeko laguntza eta aholkuak
emanez lurraldeko toki erakundeei eta
eragileei.
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PLANA/ESTRATEGIA

Bizkaia 21 Programa
2011-2016

SAIL ARDURADUNA

PLANAREN/ESTRATEGIAREN
HELBURUA ETA EZAUGARRI
GARRANTZITSUAK

Iraunkortasuna eta

Bizkaia 21 programa lurralde

Ingurune Naturala

historikoaren eta lurraldea

PARTE HARTZEKO
PROZESUAREN IZAERA
Diagnostikoa

Garapena

Jarraipena
eta
ebaluazioa

BAI

BAI

BAI

BAI

EZ

EZ

BAI

BAI

BAI

BAI

EZ

EZ

osatzen duten udalerrien garapen
iraunkorrerako fotu estrategia gisa
planteatu da, eta lurraldearen
garapen iraunkorreko ereduaren
esparruan garatu beharreko linea eta
jarduerak ezarri ditu, ikuspegi soziala,
ingurumenarena, konomikoa eta
kulturala uztartuz.
Bizkaiarentzako

Energia Estrategia

Iraunkortasuna eta

Energiaren Euskal Erakundearekin

Ingurune Naturala

elkarlanean diseinatu da

Iraunkorra 2020

Bizkaiarentzako Energia Estrategia
Iraunkorra 2020 - Bizkaia 21 Programa.
Energiaren arloko plangintza propioa
da, eta energia aurreztea eta
efizientzia sustatzea du helburu, bai
eta energia berriztagarriak sustatzea
ere, foru eremuan, udal eremuan nahiz
banakoen artean.

Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko

Iraunkortasuna eta

Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko

Ingurune Naturala

2005-2016 aldirako II. Plan Integralak

II. Plan Integrala

hiri hondakinen kudeaketa jasangarria

2005-2016

lortzeko helburuarekin garatu
beharreko lan-ildoak zehazten
ditu. Beraren bidez herritarrei
kalitatezko zerbitzua eskaini nahi zaie,
ingurumenaren babesaren mailarik
onenekin.

Bizkaiko Iraunkortasunerako Hezkunt-

zako Ekintza Egitasmoa 2020

Iraunkortasuna eta

Bizkaiko Iraunkortasunerako

Ingurune Naturala

Hezkuntzako 2020ra arteko
Ekintza Egitasmoaren xedea da
jasangarritasunaren kultura hedatzea
Bizkaian, arreta berezia jarriz natura
eta kultura ondarearen ezagutzari eta
zabalkundeari, eta aztarna ekologikoa
ahalik eta txikiena izateko jardunbide
egokiak onar daitezen beharrezkoak
diren tresnak eskaintzea.
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PLANA/ESTRATEGIA

Gaztelugatxeko
Jarduketa Plan

SAIL ARDURADUNA

PLANAREN/ESTRATEGIAREN
HELBURUA ETA EZAUGARRI
GARRANTZITSUAK

Iraunkortasuna eta

Gaztelugatxeko Jarduketa

Ingurune Naturala

Plan Integralak zehazten du zer

Integrala

PARTE HARTZEKO
PROZESUAREN IZAERA
Diagnostikoa

Garapena

Jarraipena
eta
ebaluazioa

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

nolako prozesua bete behar
den Gaztelugatxeko Biotopoa
dinamizatzeko, berrantolatzeko eta
garatzeko, beraren turismo-erabilera
jasangarriaren alde.

Bilboko Metropoliko
Lurralde Plan
Partziala

Garraioak,

Lurralde plan partzialek udalerrietan

Mugikortasuna eta

garatu behar diren esku-hartze

Kohesioa

nagusiak planteatzen dituzte,
udalerriak egokitzeko eta egoera
sozioekonomiko berrira eta lurraldeko
proiektuak burutzearen ondoriozko
aldaketetara moldatzeko. Plan
horietan honako hauek aurreikusten
dira: bizitegi eta industria eremuetako
esku-hartzeak, azpiegitura nagusien
kokapenaren eta egokitasunaren
berrikuspena, etorkizunean
okupatu litezkeen lurzoru-eremuen
identifikazioa, eremu naturalen
babesa, mugikortasun estrategiak, eta
eremu degradatuetako esku hartzeak.
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3.2. FORU ARAUTEGIA PRESTATZEKO PROZESU PARTE-HARTZAILEAK
ARAUA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Zaintzaileen

Gizarte Ekintza

Nazio Batuen gomendioei jaramon eginez prestatu da Zaintzaileen

Estatutua

Estatutua beraren bitartez bermeak eta heziketa eskaini nahi
zaizkie zaintzaileei eta euren inguruan zainketen beharra dutenei,
eta eurentzako laguntza-programak indartu nahi dira. Estatutua
prestatzeko, talde fokalak egin dira zaintzaileekin, eta kontsulta bat
egin zaie arloan diharduten erakundeei; zehazki, Bizkaiko Adinekoen
Kontseiluari.

Berdintasunari

buruzko foru araua

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta

Berdintasunari buruzko Foru Arauan printzipio orokor batzuk ezarri

Berdintasuna

dira, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta lurraldeko foru sektore publikoko
gainerako erakundeen jarduna gidatu behar dutenak; lurraldean
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatu eta bermatzea
xede duen neurri multzoa arautu da. Foru araua prestatzeko, lan
jardunaldi bat egin da arloan jarduten duten agente garrantzitsuekin,
elkarrizketak egin dira berdintasunaren arloko adituekin, eta gune
bat ireki da Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean, herritarrek
ekarpenak egin ahal izan ditzaten; horretarako, inkesta bat bete
behar dute.

Ordainpeko bide

Ekonomi eta Lurralde Garapena

azpiegiturak

da laguntza ematea pertsona fisiko egoiliarrei, zerga egoitza

erabiltzeko diru-

Bizkaian badute eta 2018. urtean ordainpeko eta foru aldundien

laguntzak arautzen

titulartasuneko bide azpiegiturak erabiltzen badituzte. Foru dekretu

dituen foru

arautzailearen zirriborroa egin ondoren, kontsulta publikorako eta

dekretua

Txekeo

Foru dekretu horrek onetsi duen diru-laguntzen programen helburua

entzunaldi publikorako prozesua abiarazi da.

Ekonomi eta Lurralde Garapena

Teknologikoen

Txekeo teknologikoen programaren bitartez, berrikuntzaren arloko
jarduerak modu sistematikoan egiten ez duten enpresei bultzada

Programa arautzen

ematen zaie berrikuntzaren arloan lehenengo urratsak egin ditzaten,

duen foru dekretua

kanpoko agente teknologiko baten laguntzaz. Programa arautzen
duen foru dekretuaren zirriborroa egin eta gero, abian jarri da
kontsulta publikoaren eta entzunaldi publikoaren prozesua.

