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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

SARRERA

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA
Bizkaiko Foru Aldundiaren 2020ko Plan Arauemailea erreminta
juridiko bat da eta bere barruan sartzen dira aurreikuspenen
arabera dagokion urteko ekitaldian onetsiko diren foru ekimen arauemaileak eta erregelamenduei lotutakoak. Ondorioz
Planaren betetze-graduaren ebaluazioak aukera eman behar du
bere aurreikuspenen egite-maila ikusteko, hau da, bere barruko
xedapen orokorren onespen eta argitalpen eragingarria hasieran
aintzat hartutako helburu orokorren arabera eta, hala denean,
jendaurreko kontsulta eta jendeari informazioa emateko tramiteak bete ondoren.

tramitazioan daude, 33 hasi gabe eta 20 deuseztatu egin dira.
Horrez gain, 2020ean zehar, Bizkaiko Foru Aldundiaren izaera
orokorreko xedapenak prestatzeko prozedura arautzen duen
urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 4.2 artikuluan ezarri
denarekin bat, izaera orokorreko 62 xedapen onetsi dira 2020ko
Urteko Plan Arauemaile barruan ezarrita ez zeudenak.
2020ko datuak, sailen arabera banakatuta, honako hauek dira:

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2020ko Plan Arauemailearen barruan izaera orokorreko 158 xedapen zeuden; 2020ko abenduaren 31 kontuan hartuta, horietatik 81 argitaratu dira, 24
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

SARRERA

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUKO KODEA BISUALA
Agiriaren irakurketa erraztu eta arindu ahal izateko, begirada
batez sailetako xedapenetan ageri diren atal bakoitza identifikatu
ahal izateko kode bisual bat ezarri dugu. Ondorengo taulan eza-

rritako piktogrametako bakoitzaren esanahia zein den jakiteko
gida aurkituko duzu:

IZENA

LEGEZKO MAILA

JAZARRIKO HELBURU OROKORRAK

AURREIKUSITAKO ONARPEN DATA

KONTSULTA PUBLIKOAREN PROZEDURA

KONTSULTA PUBLIKOAREN PROZEDURA

BETETZE-GRADUA
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01.

AHALDUN NAGUSIAREN
KABINETEA

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

01.
AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA

01.01 XEDAPENA
Europako Batasunarekin zerikusia duten gaietan espezializatzeko ikasketak egiteko beken oinarri
arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Gradu edo lizentziaturako unibertsitate-titulua duten pertsonentzako beken deialdia egitea, batik
bat Ekonomian, Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan, Zuzenbidean, Politika eta Administrazio Zientzietan edo Soziologian, besteak beste, Europar Batasunarekin zerikusia duten gaietan
espezializazio-ikasketak egite aldera.

2020/01/30

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/02/04

Argitaratutako data

2020/02/07

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

01.
AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA

01.02 XEDAPENA
Bizkaiko 100.000 biztanletik beherako udalek eta udalen elkarteek 2020. urtean Europar
Batasunaren programa eta ekimenetan parte har dezaten sustatzeko dirulaguntzen oinarriak eta
deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerriek Europar Batasunaren programa eta ekimenetan parte
har dezaten sustatzea. Hori funtsezkoa da lurraldean proiektu estrategikoak garatu ahal izateko,
eta, horrez gainera, aukera ematen du Europako puntako beste kide batzuekin lan egiteko eta
Bizkaian egiten den lana eta lortzen diren emaitzak nazioartean ikusarazteko.

2020/01/30

BAI

BAI

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/02/04

Argitaratutako data

2020/02/07

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.
Beharrezkoa PAN-aren arabera. Egin gabe.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Arrazoiak: Hirugarren urtea da antzeko edukia duen
dekretua argitaratu eta aurretik kontsulta publikoaren
prozesura aurkeztu dena.
Beharrezkoa PAN-aren arabera. Egin gabe.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Arrazoiak: Hirugarren urtea da antzeko edukia duen
dekretua argitaratu eta aurretik jendaurreko prozesura
aurkeztu dena.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

01.
AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA

01.03 XEDAPENA
London School of Economics-en espezializazio ikasketak egiteko beken oinarri araultzaileak eta
deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Espezializazio-ikasketak egiteko beken deialdia egiten da unibertsitatean lizentziaturik daudenentzat edo graduko unibertsitate maila dutenentzat, London School of Economics-ek egindako
programa berezi baten barruan.

2020/04/30

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: COVID-19 dela eta, aurten ez da deialdirik
egongo.
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ESTRATEGIA DIGITAL
ETA KORPORATIBOAREN
KABINETEA

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

01.
ESTRATEGIA DIGITAL ETA KORPORATIBOAREN KABINETEA

01.04 XEDAPENA
Ahaldun Nagusiari Laguntzeko Unitatearen Egitura Organikoaren araudia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Unitatearen funtzioak eta egitura arautzea, organigrama berriaren arabera.

2020/03/31

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/02/04

Argitaratutako data

2020/02/07

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

01.
ESTRATEGIA DIGITAL ETA KORPORATIBOAREN KABINETEA

01.05 XEDAPENA
Bizkaiko Foru Aldundiaren pribatutasun-politika, datu pertsonalen babesaren eta informazioaren segurtasunerako politikaren arloan.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Foru ingurunean datu pertsonalen babesaren eta informazioaren segurtasunerako politikaren
arloko abiaburuak eta egitura organikoa ezartzea.