Bizkaia Sortzailea

Ekonomi eta Lurralde Garapena

diru-laguntzen

Bizkaia Sortzailea Programaren helburua da proiektu berrien
garapena sustatzea lehendik badiren enpresa sortzaileetan nahiz

programa arautzen

enpresa berrietan, eta, halaber, Bizkaian sektore sortzaileak bultzatu

duen foru dekretua

eta sendotzeko proiektu interesgarrien garapena sustatzea.
Programa arautzen duen foru dekretuaren zirriborroa egin eta gero,
abian jarri da kontsulta publikoaren eta entzunaldi publikoaren
prozesua.

Enpresa

Berritzaileak

Sortzeko Programa
arautzen duen foru
dekretua

Ekonomi eta Lurralde Garapena

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren bitartez, enpresak sor
daitezen sustatu nahi da, batez ere enpresa berritzaileak; gainera,
horrelako enpresen hazkundea bizkortu egin nahi da, eta lehendik
badiren enpresetan barne-ekintzailetzako proiektuen garapena
sustatu. Programa arautzen duen foru dekretuaren zirriborroa
egin eta gero, abian jarri da kontsulta publikoaren eta entzunaldi
publikoaren prozesua.
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ARAUA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Bilbao-Bizkaia

Ekonomi eta Lurralde Garapena

Bilbao-Bizkaia helmuga turistikoa garatzeko diru-laguntzei buruzko

helmuga turistikoa

Foru Dekretuaren xedea da Bilbao-Bizkaia helmugaren operazio-

garatzeko diru-

egitura indartzea, eta hura helmuga digital bihurtzeko bultzada eta

laguntzei buruzko

sektorea osatzen duten pertsonen eta agenteen profesionalizazioa

foru dekretua

hobetzeko laguntza ematen duten proiektuak sustatzea. Programa
arautzen duen foru dekretuaren zirriborroa egin eta gero, abian jarri
da kontsulta publikoaren eta entzunaldi publikoaren prozesua.

Lehiakortasunerako

Ekonomi eta Lurralde Garapena

eta lankidetzan

Elkarlanean Programak sustatu egiten du lankidetzaren bidezko
berrikuntza-proiektuak gara daitezen hazkunderako estrategia gisa,

sortutako

bai eta enpresek elkarlanean identifikatzen dituzten negoziorako

berrikuntzarako

aukeren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta lege aldetikoa

diru-laguntzen

azter dadin ere. Programa arautzen duen foru dekretuaren zirriborroa

Elkarlanean

egin eta gero, abian jarri da kontsulta publikoaren eta entzunaldi

Programa arautzen

publikoaren prozesua.

duen foru dekretua
Berrikuntza eta

Ekonomi eta Lurralde Garapena

Inbertsio Aurreratua

Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i Planaren bitartez
berrikuntza eta inbertsioa sustatu nahi dira Bizkaiko enpresa-

Sustatzeko 2i

ehunean. Horretarako, laguntza ematen da berrikuntza teknologiko

Planeko diru-

zein ez-teknologikoko proiektuak gara daitezen entitatearen edozein

laguntzen programa

arlotan (prozesua, produktua, antolaketa, parte-hartzea, merkatua,

arautzen duen foru

jabetzaren babesa...) eta inbertsio aurreratuak egin daitezen,

dekretua

entitatearen negozio-eredurako egokiak eta eragin handikoak.
Programa arautzen duen foru dekretuaren zirriborroa egin eta gero,
abian jarri da kontsulta publikoaren eta entzunaldi publikoaren
prozesua.

Ekintzailetzaren eta
kalitateko enplegu

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta

Ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloko

Berdintasuna

proiektu berritzaileak garatzeko diru-laguntzen Programaren

egonkorraren

helburua da laguntza-programa bat antolatzea, proiektu eta

arloko proiektu

metodologia berritzaileak sustatuko dituena, hau da, ekintzailetza

berritzaileak

eta berrikuntza bultzatzen dituztenak lan-integrazioan eta

garatzeko

enpleguaren kalitatearen hobekuntzan. Foru dekretu arautzailearen

Programarako diru-

zirriborroa egin ondoren, kontsulta publikorako eta entzunaldi

laguntzei buruzko

publikorako prozesua abiarazi da.

foru dekretua
Kirol arloko

Euskara eta Kultura

teknikarien

prestakuntzarako
beken oinarri

arautzaileak eta

deialdia onesten
dituen Foru
Dekretua
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Proiektu horrek xedetzat du hobekuntza lortzea Bizkaiko kirol
klub eta elkarteetako teknikarien prestakuntza mailan.
Horretarako, sustatu egin nahi dira kirol arloko teknikarien
prestakuntza eta haien kualifikazio maila, bakoitzak bere
jarduketa eremuan aritzeko. Horrela, azken batean, kirolarien
errendimenduaren hobekuntza lortu nahi da. Foru dekretu
arautzailearen zirriborroa egin ondoren, kontsulta publikorako
eta entzunaldi publikorako prozesua abiarazi da.

ARAUA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Izaera parte-

Euskara eta Kultura

Proiektu horren xedea da herritarrek kirol jarduera fisikoan batera

hartzaileko

parte hartzea sustatzen duten kirol arloko gertakariak sustatzea.

kirol jarduerak

Hain zuzen ere, horrelako ekimenei laguntza emateko, entitate

antolatzeko

antolatzaileek ekimen horietan egindako antolaketa-gastuak zati

laguntzei buruzko

batean finantzatzen dira. Foru dekretu arautzailearen zirriborroa egin

foru dekretua

ondoren, kontsulta publikorako eta entzunaldi publikorako prozesua
abiarazi da.

Banakako

Euskara eta Kultura

kirolarientzako

Proiektu horren bitartez, Bizkaiko banakako kirolariei nazioarteko
lehiaketetan parte hartzea erraztu nahi zaie, hori lehen urratsa izango

diru-laguntzak

baitute kirol arloko elitera iristeko. Kirolariari zati batean finantzatzen

arautzen dituen

zaio probetan parte hartzeak eragiten dion gastua. Foru dekretu

foru dekretua

arautzailearen zirriborroa egin ondoren, kontsulta publikorako eta
entzunaldi publikorako prozesua abiarazi da.