2020/10/30

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Hasi gabe

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko Plan Arauemailean sartu da. Foru
dekretuaren zirriborro bat prestatu da eta Foru Sektore
Publikoko Datuak Babesteko eta Informazioaren Segurtasunerako Zuzendaritza Batzordeak 2020ko azaroaren
25ean egindako saioaren gai-zerrendan jaso da, batzordea jakitun geratu dadin, pribatutasunaren arloko zuzendaritza organo gorena baita; halaber, batzordekideei
hamabost eguneko epea eman zaie proposatutako testua
hobetzeko proposamenak, alegazioak eta zuzenketak aurkezteko. Ondorioz, prestatzeko prozesua atzeratu egingo
da Bizkaiko Foru Aldundiaren 2/2017 Foru Dekretuan
jasotako betekizunei dagokienez.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

01.
ESTRATEGIA DIGITAL ETA KORPORATIBOAREN KABINETEA

01.06 XEDAPENA
Bizkaiko Foru Aldundiaren datu irekien zerbitzua arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Foru Aldundiaren datu-multzoak pixkanaka irekitzea eta datu irekien zerbitzuaren sailen
arteko koordinazio eraginkorra ahalbidetzen duen antolaketa-esparrua eta esparru teknikoa garatzea.

2020/11/25

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/01

Argitaratutako data

2020/12/10

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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02.

IRAUNKORTASUNA ETA
INGURUNE NATURALA
ZAINTZEKO SAILA

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

02.
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA

02.01 XEDAPENA
Hiri-Ondakinak kudeatzeko Bizkaiko Plan Integrala.

Foru-araua

Datozen urteetarako hondakinen kudeaketaren arloko foru politikak ezartzea.

2020/12/14

BAI

BAI

Hasi gabe

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19aren ondorioz, aurreproiektuaren oinarrizko dokumentua idazteak
atzerapen handia izan du. Era berean, Jasangarritasun
Kontseiluaren partaidetza-bilkurak deitu ziren, dokumentua idaztearen testuinguruan. Saio horiek telematikoak
izan ziren, eta deialdia eta garapena ere nekezagoak izan
ziren.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

02.
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA

02.02 XEDAPENA
Nekazaritza, ingurumen eta klimaren arloko eta nekazaritza ekologikorako dirulaguntzak Bizkaiko Lurralde Historikoan, eta 2020rako deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Landa eta nekazaritza-paisaiaren kontserbazioa, hobekuntza eta dibertsifikazioa bultzatzea.
- Biodibertsitateari onura dakarkioten eta ingurumena nahiz animalien ongizatea errespetatzen
duten ekoizpen-sistemak eta jarduteko erak sustatzea.
- Nekazaritza arloko dibertsitatea zaintzea.

2020/01/28

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/19

Argitaratutako data

2020/06/02

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

02.
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA

02.03 XEDAPENA
Nekazaritza-sektorerako egiturazko laguntzak, Bizkaiko Lurralde Historikoan muga naturalak
edo bestelako muga espezifikoak dituzten eremuetan.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Mendiko nekazaritza-eremuetako zailtasun naturalak konpentsatzea.
- Zailtasun naturalak konpentsatzea mendikoak ez diren eta muga espezifikoak dituzten eremu
naturaletan.

2020/02/25

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/19

Argitaratutako data

2020/06/02

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

02.
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA

02.04 XEDAPENA
Nekazaritzako ustiategietan ordezkapen-zerbitzuak ezartzeko laguntzak eta nekazaritza eta
abeltzantzako aseguru-primetarako dirulaguntzak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Landa-inguruneko bizi-maila ingurunekoarekin parekatzea lortzea, nekazarien bizi- eta lan baldintzak hobetzea, eta abereen ongizatea eta higienea hobetzea; hori guztia baliabide naturalak
modu iraunkorrean ustiatuz eta ingurune naturala zainduz egin nahi da.

2020/02/25

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/26

Argitaratutako data

2020/06/09

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

02.
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA

02.05 XEDAPENA
Nekazaritzako Zuzendaritza Nagusiko Abeltzaintza eta Nekazaritza Zerbitzuetan prestakuntza
praktikoa emateko bekak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Profesional gazteen laneratzea hobetzeko prestakuntza eta hobekuntza, honako gai hauetan
ezagutzak emanez: izurriteen eta gaixotasunen analisiak eta diagnostikoak, Elisa teknikak eta
errespetuzkoagoak diren mahastizaintzako beste teknika batzuk, eta Bizkaiko txakolinaren eta
sagardo naturalaren enologia aurreratua, Bizkaiko Foru Aldundiaren zentroetan garatzen diren
lan-programetan lagunduz.