Tributuen arloko

Ogasuna eta Finantzak

2018rako

Hauxe da tributuen arloko neurriei buruzko foru arau berriaren
helburua: egungo foru araudia egokitu eta hobetuko duten zerga

Neurriei buruzko

neurriak definitzea, zerga sistema bidezkoago, progresiboago

Foru Arauaren

eta eraginkorragoa, politika publikoak eta EAEko ongizate

aurreproiektua

sistema mantendu eta bermatuko duena sortzeko. Foru arauaren
aurreproiektua egin ondoren, kontsulta publikorako eta entzunaldi
publikorako prozesua abiarazi da.

Zerga inprimakien

Ogasuna eta Finantzak

salmentarako prezio

Foru dekretu horren helburua da herritarrei erraztasunak ematea
euren zerga betebeharrak betetzeko, mekanismo arin, erraz

publikoen aplikazioa

eta eraginkorrak ezarriz, betebeharrak betetzearen ondoriozko

foru dekretua

elektronikoko zerbitzuekin lerrokatuta dago, eta, zehazki, honela

indargabetzen duen

zeharkako kostuak murriztuta. Neurri hori administrazio
gauzatzen da: inprimakiak formatu digitalean eskaintzen dira
Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean, gehien erabiltzen direnak
izan ezik, horiek paperezko formatuan eskainiko baitira dohainik.
Foru dekretuaren zirriborroa egin ondoren, entzunaldi publikorako
prozesua abiarazi da.

Kontrolpeko ehiza
eremuetarako

erreferentziako

prezio publikoak
sortzeko foru
dekretua

Ogasuna eta Finantzak

Foru dekretu horren helburua da ehizaren modalitate guztietarako
balioak ezartzea Bizkaiko Foru Aldundiak edo onartutako entitate
laguntzaileek kudeatzen dituzten kontrolpeko ehiza eremuetarako.
Halaber, homogeneizatu egiten ditu kontrolpeko ehiza eremuetako
baimenen prezioak. Foru dekretuaren zirriborroa egin ondoren,
kontsulta publikorako eta entzunaldi publikorako prozesua
abiarazi da.
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ARAUA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Ehizan egiteko

Ogasuna eta Finantzak

Ehizan egiteko lizentzia guztien tasak bateratzen ditu 180/2003

lizentziak eta

Foru Dekretuak, eta beraren aldaketaren helburua da indarra duten

matrikulak

tasetan jasotako elementu kuantitatiboak gaur egungo kudeaketa

ematearen ziozko

eta ehiza modalitateetara egokitu eta moldatzea, bai arrantza

tasaren arauketa

kontinentalerako, bai ehizarako. Foru dekretuaren aldaketaren

garatzen duen

zirriborroa egin ondoren, kontsulta publikorako eta entzunaldi

irailaren 16ko

publikorako prozesua abiarazi da.

180/2003 Foru
Dekretuaren
aldaketa

Tributuen

Ogasuna eta Finantzak

arloko zenbait

sisteman Euskal Zuzenbide Zibilari lotuta dauden zerga nagusiak

erregelamendu

5/2015 Lege berriari egokitzea; horretarako, aldaketak egingo

Euskal Zuzenbide

dira oinordetza eta dohaintzen, pertsona fisikoen errentaren,

Zibilari buruzko

ondare-aldaketa eta egintza juridiko dokumentatuen eta hiri lurren

5/2015 Legeari

balio gehikuntzaren gaineko zergei buruzko foru arauetan. Foru

egokitzeko

dekretuaren zirriborroa egin ondoren, entzunaldi publikoaren

dekretua

Likidaziorik ez

Dekretu horren helburua da Bizkaiko Lurralde Historikoko tributu-

prozesua abiarazi da.
Ogasuna eta Finantzak

egiteko, horiei baja

Foru agindu horren helburua da ezartzea zer kasutan ez den
egin behar zerga-likidaziorik, edo egindako likidazioa zer kasutan

emateko edo horiek

deuseztatu behar den eta baja eman behar zaion, ez delako

deuseztatzeko

nahikotzat jotzen bera igortzeko, jakinarazteko edo/eta dirua

kasuak eta

biltzeko kostua estaltzeko. Foru aginduaren zirriborroa egin ondoren,

zenbatekoak

entzunaldi publikorako prozesua abiarazi da.

finkatzen dituen
foru agindua

Balio Erantsiaren

Ogasuna eta Finantzak

gaineko Zergan

da; zergaren erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza

berehalako

elektronikoaren bitartez kudeatzea du oinarri sistema horrek,

informazio-

zerga iruzurraren aurkako borroka errazteko eta datuen kalitatea

hornidura sartzeko

hobetzeko. Foru dekretuaren zirriborroa egin ondoren, entzunaldi

foru dekretua
Bizkaiko Foru

Foru dekretu horren bidez kudeaketa sistema berri bat arautu nahi

publikorako prozesua abiarazi da.
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Aldundiak

kudeatzen dituen
atsedenlekuen

erabilera arautzen

duen foru dekretua

Foru dekretu horren xedea da herritarrek atsedenlekuetan
kokatzen diren zerbitzuak erabili ahal izateko baldintzak arautzea,
eta ahaleginak egitea ingurumenaren narriadura, erabiltzaileen
segurtasunaren kontrako arriskuak eta ematen diren zerbitzuen
kalitatearen kontrako mehatxua sortzen dituzten kausak gutxitzeko.
Foru dekretuaren zirriborroa egin ondoren, kontsulta publikorako eta
entzunaldi publikorako prozesua abiarazi da.
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ARAUA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Denboraldiko ehiza-

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Foru agindu horren xedea da espezie guztien ehiza-haizualdiak

haizualdiak eta

zehaztea, bai eta beharrezkoak diren arauak eta mugak ere, basa

debekualdi bereziak

bizitza eta natura ingurunea babestu eta hobetzearekin bateragarria

ezartzeko foru

den moduan. Foru aginduaren zirriborroa egin ondoren, entzunaldi

agindua

Araudi berezia

publikorako prozesua abiarazi da.
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

duten paseko

Foru arau horren xedea da araudi berezia duten paseko lerroen
funtzionamendua arautzea eta aipatutako espezieen ehiza-

lerroetan uso

denboraldia finkatzea, basa bizia eta ingurune naturala babestu eta

eta birigarro

hobetzearekin bateragarria den moduan. Foru aginduaren zirriborroa

migratzaileak

egin ondoren, entzunaldi publikorako prozesua abiarazi da.