2020/02/25

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/26

Argitaratutako data

2020/06/05

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

02.
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA

02.06 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko nekazaritza-sektoreko ekoizleen elkarteentzako laguntzen oinarri
arautzaileak eta 2020ko ekitaldirako deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Elkartegintza eta nekazaritzako ustiategien profesionalizazioa sustatzea. Horretarako, ezinbestekoa
da ekoizleen elkarteentzako jarduerak sustatzea eta hobekuntza programak martxan jartzea, ekoizleen interes profesionalak, ekonomikoak eta elkarrizketaren arloak hobeto babestu ahal izateko.
- Era berean, funtsezkoa da elkarteek kide dituzten ustiategien profesionalizazioa eta prestakuntza
ahalbidetu ditzaten, honako hauek eskainita: laguntza teknikoa, elkarteko kideentzako zerbitzuak,
berrikuntza eta kalitateko produktuak lortzeko aukera, betiere ingurumena errespetatzen duten
teknikak erabiliz.
- Sailaren ustez, interesgarria da elkarteek Bizkaiko nekazaritzaren azpisektorea hobetzeko garatu
behar diren sektoreko plan eta programa batzuetan lagundu eta parte hartzea, hain zuzen: landareekoizpen eta landare-osasuna, mahastizaintza eta enologia.

2020/03/24

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/23

Argitaratutako data

2020/07/06

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA
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02.07 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta garatzeko sustapen-neurrien arautzea eta
dirulaguntzen deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Baliabide naturalen baso-kudeaketa jasangarria bermatzea.
- Lurralde-garapen orekatua erdiestea.
- Baso-sektorearen lehiakortasuna sustatzea.

2020/03/24

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/19

Argitaratutako data

2020/06/02

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
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02.
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02.08 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoan arraza garbiak hazten dituzten abeltzainen elkarteetarako eta abeltzainen elkarte sektorialetarako dirulaguntzak eta 2020rako deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Lurralde Historikoko landa-guneak eta mendietako nekazaritza guneak sustatu eta garatzea.
Beharrezkoa da alde horietan ezarririk dauden eta landa komunitateak mantendu eta finkatzeko eta
komunitateon bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak sustatu eta dinamizatzen dituzten elkarteei laguntza
ematea.
Ildo horretan, etekinen kontrolaren eta hobekuntzaren edo sustapenaren arloan sektoreko elkarte
profesionalek eta arraza garbien elkarteek garatutako jarduketek abeltzaintzako ustiategien errentagarritasunean aurrera egitea ahalbidetzen dute, eta, beraz, baita haien lehiakortasunean eta etorkizunean ere.

2020/05/26

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/11/17

Argitaratutako data

2020/11/18

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

02.
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02.09 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko abeltzainen talde eta elkarteentzako dirulaguntzak, animalien osasunaren arloko programak garatzeko, eta laguntza horien 2020rako deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Landa-guneak eta mendietako nekazaritza guneak sustatu eta garatzeko, alde horietan ezarrita
dauden eta landa komunitateak mantendu eta finkatzeko eta komunitateon bizi-kalitatea hobetzeko
jarduerak sustatu eta dinamizatzen dituzten elkarteei laguntza ematea.
- Abeltzaintzako ustiategien osasun-egoera hobetzen duten programak eta baterako aprobetxamenduak partekatzen dituzten ustiategietako abereen osasun-kontrol zuzena bermatzen duten programak sustatzea.

2020/05/26

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/11/17

Argitaratutako data

2020/11/18

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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02.10 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoan erlezaintza sustatzeko dirulaguntzak eta 2020rako deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Ustiategien errentagarritasuna hobetzea, erlauntzak egoera osasuntsuan mantentzea, erlezain
transhumanteei finkatzen eta erlauntzak garraiatzen laguntzea, sektoreko lehiakortasuna hobetzea
eta ekoizpenean aplikatzeko berrikuntza teknologikoaren dinamika abiaraztea.

2020/05/26

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/09

Argitaratutako data

2020/06/18

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
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02.11 XEDAPENA
Kalte-ordain ekonomikoak gaixotasunak kontrolatzeko edota desagerrarazteko programa ofizialen
esparruan, bai eta orkatzak, saiek eta otsoek eragindako kalteengatik ere.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Animalien osasunari buruzko 8/2003 Legearen 21. artikuluak ezartzen du abereen derrigorrezko
hilketak eta kutsatutzat jotzen diren produkzio-bideak suntsitzeak (hala badagokio) berekin ekarriko duela agintari eskudunek kaltea ordaindu beharra, modu ofizialean onarturik dauden baremoen
arabera eta araudi bidez ezarrita dagoen eran eta baldintzetan.
- Otsoek, kanido basatiek eta saiek abereei eta orkatzek nekazaritza eta basozaintzako sektoreei
eragin diezazkieketen kalteen aurrean, Bizkaiko Foru Aldundiak kalte horiek arintze aldera ematen
dituen laguntzak arautu behar dira.

2020/05/26

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/09/08

Argitaratutako data

2020/09/17

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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02.12 XEDAPENA
Iraunkortasun eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren Egitura Organikoaren araudia aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Sailaren funtzioak eta Egitura organikoaren araudia aldaraztea, organigrama berriaren arabera.

2020/05/26

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19 arrazoiengatik, proiektu honen izapidetzea atzeratu egin da eta
2021era arte landu nahi da.
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02.13 XEDAPENA
Fauna basatiaren aleetarako zenbatesten diren balioak ezartzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Fauna basatiaren animaliei balio zenbatetsi jakin bat ematea, birjarpen-balioa kalkulatzeko erreferentzia gisa, ehiza eta arrantzako zehapen-prozeduretan.

2020/09/15

BAI

BAI

Prozesuan

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. Proiektua sustatzen duen zerbitzuak
ezin izan zuen bidali 2020ko azaroaren 16ra arte. Ez da
denbora materialik egon 2020an amaitzeko. Amaitu dira
aurretiazko kontsulta publikoaren fasea eta ekarpenei
buruzko memoria.
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02.14 XEDAPENA
2020. urtean Bizkaiko Lurralde Historikoan mahastiak birmoldatzeko eta berregituratzeko planak
aurkezteko epeak, mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari laguntzeko Erkidegoko laguntzen
barruan, eta lagundutako planetan sartzen diren neurrietarako laguntzen deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Politika berriak ezartzen dira, eta ardogintza arlorako, besteak beste, mahastiak berregituratu eta
birmoldatzeko politikak. Mahastizaintza eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko Europako Erkidegoak ematen dituen neurriak garatzen eta aplikatzen dira, hain zuzen ere, mahastiak berregituratu
eta birmoldatzeko planetarako laguntzak.

2020/11/16

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Hasi gabe

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Euskal Autonomia
Erkidegoan, gaur egun, otsailaren 26ko 26/2019 Dekretuan oinarritzen da mahastia berregituratzeko eta birmoldatzeko eragiketei Europak laguntzeko neurria. Arrazoi
teknikoengatik eta Nekazaritza eta Arrantza Ministerioaren
gomendioagatik, dekretu horrek hainbat aldaketa eskatzen ditu, eta, horretarako, Eusko Jaurlaritzak azterlan
tekniko bat kontratatu zuen, 2020. urtearen amaierara
arte amaitu ez zena.
Aurrekoan oinarrituta, ezinezkoa izan zen Bizkaiko
2020ko mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko
laguntzen deialdiari eusten zion foru-dekretuaren proiektua izapidetzea.
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02.15 XEDAPENA
Nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak eta nekazari gazteek enpresak sortzeko
laguntzak, eta 2021erako deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Nekazaritzako ustiategien egitura modernizatzea, lehiakortasuna hobetzeko ekoizpen-prozesuetan
teknologia berriak txertatzea, eta nekazaritzako ekoizpenaren osasuna eta kalitatea bermatzea.
- Ekoizpen-sektorea gaztetzea belaunaldi aldaketa sustatuz eta emakumeak eta gazteak nekazaritzasektorera erakarriz. Horretarako, erraztasunak eman behar zaizkie ustiategiak lehen aldiz instalatzeko eta instalatzen diren ustiategien egitura egokitzeko.

2020/11/24

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/01

Argitaratutako data

2020/12/11

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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02.16 XEDAPENA
Udalei eta mankomunitateei klima-aldaketaren arloan jarduketak gauzatzeko dirulaguntzak
emateko oinarri arautzaileak eta deialdia, energia aurrezteko neurriak eta energiaren arloan neurri
eraginkorrak sustatuz eta energia berriztagarriak bultzatu eta ezarriz.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Klima-aldaketa murriztea.
- Energiaren arloko inbertsio-proiektuak gauzatzeko laguntza, baldin eta proiektu horiek klima-aldaketaren eta energiaren arloko planetan berariaz jasota badaude.

2020/12/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Aurrekontuak COVID-19k sortutako krisira
egokitzearen ondorioz, proiektu hau aurrekontu-esleipenik
gabe geratu da.
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02.17 XEDAPENA
Etxeko hondakinen frakzio organikoaren gaikako bilketarako edukiontzia (5. edukiontzi pertsonalizatua) ezartzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legeak 24. artikuluan ezartzen
duenez, ingurumen-agintaritzek 14. artikuluan aurreikusitako hondakinak kudeatzeko plan eta
programetan sartu ahal izango dituzten neurriak sustatuko dituzte, hondakin biologikoen bilketa
bereizia bultzatzeko, horiek konpostajera edo digestio anaerobikora bideratzeko.
- Bizkaiko Foru Aldundiak jasangarritasunera bideratutako hiri-hondakinen kudeaketaren aldeko
apustua egiten du, bertan jasotako baliabideak ahalik eta gehien aprobetxatzen saiatzeko, hondakinak kudeatzeko aukeren hierarkia komunitarioaren arabera. Hierarkia horren arabera, prebentzioekintzak garatu behar dira lehentasunez, birziklatzeko eta balorizatzeko jarduerekin batera, eta,
azkenik, hondakinen gainerako zatikia modu seguruan ezabatzeko eragiketak, haien arriskugarritasuna murriztu ondoren.
- Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko udalei eta mankomunitateei konpostajea sustatzen lagundu
nahirik, halako ekimenak egiteko aukera emango duten partida batzuk ezarri ditu aurrekontuan.

2020/12/22

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Prozesuan

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. Aurrekontu-partidak berresleitzearen
ondorioz, proiektu hau, izapidetzen ari bada ere, atzeratu egin da, eta, ondorioz, ezin izan da onartu 2020ko
ekitaldian.
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02.18 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko ibai-uretako arrantzaren aprobetxamenduari buruzko araudiaren
2020rako garapena.

Foru-agindua

2020ko denboraldirako arrain-aprobetxamenduko espezieak arrantzatzeko epe baliodunak arautzea,
haien populazioak babesteko eta hobetzeko, eta Bizkaiko Lurralde Historikoan behar beste babestuta ez dauden edo presentzia urriagoa duten espezieak arrantzatzeko debekualdiak arautzeko.