ehizatzeko arauak
finkatzen dituen
foru agindua

Basoen kudeaketa
iraunkorrerako

planak arautzen

dituen dekretua

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Dekretu horrek prozedura erraztuak ezartzen ditu basoen
kudeaketa iraunkorrerako planak idatzi eta onesteko eta haien
jarraipena eta berrikuspena egiteko, baso ustiategiaren tamainari
dagokion moduan eta basoen kudeaketa iraunkorraren ildotik.
Foru dekretuaren zirriborroa egin ondoren, entzunaldi publikorako
prozesua abiarazi da.
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3.3. ZERBITZU PUBLIKOEN HOBEKUNTZARI LOTUTAKO PROZESU PARTE-HARTZAILEAK
ZERBITZU PUBLIKOA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Gizarte programei

Gizarte Ekintza

Bizkaiko Foru Aldundia Iparraldeko herrialdeetako garapen sozialeko

eta adinekoentzako

erreferentziako eragileekiko aliantzen sare egonkor bat sortzen ari da,

programei buruzko

lankidetzaren eta baterako garapenaren forma berriei bide ematen

esperientziak

dieten akordioen bitartez. Ildo horretan, giltzarri diren toki eragileak

trukatzea

sartu dira proposamenak, esperientziak eta lankidetzak jasotzeko,

Iparraldeko

adinekoentzako ingurune adiskidetsuei buruzko jardunaldi bat

herrialdeekin

antolatu da, eta Europako “Silver Economy” sariaren lidergoa daukan
lantaldean sartu da bertan parte hartzeko.

Desgaitasuna duten

Gizarte Ekintza

pertsonentzako

Hirugarren sektorearekin batera lanean ari gara, hainbat
intentsitatetako laguntza eredu berriak diseinatzen eta garatzen,

programa berriak

desgaitasuna duten Bizkaiko pertsonen eta horien familien

diseinatzea, euren

kolektiboaren beharrizanetara egokituak, desgaitasuna duten

etxean edota ohiko

pertsonak euren bizilekuan eta ingurune naturalean mantentzearen

ingurunean bizi

alde apustu egiten dutenak.

daitezen

Adinekoen

Gizarte Ekintza

elkarteentzako diru-

Urtero, Bizkaiko Foru Aldundiak adineko pertsonen elkarteei
zuzendutako laguntza-lerroak onesten ditu, erkaketa eginda

laguntzen programa

adinekoekin eurekin. Bizkaiko Adinekoen Kontseiluak ordezkatzen

hobetzea

ditu adineko pertsonak; ekarpenak eta hobekuntzarako iradokizunak
jasotzea du helburua.

Bizkaia gizarte

Gizarte Ekintza

berrikuntzaren

Gizarteratzearen arloan ekintzailetza eta berrikuntza sustatzeko eta
horien hedapena eta eragina bultzatzeko tresnak sendotzearren,

erreferentziako gune

berrikuntzarako jardunaldiak eta tailerrak garatzen ari dira gizarte

bihurtzea

berrikuntzako proiektuetarako eta enpresa berritzaile berrien
sorkuntzarako mentoretza-jarduketetan adituak diren agenteekin.

Autonomia

Gizarte Ekintza

Pertsonala

Adinekoen Autonomia Pertsonala Sustatzeko Etxebarriko Zentroak
helburutzat dauka inguruan mendekotasuna edo horren arriskua

Sustatzeko

duten adineko pertsonei eta horien familiei bizi kalitate hobea

Adinekoentzako

ahalbidetzea. Bai zentroaren diseinua bai bertan garatzen diren

Zentroa Etxebarrin

programak Etxebarriko udalerrian eta inguruetan garatutako partehartze prozesuaren emaitza dira. Bizkaiko Adinekoen Kontseiluari ere
azaldu zaio proiektua, bere ekarpenak eta oharrak egin ditzan.

Lan eskaintza

publikoei lotutako

Herri Administrazioa eta Erakunde

Egiten diren deialdi guztietan izangaien ikuspegiaren eta iritzien

Harremanak

berri jasotzen da, inkesten bitartez. Helburuak dira izangaien

hautapen-

prozesuei buruzko
gogobetetzeinkestak
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gogobetetasuna modu sistematikoan neurtzea eta hobetu daitezkeen
alderdiak identifikatzea, geroko hautapen-prozesuei begira.

ZERBITZU PUBLIKOA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Bizkaiko Foru

Herri Administrazioa eta Erakunde

Bizkaiko Foru Aldundiak zerbitzuen katalogo bat egin du —webgune

Harremanak

batean eskuragarri dago— modu iraunkor eta eguneratuan biltzen

Aldundiaren

Udal Zerbitzuen

dituena lurraldeko toki erakundeei ematen zaizkien zerbitzu guztiak,

Katalogoa sortzea

baita erakunde horien zerbitzurako diru-laguntzen direktorioa ere,
horren guztiaren ezagutza eta zabalkundea errazteko. Foru sail eta
sozietate publiko guztiek parte hartu dute katalogoa egiteko lanetan.

Larrialdietako

Kontrol Zentroa

Herri Administrazioa eta Erakunde

Proiektu horren helburua da larrialdiak kontrolatzeko zentral bat abian

Harremanak

jartzea, Bizkaiko Foru Aldundiak larrialdietarako dituen baliabide

bateratzeko

guztiak (suhiltzaileak, Nekazaritza, Herri Lanak, Errepideak, Gizarte

proiektua

Ekintza…) koordinatzeko. Larrialdi egoeretan koordinaziorako leiho
bakar gisa funtzionatuko du. Ildo horretan, inplikatutako zuzendaritza
nagusi guztiek parte hartu dute, beharrizanak definitzeko faserako.

Erakundeentzako
erosketa-zentral

Herri Administrazioa eta Erakunde

Bizkaiko Foru Aldundiak erosketa-zentral bakarra eratu du, gastua

Harremanak

optimizatzeko, barruko eta foru sektore publikoko burokrazia

bakarra eratzea

administratiboa murrizteko, kontratazio prozesuak bizkortzeko eta
baliabide gutxien dituzten erakundeei zerbitzu espezializatuetarako
irispidea errazteko. Zentrala diseinatzeko prozesuan udalek eta foru
erakunde publikoek parte hartu dute.

Suhiltzaile etxe

berria eraikitzea

Herri Administrazioa eta Erakunde

Gernika inguruan suhiltzaile etxe berri bat eraikitzeko proiektuaren

Harremanak

bidez larrialdietako zerbitzu hobea eskaini nahi zaie Busturialdeko

Busturialdean

bizilagunei. Gaur egungo instalazioak eta errepiderako sarbideak
hobetu egingo dira, eta instalazioak estandarizatu egingo dira
gainerako suhiltzaile etxeetarako erabilitako irizpide berak erabiliz.
Inplikatutako zuzendaritza nagusi guztiak eta Arratzuko Udala ari dira
parte hartzen proiektuaren garapenean.

Suhiltzaile etxe

berria eraikitzea

Herri Administrazioa eta Erakunde

Enkarterrin suhiltzaile etxe berria eraikitzeko proiektuaren bidez

Harremanak

larrialdietako zerbitzu hobea eskaini nahi zaie eskualdeko bizilagunei.

Enkarterrin

Gaur egungo instalazioak hobetu egingo dira, eta instalazioak
estandarizatu egingo dira gainerako suhiltzaile etxeetarako erabilitako
irizpide berak erabiliz. Inplikatutako zuzendaritza nagusi guztiak eta
Zallako Udala ari dira parte hartzen proiektuaren garapenean.

Aldian-aldiko

topaketak toki

agenteekin, agente
ekonomikoekin

Ekonomi eta Lurralde Garapena

Topaketak egiten dira Bizkaiko toki agenteekin, agente
ekonomikoekin eta sozialekin, eskualde bakoitzaren erronkak
identifikatzearren, hazkunde sozioekonomikoa eta lurraldelehiakortasunaren hobekuntza sustatzeko.

eta sozialekin,
eskualdeen

lehiakortasunari
buruz
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ZERBITZU PUBLIKOA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Nazioarteratze

Ekonomi eta Lurralde Garapena

Nazioarteratze Programaren barruan, programa horretan parte

Programan parte

hartuta izandako esperientzia eta eskainitako laguntzak eta zerbit-

hartzean izandako

zuak baloratzeko prozesuak egiten dira, inkestak eginez enpresa

esperientziaren

parte-hartzaileei batetik, eta tarteko agenteei bestetik (Merkataritza

balorazioa

Ganbera, unibertsitateak, garapen agentziak, klusterrak, finantza
erakundeak…). Horrela guztien iritzien berri jasotzen da eta etorkizunari begira hobetu behar liratekeen alderdiak identifikatzen dira.
Gainera, nazioarteratze gaietan enpresei laguntzeko tresnei buruz
hausnartzeko tailerrak egiten dira.

Emakumezkoen

Ekonomi eta Lurralde Garapena

balio erantsi handiko

erantsi handiko ekintzailetza ikertzeko eta beraren faktore kritikoak

ekintzailetza

identifikatzeko; azterlan horretan Bizkaiko hainbat emakume

aztertzea

Bizkaian genero
indarkeriaren

Bizkaiko Foru Aldundiak azterlan bat egin du emakumezkoen balio

ekintzailek parte hartu dute.

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta

Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiak eskaintzen dituen

Berdintasuna

jarduera, prozesu eta zerbitzuen azterketa eta balorazioa egiten

aurkako neurriek

dira, genero indarkeriaren aurkako neurriek nolako eragina duten

duten eraginaren

ezagutzeko. Balorazioa egiteko, inkesta egiten zaie Behatokiaren

balorazioa

webgunea bisitatzen duten pertsona eta agenteei eta Behatokia
osatzen duten edota beraren jardueretan parte hartzen duten
pertsonei (Behatokiaren Osoko Bilkura, lantaldeak eta Udalekiko
Harremanetarako Sarea).

Errefuxiatuei

laguntzeko esku-

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta

Goihabe programa gizarte inklusiorako programa integrala da,

Berdintasuna

askotariko neurriak biltzen dituena: hezkuntza, prestakuntza,

hartze sozialeko

gizarteratzea, lana, lagun egitea, hizkuntza-laguntza… Errefuxiatuen

Goihabe programa

heldueraren eta harreraren osteko aldian garatzen da, modu
koordinatuan, CEAR, Espainiako Gurutze Gorria, Caritas eta Ellacuría
Fundazioa erakundeekin batera.

Euskararen aldeko

Euskara eta Kultura

kanpainei buruzko

Bizkaiko Foru Aldundiak euskara sustatzeko egiten dituen kanpaina
guztietan gogobetetasun eta ebaluazio inkestak egiten zaizkie

ebaluazio eta

herritarrei. Horrela informazioa bildu nahi da, kanpaina horiek

gogobetetasun

hobetzeko asmotan.

inkesta

Bizkaiko biztanleek

Euskara eta Kultura

kirolean jardun

dezaten sustatzeko
aplikazio

teknologikoen
garapena

Bizkaiko biztanleek kirolean jardun dezaten sustatzeko aplikazio
teknologikoen garapenaren bitartez, udaletako teknikariei
informazioa eman nahi zaie udalerrietako biztanleek euren kabuz
erabiltzen dituzten ibilbideei buruz eta herritarrek jarduera fisikoa
egiteko dituzten aukerei buruz. Ohiko ibilbideen azterketarako eta
diagnostikorako datuen bilketaren hasierako fasearen ataletako
batean, elkarrizketak egin dira ibilbide horien erabiltzaile diren
pertsonekin.
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ZERBITZU PUBLIKOA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Bizkaia.eus

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunea eraberritzeko asmotan, parte-

(2.0) web-orria

hartze prozesu berariazko bat abiarazi da, helburu hauek dituena:

eraberritzeko

lurraldeko herritarren, gizarte erakundeen eta lanbide kolektiboen

prozesua

irizpideak eta lehentasunak sartu ahal izatea; tresna digitalen
bitartez parte hartzeko eta entzuteko berariazko bideak irekitzea; eta
webgunea Interneten erabilera sozialaren eta instituzionalaren logika
berrietara egokitzea. Parte hartzeko prozesu hori bideratzeko, foro
presentzialak antolatu dira, eta inkesta bat ireki da www.bizkaia.eus
webgunean.

Proiektuen

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

ingurumen inpaktua

Herritarrei eta gizarte eragileei zuzendutako parte-hartze prozesuen
xedea da erraztasunak ematea plan eta programak egiteko erabaki

ebaluatzeko

estrategikoak hartzerakoan jasangarritasun irizpideak erabil daitezen,

prozeduran

eta, halaber, proiektuak gauzatzean edo jarduerak egitean sortzen

herritarrek parte

diren ingurumen inpaktuei aurrea hartzea.

hartzea

Bizkaibusen

kalitateari buruzko
inkesta

Garraioak, Mugikortasuna eta

Bizkaibusek eskaintzen duen zerbitzuaren balorazioa, kalitate-inkesta

Lurraldearen Kohesioa

baten bitartez, erabiltzaileen gogobetetasun maila aztertzeko, 30
faktoreren inguruan. Faktore horiek lotura dute bost arlo nagusirekin:
ibilgailuekin, zerbitzuarekin, langileekin, geralekuekin
eta ekonomiarekin.
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4. SAREAK
4.1. BIZKAIKO ENPRESA SAREAREKIN LANKIDETZAN JARDUTEKO SARE ZEHATZAK
ZERBITZU PUBLIKOA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Nagusi Intelligence

Gizarte Ekintza

Nagusi Intelligence Center delakoa erakunde publikoen eta

Center delakoaren

pribatuen arteko aliantza bat da. Eragile publikoak eta pribatuak

diseinuan parte

batzen ditu, adineko pertsonei eta bizi kalitateari lotutako sektore

hartzea

ekonomiko baten erakarpena eta garapena ahalbidetzeko. Haren
diseinuan parte-hartze prozesu bat egiten ari da eragile pribatuekin
eta pertsona erabiltzaileen elkarteekin batera, haren garapenerako
proposamenak identifikatzeko.