2020/03/30

EZ - Jarduera ekonomikoan eragin esanguratsurik gabe (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3 artikulua).

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko
Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru
Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/03/02

Argitaratutako data

2020/03/20

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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02.19 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsa. Deialdia.

Foru-agindua

Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsaren ondasun eta eskubideen adjudikaziorako
deialdia egitea (uztailaren 24ko 101/2018 Foru Dekretuaren bidez arautzen da funtsa), araudi hau
aplikatzean izandako esperientzia kontuan hartuta.

2020/04/28

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: 2020. urtean, Nekazaritza Lurren Funtsari
buruzko Foru Dekretu berri bat onartu da, urte honetarako
ondasunak eta eskubideak esleitzeko deialdia jasotzen
duena. Horregatik, foru agindu horren proiektuaren xede
den deialdia jada sartuta dago foru dekretu horretan.
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02.20 XEDAPENA
2020/2021 ehiza-denboraldian Bizkaiko Lurralde Historikoan araudi berezia duten paseko lerroetan uso eta birigarro migratzaileak ehizatzeko arauak ezartzea.

Foru-agindua

Bizkaiko Lurralde Historikoko ehizaldia eta 2020/2021eko ehiza-denboraldirako ezartzen edo luzatzen diren debekualdi bereziak finkatzen dira. Foru Agindu horretan xedatzen den legez, foru agindu
bidez arautu behar dira uso eta birigarro migratzaileak ehizatzeko araudi berezia duten paseko
lerroak.

2020/07/30

EZ - Jarduera ekonomikoan eragin esanguratsurik gabe (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3 artikulua).

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko
Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru
Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/08/03

Argitaratutako data

2020/08/07

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

34

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

02.
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA

02.21 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoan 2020/2021ko ehiza-denboraldirako ehizan egiteko epealdiak eta
ezarri edo luzatzen diren debekualdi bereziak.

Foru-agindua

2020/2021eko denboraldian ehiza-aprobetxamendurako ustiatu daitezkeen espezieak ehizatzeko
epealdiak ezartzeak; aprobetxamendu hori espezieon populazioen babes eta hobekuntzarekin bategarria izango da. Halaber, helburu horiek lortzeko arauak eta mugak ezarri behar dira.

2020/07/30

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru
Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko
Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru
Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/07/30

Argitaratutako data

2020/08/07

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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02.01b XEDAPENA
Minimis erregimenari atxikitako COVID-19k 2020an sortutako krisiaren ondorioz abeltzaintza eta
nekazaritza sektorei laguntzeko ezohiko laguntza ekonomikoei buruzkoa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

COVID-19k eragindako egungo egoera gainditzen laguntzeko egokitzat jotzen diren nekazaritzako eta
abeltzaintzako ustiategien azpisektore jakin batzuei laguntzak ematea, likidezia emanez eta jasaten
ari diren errenta-galerak konpentsatuz.

2020/07/07

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.4 eta 16 artikuluak).

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 16.2 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/07/14

Argitaratutako data

2020/07/15

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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02.02b XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsa arautzen duena eta 2020. urtean nekazaritza lurren funtsaren esleipen-sisteman parte hartzeko eskaeraren deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Emakumeak eta gazteak nekazaritza-sektorera ekartzea eta belaunaldi-aldaketa sustatzea. Halaber,
nekazaritza-sektoreko emakumeen profesionaltasuna bultzatzea; emakumeek sektorean jarraitzea
eta bilakatzea sustatzea baldintza-berdintasunean, eta nekazariak elkarte- edo talde-ekimenetara
ekartzea. Kontuan izan behar da, gure inguruan lur eskasia dagoenez, ez dagoela lur nahikorik beren
jarduera eredu estentsibo batean eta lurrari lotuta garatzen duten edo garatu nahi dutenentzat;
nekazaritzako ustiategi asko etengabeko ziurgabetasun baterantz abiatu baitaitezke (bideragarriak
izango ote diren), lurralde-oinarri nahikorik ez badaukate.

2020/09/08

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru
Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko
Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru
Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/08/25

Argitaratutako data

2020/09/02

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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02.03b XEDAPENA
COVID-19ak eragindako krisiaren ondorioz 2020. urtean abeltzaintza eta nekazaritza sektoreari
laguntzeko minimis araubidearen barruko aparteko dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia
ezartzen ditu.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

COVID-19k sortutako krisiaren ondorioz Bizkaiko abeltzaintzako hainbat azpisektoretan izandako
merkaturatzearen edo jardueraren eragin negatiboa arintzea.

2020/11/24

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.4 eta 16 artikuluak).

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 16.2 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/11/24

Argitaratutako data

2020/11/25

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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02.04b XEDAPENA
Ezartzen dira 75% [WG] P/P oxido kuprosoaren formulatuan oinarritutako produktu fitosanitarioak
lurrean aplikatzeko zenbait jarraibide, koniferoetako gaixotasun kriptogamiko hostogabetzaileen
aurka egiteko.