Bizkaiak IKTetan

Ekonomi eta Lurralde Garapena

dituen aukera-hobiei

IKTen arloan lantalde bat sortu da informazioaren eta
komunikazioaren teknologiek Bizkaiko enpresei eskaintzen dizkieten

buruzko lantaldea

aukerak eta negozio-hobiak identifikatzeko eta horietaz baliatzeko.

sortzea

Arloko sektoreetako eragile nagusiek parte hartzen dute taldean,
esate baterako, tira egiten duten enpresek, balio kateko enpresek,
klusterrek, elkarteek….

Energy Intelligence

Ekonomi eta Lurralde Garapena

Center delakoa

Energy Intelligence Center delakoa lankidetza publiko-pribatuko
proiektu bat da, Oil&Gas-ari, energia elektrikoaren garraio eta

sortzea, energiaren

banaketari eta mugikortasun jasangarriari dagozkien energiaren

sektorea eta beraren

balio kateko segmentuetara bideratua. Beraren sorreran parte-

balio katea Bizkaian

hartze prozesu bat burutu da, alegia, aldian behingo bilerak egin

finka daitezen

dira enpresa garrantzitsuekin, azpisektore ekonomiko horiei, oro har,

errazteko

onura ekar diezaieketen eragin handiko proiektuak detektatu eta
definitzeko.

Social angel-en sarea

Ekonomi eta Lurralde Garapena

Proiektu sozial berritzaileak babestu eta azkartzearen arloan, Bizkaiko
Foru Aldundiak pertsona mentoreen sare bat sortu du. Seed Capital
Bizkaiak koordinatzen ditu, eta lankidetzan jarduten dute “social
angel” moduan.

Crowdfunding

Ekonomi eta Lurralde Garapena

Bizkaia, SA

Crowdfunding Bizkaia izenekoa enpresa-proiektuak finantzatzen
laguntzeko plataforma publiko bat da. Beraren bidez, finantzaketaren
beharra duten proiektuen berri zabaltzen da eta herritarrei proiektu
horietan inbertsiogile gisa parte hartzeko aukera ematen zaie.

Basque Talent

Ekonomi eta Lurralde Garapena

Network sarea
sendotzea

«Be Basque Talent Network» sarearen bitartez erraztu egin nahi da
talentuaren mugimendua, eta enpresa-harremanak ezarri nahi dira
Euskal Herriarekiko lokarria partekatzen duten euskal erakundeen eta
profesionalen artean. Ildo horretan topaketa profesionalak, azalpensolasaldiak eta hitzaldiak egiten dira, sarea sendotzeko, lehiakortasunelementua den aldetik.
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ZERBITZU PUBLIKOA

SAIL ARDURADUNA

HELBURUA ETA EZAUGARRI GARRANTZITSUAK

Bizkaia Mentoring

Ekonomi eta Lurralde Garapena

Bizkaia Mentoring Network izenekoa laguntza-sare bat da. Bizkaiko

Network

pertsona ekintzaileek euren enpresa sortzeko ezagutza gehiago eta
hobeak edukitzea du helburu, eta, aldi berean, startupen hazkundea
bizkortzen du. Lanbide edo/eta enpresa esperientzia luzea duten
pertsonek osatzen dute pertsona mentoreen sarea. Euren jakintza
pertsona ekintzaile berrien zerbitzura jartzen dute.

Bizkaiko enpresei

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

lagun egitea

Bizkaiko enpresei lagundu egin nahi zaie nazioarteko merkatuetarako
bidean. Horretarako, lagun egiteko ekintzak burutzen dira, aukera-

nazioarteko mailako

eremu geografikoetan negozio-aukera berrien sorrera errazteko.

aukera-eremuetara

Zehazki, erakundeen eta enpresen bidaiak edo misioak egiten dira
Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean. Aldez aurretik lehentasunak
ezartzen dira, eta leheneste hori Bizkaiko enpresa-ehunarekin batera
egiten da.

Basque Talent

Network sarea
indartzea

Ekonomi eta Lurralde Garapena

«Be Basque Talent Network» sarearen bitartez talentuaren
mugimendua erraztu nahi da eta enpresa-harreman eta -kontaktuak
ezarri nahi dira Euskal Herriarekiko lotura partekatzen duten euskal
profesional eta erakundeen artean. Ildo horretan, profesionalen
bilerak, azalpen-solasaldiak eta hitzaldiak egiten dira, sarea
lehiakortasun-elementu gisa sendotzea helburu dutenak.
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5. KONTUAK EMATEA
5.1. BIZKAIA GOAZEN 2030EKO KONTUEN BERRI EMATEAREKIN ZERIKUSIA DUEN HERRITARREN PARTAIDETZA ZEHATZA
2016ko azarotik 2017ko maiatzera bitartean, Unai Rementeria ahaldun nagusiak kontuak emateko eskualde-topaketen
lehenengo erronda egin da, Bizkaia Goazen 2030 estrategiari lotuta.
Hamar topaketa horietan guztira 645 pertsonak parte hartu dute; Bizkaiko lagin adierazgarria osatzen dute, adinaren,
generoaren eta gizarte profilaren irizpideei dagokienez. Hainbat lan-mahai egin dira, eta horiek aukera eman dute
herritarren 2.670 proposamen biltzeko, guztira.

EGUNA

ESKUALDEA

PARTE HARTZAILEEN KOP.

BILDUTAKO PROPOSAMENEN
KOP.

2016-11-17

Bilbo

75

406

2016-11-24

Nerbioi-Ibaizabal (Basauri)

79

350

2016-12-15

Arratia (Igorre)

62

228

2017-2-9

Durangaldea (Durango)

53

267

2017-2-23

Ezkerraldea (Santurtzi)

69

317

2017-3-8

Lea-Artibai (Markina)

38

140

2017-3-16

Enkarterri (Balmaseda)

56

227

2017-4-6

Uribe Kosta - Eskuinaldea (Leioa)

70

270

2017-4-27

Txorierri-Mungialdea (Derio)

83

248

2017-5-18

Busturialdea (Gernika)

60

217
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK HERRITARREN
PARTAIDETZARI LOTUTA ESKAINTZEN
DITUEN BESTELAKO ZERBITZUAK

Hurrengo orrialdeetan informazioa ematen da Bizkaiko Foru Aldundiaren beste
zerbitzu batzuei buruz; ez dira parte hartzeko zerbitzuak zentzu hertsian, baina lotura
estua dute parte-hartzearekin.

Herritarrei informazioa ematen dieten
Bizkaiko Foru Aldundiaren bulego eta
zerbitzuak

Informazio publikoa jasotzeko
eskubidea baliatzeko eskaerak
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1) HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEN DIETEN BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN BULEGO ETA ZERBITZU NAGUSIAK
BULEGOA

HELBIDEA

HARREMANETARAKO TELEFONOA

ARRETA-ORDUTEGIA

Laguntza

Diputazio kalea, 7. Bilbo

944 067 777

Neguko ordutegia: astelehenetik ostegunera 08:30etik 13:30era eta 16:00etatik
17:30era. Ostiraletan 08:30etik 13:30era.
Udako ordutegia: ekainaren 1etik irailaren
30era, astelehenetik ostiralera, 08:30etik
13:30era

Ogasun eta Finantza
Sailaren menpeko
Bulegoak

Paseo de la Magdalena kalea, 2. Balmaseda

946 125 500

Neguko ordutegia: astelehenetik
ostiralera, 08:30etik 14:000etara

Foru kalea, 4. Barakaldo
Kale Nagusia,38. Basauri

Udako ordutegia: ekainaren 11tik irailaren

Basurtuko Kaputxinoen kalea, 2 eta 4. Bilbao

14ra, astelehenetik ostiralera, 08:30etik

San Juan Ibarra plaza, 5. Gernika-Lumo

13:30era.

Konporte kalea, z.g. Getxo
Erribide kalea, 5. Mungia
General Castaños kalea, 41. Portugalete
Gizarte Ekintza

Lersundi kalea, 14. Bilbo

Sailaren menpeko

Ugasko kalea, 3. Bilbo

Ekonomi eta

Obispo Orueta kalea, 6. Bilbao

944 066 000

Ordutegia, urte osoan: astelehenetik
ostiralera, 08:30etik 13:30era.

Bulegoak

944 068 064

Lurralde Garapena

Ordutegia, urte osoan: astelehenetik
ostiralera, 08:30etik 13:30era.

Sustatzeko Sailaren
menpeko Bulegoak

Iraunkortasuna eta
Ingurune Naturala

Zaintzeko Sailaren

menpeko Bulegoak

Durangoko Eskualdeko Nekazaritza
Bulegoa

Sainz Indo – Concha kalea. Karrantza

946 806 308

Ordutegia, urte osoan: astelehenetik

Elorduigoiti kalea, 7. Mungia

946 740 311

ostiralera, 08:30etik 13:30era.

Merkatuko Plaza. Gernika

946 250 463

San Severino, 14. Balmaseda

946 800 690

Udaletxeko behea, Igorre

946 736 011

Arretxinaga kalea, 12. Markina

946 166 259

Askatasuna Etorbidea, 12 Durango

946 810 082

Ordutegia, urte osoan: astelehenetik
ostiralera, 08:30etik 14:00etara.
Udako ordutegia. Ekainaren 11tik irailaren
14ra 08:30etik 13:3era.
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INFORMAZIO PUBLIKOA JASOTZEKO
ESKUBIDEA BALIATZEKO ESKAERAK

Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauaren
III. tituluak arautzen du nola erabil dezaketen herritarrek informazio
publikoa jasotzeko duten eskubidea foru arau horren aplikazio-eremuan
aurreikusitako erakundeen aurrean. Titulu horretan jasotako aurreikuspenen
eta legedi aplikagarrian xedatutakoaren bidez arautuko da.
Eskubide hori baliatzea, Bizkaia Gardena atarian (gardentasuna.bizkaia.eus)
argitaratzen den publizitate aktiboko informazioa eskuratzearekin batera,
zalantzarik gabe herritarrek parte hartzeko ariketa da; horrelaxe erakusten
du Aldundiak kudeatutako afera publikoei dagokienez eskubide hori
baliatzen duten pertsonen interesak.
2017. urtean zehar guztira 19 eskaera jaso dira informazio publikoa
eskuratzeko. Intereseko gaiaren arabera honela sailka daitezke:

Kanpo sustapena

1

Arrantza
3

Administrazio elektronikoa

2

Garraioa

Zergak eta bilaketa

2

Merkataritza

Hirigintza

2

Sarbidea administrazio espedienteetara

Kontratazioa

2

Talentudun gazteak promozionatzea

1

Kirola

1

Enplegu eskaintza publikoa

1
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PARTAIDETZAREN ARLOAN 2018RAKO
AURREIKUSITAKO AURRERAPEN ETA
PROIEKTU GILTZARRIAK

Hona hemen zer aurrerabide eta proiektu nagusi aurreikusten dituen Bizkaiko Foru
Aldundiak parte hartzearen arloan 2018. urterako:
Parte-hartzearen garapena araugintzako prozesuetan (hurrengo orrialdeetan erantsitako
taulan ageri diren arauak prestatzerakoan parte-hartze prozesua bete da).
Web tresnen hobekuntza www.bizkaia.eus webgunearen barruan, pertsona eta kolektibo
gehiagoren parte-hartzea errazteko.
“Bizkaitarren Sarea” izenekoaren hedapen eraginkorra (Bizkaian parte-hartzearen alde
engaiatutako pertsonen sarea).
Kontuak ematean parte-hartzearen dimentsio zabalagoa sartzea, bai sektorekako bai
eskualdekako topaketetan, eta, azken kasu horretan, tresna berriak erabiltzea (adibidez,
Bizkaia Goazen autobusa), herritarren eta eskualde-agenteen parte-hartzea sustatzen
dutenak.
Herritarren parte-hartzeari buruzko jardunaldiak eta mintegiak garatzea, funtsean toki
arloari zuzenduak, jardunbide egokiak helarazteko xedearekin; aldi berean, gogoeta
guneak sustatzen dira: nola garatu parte-hartze prozesu eraginkorragoak eta inpaktu
handiagoa dutenak zerbitzu publikoen hobekuntzari begira.
Parte-hartzearen kulturari lotutako balioen zabalkunderako ekintzak.
Aurrerapenak Aldundiak eskaintzen duen arretan eta informazioan. Hain zuzen, 360°-ko
arreta eredu berri bat garatu da eta bigarren Gertu bulegoa zabaldu da Busturialdean,
Durangon garatutako esperientzia pilotuaren ondoren.
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PRESTATZERAKOAN PARTE-HARTZE PROZESUA BETE DUEN ARAUDI PLANIFIKATUA, 2018AN
ARAUGINTZAKO
PROZESUA