Foru-agindua

Zerbitzu teknikoen aginduak ezartzea, tratamenduak eraginkorragoak izan daitezen basoetako plagak
eta gaixotasunak prebenitzeko eta deusezteko lanak titular kaltetuen ekimenez abiatzen direnean.
Era berean, oso garrantzitsua da tratamenduak landare-osasunari buruzko legedian xedatzen diren
segurtasun baldintzetan aplikatzea.

2020/09/18

EZ - Goragoko arauen egokitzapena (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Goragoko arauen egokitzapena (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/09/14

Argitaratutako data

2020/09/23

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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02.05b XEDAPENA
Aparteko neurriak ezarri dira alarma-egoera deklaratzearen ondorioz basurde-uxaldiak egiteko.

Foru-agindua

Uxaldien modalitatean basurdea ehizatzea ahalbidetuko duten baldintzak ezartzea, adierazitako
alarma-egoerari dagozkion arauetara egokituta.

2020/10/30

EZ - Interes publikoko arrazoi larriak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Interes publikoko arrazoi larriak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/10/30

Argitaratutako data

2020/11/02

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

40

03.

GIZARTE EKINTZA
SAILA

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.01 XEDAPENA
Mendekotasun-egoeran bizi diren pertsonentzako egoitzetan aldi baterako egonaldiak egiteko
aukerak arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Mendetasun-egoeran bizi diren pertsonek egoitzetan aldi baterako egonaldiak egiteko araubidea
ezartzea.

2020/01/31

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Arazo honen arrazoia
COVID-19 pandemiaren inguruko proiektu batzuk egiteko
beharra izan da.
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03.02 XEDAPENA
Gizarte Ekintza Sailaren Egitura Organikoaren araudia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Sailaren funtzioak eta egitura arautzea, organigrama berriaren arabera.

2020/03/31

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Arazo honen arrazoia
COVID-19 pandemiaren inguruko proiektu batzuk egitea
izan da.
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03.03 XEDAPENA
Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroaren erregulazioa aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroaren erregulazioa gizarte-zerbitzuen arloko gaur egungo araudietara
egokitzea, bereziki gizarte-zerbitzuen foru erregistroen araubide komunari dagokionez (Gizarte-zerbitzuen erregistroei buruzko Eusko Jaurlaritzaren uztailaren 24ko 155/2012 Dekretua), eta gizarte-zerbitzuen zorroaren araberako zerbitzu eta zentroen tipologiari dagokionez (Gizarte Zerbitzuen
Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretua).

2020/06/16

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Arazo honen arrazoia
COVID-19 pandemiaren inguruko proiektu batzuk egiteko
beharra izan da.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.04 XEDAPENA
Laguntza-animalien Foru Erregistroa eta akreditazio-sistema arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Ezgaitasunen bat duten pertsonei laguntzeko animalien erabilera bermatzea.

2020/06/16

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Arazo honen arrazoia
COVID-19 pandemiaren inguruko proiektu batzuk egiteko
beharra izan da.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.05 XEDAPENA
Gaixotasun mentalen bat duten pertsonentzako egoitza-zentroetarako eta eguneko zentroetarako
sarbidea arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Gaixotasun mentalen bat duten pertsonentzako egoitza-zentroetara eta eguneko zentroetara, Bizkaiko Lurralde Historikoan daudenetara, sartzeko sistema arautzea, Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumenari dagokionez, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuarekin lankide jardunik eta harekin koordinatuta.

2020/06/30

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/03/31

Argitaratutako data

2020/06/01

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.06 XEDAPENA
Ezgaitasunen bat duten pertsonentzako eguneko zentroko foru zerbitzu publikoan sartzeko araubidea eta zerbitzua emateko baldintzak arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Ezgaitasunen bat duten pertsonak eguneko zentroetan sartzeko araubidea eta zerbitzua emateko
baldintzak arautzea.

2020/06/30

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Arazo honen arrazoia
COVID-19 pandemiaren inguruko proiektu batzuk egiteko
beharra izan da.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.07 XEDAPENA
Ezgaitasunen bat duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoan sartzeko araubidea eta
egonaldi iraunkorrean zerbitzua emateko baldintzak arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Ezgaitasunen bat duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoan sartzeko araubidea eta
egonaldi iraunkorrean zerbitzua emateko baldintzak arautzea.

2020/06/30

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Arazo honen arrazoia
COVID-19 pandemiaren inguruko proiektu batzuk egiteko
beharra izan da.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.08 XEDAPENA
Ezgaitasunen bat duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoan sartzeko araubidea eta
aldi baterako egonaldian zerbitzua emateko baldintzak arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Ezgaitasunen bat duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoan sartzeko araubidea eta aldi
baterako egonaldian zerbitzua emateko baldintzak arautzea.

2020/06/30

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Arazo honen arrazoia
COVID-19 pandemiaren inguruko proiektu batzuk egiteko
beharra izan da.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.09 XEDAPENA
Jatorria bilatzeko erabili beharreko prozedura arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Jatorria bilatzea ahalbidetze aldera beharrezkoak diren bermeak ezartzea.

2020/09/15

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).

Hasi gabe

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Arrazoiak: a) adingabeen babesaren arloan oinarrizkoak eta lehentasunezkoak
diren beste jarduketa batzuk betetzea; b) COVID-19aren
pandemia-egoeraren ondoriozko muga material, tekniko
eta juridikoak; c) aurrekontuaren arloko baldintzapenak
eta ziurgabetasunak.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.10 XEDAPENA
Familia-harrera sustatzeko aparteko laguntza ekonomikoak arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Familia-harrera sustatzea.

2020/10/20

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).

Hasi gabe

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Arrazoiak: a) adingabeen babesaren arloan oinarrizkoak eta lehentasunezkoak
diren beste jarduketa batzuk betetzea; b) COVID-19aren
pandemia-egoeraren ondoriozko muga material, tekniko
eta juridikoak; c) aurrekontuaren arloko baldintzapenak
eta ziurgabetasunak; d) gaitzen duen araua (foru-dekretua) argitaratzearen menpe egotea juridikoki.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.11 XEDAPENA
Adingabeen familia-harrera mugagabea bultzatzeko eta sustatzeko konpentsazio ekonomikoak
arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Familia-harrera sustatzea.

2020/11/03

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Hasi gabe

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean,
eta 2021eko UAPen sartu da. Arrazoiak: a) adingabeen
babesaren arloan oinarrizkoak eta lehentasunezkoak diren
beste jarduketa batzuk betetzea; b) COVID-19aren pandemiaegoeraren ondoriozko muga material, tekniko eta juridikoak; c)
aurrekontuaren arloko baldintzapenak eta ziurgabetasunak.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.12 XEDAPENA
Ezgaitasuna baloratzeko prozedura arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Ezgaitasuna baloratzeko prozedura arautzea.

2020/11/17

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren
2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia
erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei
buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen
gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Arazo honen arrazoia
COVID-19 pandemiaren inguruko proiektu batzuk egiteko
beharra izan da.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.13 XEDAPENA
Ezgaitasunen bat duten pertsonen kolektiboa laguntzen eta gizarteratzen jarduten duten irabaziasmorik gabeko erakundeentzako 2021. urterako dirulaguntzen deialdia onartzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Ezgaitasunen bat duten pertsonak laguntzeko eta gizarteratzeko jarduerak sustatzea.

2020/12/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. Ezin izan dira aurreikusitako epearen
barruan deialdi hau egoera berrira egokitzeko aldaketak
egin.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.14 XEDAPENA
Bizkaiko adinekoen elkarteen programak egiteko dirulaguntzen 2021. urterako deialdia onartzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Adinekoen ingurunean zahartze aktiboa bultzatze aldera bideratzen diren jarduerak edo programak
sustatzea

2020/12/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. Ezin izan dira aurreikusitako epearen
barruan deialdi hau egoera berrira egokitzeko aldaketak
egin.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.15 XEDAPENA
Toki-erakundeek Bizkaia adin guztietako pertsonentzako lurralde bilakarazteko eta zahartze aktiborako baldintza egokiak sustatzeko egiten dituzten proiektuetarako dirulaguntzen 2021. urterako
deialdi publikoa onartzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Hiriek, udalerriek edo komunitateek beren egiturak eta zerbitzuak egokitzea, irisgarriak izan daitezen
eta adineko pertsonak kontuan har ditzaten.

2020/12/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. Ezin izan dira aurreikusitako epearen
barruan deialdi hau egoera berrira egokitzeko aldaketak
egin.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.16 XEDAPENA
Eguneko zentroko plazetarako gehieneko kostu teorikoa eta erabiltzailearen eguneroko ekarpen
ekonomikoa zehaztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Eguneko zentroko plazen gehieneko kostu teorikoaren balorazioa eta erabiltzailearen ekarpena eguneratzea

2020/12/15

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. Arazo honen arrazoia COVID-19 pandemiaren inguruko proiektu batzuk egiteko beharra izan da.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.17 XEDAPENA
2021erako aurrekontu-esleipena finkatzea eguneko zentroko banakako laguntza ekonomikoetarako.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

2021ean eguneko zentroetarako banakako laguntza ekonomikoetarako aurrekontu-esleipena
onartzea.

2020/12/15

EZ - Aurrekontuei buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Aurrekontuei buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. 2020 urteko aurrekontuaren luzapena
dela eta, ezin izan da onartu proposamena 2020 urtean.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.18 XEDAPENA
Lehenengo Xedapen Iragankorra aldaraztea, 63/2001 Foru Dekretuko 2021erako aurrekontukredituaren mugari dagokionez (63/2001 Foru Dekretua, foru-egoitza publikoetan edo itunduetan
sartzeko sistema arautzen duena) eta adinekoak kanpoko egoitza-zerbitzu sozialetan sartzeko
banakako laguntzak emateari dagokionez.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

63/2001 Foru Dekretuan araututako egoitzen banakako laguntza ekonomikoetarako 2021. urteari
dagokion aurrekontu-esleipena finkatzea.

2020/12/15

EZ - Aurrekontuei buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Aurrekontuei buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. 2020 urteko aurrekontuaren luzapena
dela eta, ezin izan da onartu proposamena 2020 urtean.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.19 XEDAPENA
Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordea arautzea.

Foru-agindua

Batzordearen jardunbidea arautzea, Adingabeen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko
1/1996 Lege Organikoaren eta Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko
3/2005 Legearen arabera.