SAIL
ARDURADUNA

Elkartegi eta Industrialdeen

Ekonomi eta Lurralde

Programaren oinarri arautzaileak eta

Garapena

AURRETIAZKO
KONTSULTA
PUBLIKOAREN IZAPIDEA

ENTZUNALDI ETA
INFORMAZIO
PUBLIKOAREN IZAPIDEA

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

deialdia 2018. urterako
Foru errepideetan sortutako zaratak

Ekonomi eta Lurralde

eragiten dien bizitegitarako eraikuntzen

Garapena

isolamendu akustikorako emandako
laguntzak
Hirugarrenek foru errepideetako

Ekonomi eta Lurralde

elementuei eragindako kalteengatik

Garapena

baliabide propioen bidez edo kontratu
bidez egindako lanen prezio unitarioak

Errepideetako tuneletarako jarraibide

Ekonomi eta Lurralde

teknikoak eta ustiapenari buruzkoak

Garapena

Errepideetako tuneletako segurtasuna

Ekonomi eta Lurralde
Garapena

Bizkaiko foru errepideen sarean hiri

Ekonomi eta Lurralde

hondakinen edukiontziak ezartzeko

Garapena

irizpideak finkatzen dituzten jarraibide
teknikoak
Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren

Ogasuna eta Finantzak

2017ko uztailaren 19ko lehenengo
akordioa berrestea
Apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuak

Ogasuna eta Finantzak

onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren Araudia aldatzea

Abenduaren 23ko 203/2013 Foru

Ogasuna eta Finantzak

Dekretuak onetsitako Sozietateen
gaineko Zergaren Araudia aldatzea

Apirilaren 21eko 58/2015 Foru

Ogasuna eta Finantzak

Dekretuak onetsitako Oinordetza eta
Dohaintzen gaineko Zergaren Araudia
aldatzea
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga
Bilketari buruzko Araudia

Ogasuna eta Finantzak
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PRESTATZERAKOAN PARTE-HARTZE PROZESUA BETE DUEN ARAUDI PLANIFIKATUA, 2018AN
ARAUGINTZAKO
PROZESUA

SAIL
ARDURADUNA

Zergei buruzko martxoaren 10eko

Ogasuna eta Finantzak

2/2005 Foru Arau Orokorra garatzen
duen Araudia aldatzea, administrazio

AURRETIAZKO
KONTSULTA
PUBLIKOAREN IZAPIDEA

ENTZUNALDI ETA
INFORMAZIO
PUBLIKOAREN IZAPIDEA

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

EZ

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

bideko berrikuspenari dagokionez
Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren

Ogasuna eta Finantzak

Aurkako Plana gidatzen duten irizpide
orokorrak 2018. urterako

Ezaugarri bereziak dituzten ondasun

Ogasuna eta Finantzak

higiezinak (EBOHE) ondorio
fiskaletarako baloratzeko arau teknikoak
Merkatuarekiko erreferentzia duen

Ogasuna eta Finantzak

koefiziente modulatzailea, «Rm
koefizientea», ezaugarri bereziak
dituzten ondasun higiezinen katastrobalorazioetan aplikagarria
Hiri ondasun higiezinak zerga

Ogasuna eta Finantzak

ondorioetarako baloratzeko arau
teknikoak, abenduaren 3ko 163/2013
Foru Dekretuaren bidez onetsiak,
aldatzea
Bizkaiko Lurralde Historikoko Higiezinen

Ogasuna eta Finantzak

Foru Katastroaren Erregelamendua
onesten duen ekainaren 28ko 118/2016
Foru Dekretua aldatzea

Ezaugarri bereziak dituzten ondasun

Ogasuna eta Finantzak

higiezinen (EBOHE) balioei buruzko
txostena
Bizkaiko zerga sistema Ekonomia

Ogasuna eta Finantzak

Itunaren aldaketari egokitzea

Irabazteko asmorik gabeko erakundeen

Ogasuna eta Finantzak

zerga araubidea eta mezenasgorako
pizgarri fiskalak arautzea
2019ko ekitaldirako lehentasunezko

Ogasuna eta Finantzak

jardueren deklarazioa
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PRESTATZERAKOAN PARTE-HARTZE PROZESUA BETE DUEN ARAUDI PLANIFIKATUA, 2018AN
ARAUGINTZAKO
PROZESUA

SAIL
ARDURADUNA

Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko II.

Iraunkortasuna eta

Plan Integralaren luzapena

Ingurune Naturala

Bizkaiko Lurralde Historikoko arrantza

Iraunkortasuna eta

kontinentalaren aprobetxamendurako

Ingurune Naturala

araudia 2018rako

Bizkaiko Lurralde Historikoko

Iraunkortasuna eta

naturagune babestuetan eta mendietan

Ingurune Naturala

taldeko kirol probak egiteko baimena

AURRETIAZKO
KONTSULTA
PUBLIKOAREN IZAPIDEA

ENTZUNALDI ETA
INFORMAZIO
PUBLIKOAREN IZAPIDEA

EZ

BAI

EZ

BAI

BAI

BAI

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

BAI

BAI

arautzea

"De minimis" araubideko laguntza

Iraunkortasuna eta

ekonomikoak erlezaintzako zenbait

Ingurune Naturala

ustiategirentzat
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala

Iraunkortasuna eta

Zaintzeko Sailaren tasak

Ingurune Naturala

Mendiak eta natura ondarea

Iraunkortasuna eta
Ingurune Naturala

Bizkaiko Lurralde Historikoko

Iraunkortasuna eta

Nekazaritza Lurren Funtsa arautzea

Ingurune Naturala

Bizkaiko Lurralde Historikoko

Iraunkortasuna eta

Nekazaritza Ustiategien Erregistroa

Ingurune Naturala

arautzea

7.000 biztanle baino gutxiago

Garraioak, Mugikortasuna

dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko

eta Lurraldearen Kohesioa

udalentzako diru-laguntzak, hirigintzako
planeamendua berrikusteko
Bizkaiko lurralde historikoko udalei 2018.

Administrazio Publiko

urtean zehar epe luzeko maileguak

eta Erakundeekiko

emateko prozedura arautzeko oinarriak.

Harremanak
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