2020/09/15

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/15

Argitaratutako data

2020/12/24

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.01b XEDAPENA
Bizkaiko osasun mentaleko zentroen batzarra iraunkorren erregulazioa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko osasun mentaleko zentroen batzordea eratzea eta erregulatzea.

2020/05/12

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/02

Argitaratutako data

2020/06/16

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.02b XEDAPENA
Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa arautzen duen Foru Dekretua aldatzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Pertsona onuradunen kolektiboa zabaltzea.

2020/06/30

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: 2019ko PAN-aren ebaluaketa egiterakoan, ikusi da
beharrezkoa dela araudiaren aldaketa eragiten duen foru- dekretu hau tramitatzea, barne-koherentzia gorde ahal izateko.

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Arazo honen arrazoia
COVID-19 pandemiaren inguruko proiektu batzuk egiteko
beharra izan da.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.03b XEDAPENA
Bizkaiko Adinekoen Kontseiluaren berregitaketa eta arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Adinekoen Kontseilua berregituratzea.

2020/06/30

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/07/07

Argitaratutako data

2020/09/01

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

03.
GIZARTE EKINTZA SAILA

03.04b XEDAPENA
Aldatzea Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 21eko 113/2016 Foru Dekretua —zeinaren bidez
mendetasun-egoeran dauden adinekoak eguneko zentroetan sartzeko sistema eta dagozkien
banakako laguntza ekonomikoak arautzen batira—, familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa
jasotzen duten pertsonei larritasun handiko egoeretan laguntzeko.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Zaintzaileen balizko etsipen-egoerak saihesteko eta, beraz, mendekotasuna duten pertsonen babesean hutsik ez egiteko, foru-dekretu honek unean uneko aldaketetara egokitzeko izapidetze arineko
mekanismo bat sortzen du.

2020/11/10

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/11/10

Argitaratutako data

2020/11/12

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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03.05b XEDAPENA
Bizkaiko Foru Aldundiaren irailaren 10eko 140/2019 Foru Dekretua aldatzea—zeinak egoitzen
zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa arautzen baitu—, familia-giroan zaintzeko prestazio
ekonomikoa jasotzen duten pertsonei larritasun handiko egoeretan laguntzeko.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Unean uneko aldaketetara egokitzeko izapidetze arineko mekanismo bat sortzea, zaintzaileen balizko
etsipen-egoerak saihesteko eta, beraz, mendekotasuna duten pertsonen babesean hutsik ez egiteko.

2020/11/17

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/11/10

Argitaratutako data

2020/11/12

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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03.06b XEDAPENA
Mendetasuna duten adinekoentzako egoitzetako plazen prezio publikoak eta banakako laguntza
ekonomikoak (egoitzak eta eguneko zentroak) eguneratzea.

Foru-agindua

Prezio publikoak eta banakako laguntzen kantitateak eguneratzea.

2020/01/29

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/01/29

Argitaratutako data

2020/02/07

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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03.07b XEDAPENA
Familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoaren jasotzaileak COVID-19tik babesteko neurriak
onartzea, Bizkaiko Foru Aldundiaren irailaren 10eko 140/2019 eta ekainaren 21eko 113/2016
Foru Dekretuei dagokienez.

Foru-agindua

Familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoaren jasotzaileak COVID-19tik babesteko neurriak
onartzea, Bizkaiko Foru Aldundiaren irailaren 10eko 140/2019 eta ekainaren 21eko 113/2016
Foru Dekretuei dagokienez.

2020/11/11

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei
buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren 2015eko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo autonomia erkidegoaren
titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/11/10

Argitaratutako data

2020/11/12

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.01 XEDAPENA
“Udalekuak 2020” kanpainako udalekuetara eta kanpamentuetara joateko prezio publikoa ezartzea eta haren gaineko arauak garatzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

2020. urterako udalekuetan eta kanpamentuetan ordaindu beharreko prezio publikoen elementu
kuantitatiboen eguneratzea.

2020/01/28

EZ - Aurrekontuei buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Aurrekontuei buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/02/18

Argitaratutako data

2020/02/20

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.02 XEDAPENA
“Udalekuak 2020” udako kanpainaren oinarri arautzaileak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Umeak natura-guneetan beste ume batzuekin jolastea sustatzea eta neska-mutil bizkaitarrei oporraldietan ondo pasatzeko aukera ematea.

2020/01/28

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/02/11

Argitaratutako data

2020/02/20

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.03 XEDAPENA
Titulurako puntuatzen duten edo goragoko lehiaketa baterako sailkapen-proba diren nazioarteko
lehiaketetan parte hartzen duten Bizkaiko banakako kirolarientzako foru dirulaguntzen oinarri
arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko banakako kirolariei nazioarteko lehiaketetan parte hartzea erraztea, era horretako probetan
parte hartzeak dakarren gastuaren zati bat finantzatuz.

2020/01/28

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/16

Argitaratutako data

2020/06/29

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.04 XEDAPENA
Bizkaiko Foru Aldundiak plazaratzen dituen argitalpenen salmenta-zerbitzuagatiko prezio publikoaren erregulazioaren aplikazioa eta garapena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Argitalpen berriak gehitzea argitalpenen katalogoan, katalogoa eguneratzea eta argitalpen berriak
saltzeko prezioa proposatzea.

2020/02/25

EZ - Aurrekontuei buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Aurrekontuei buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Hasi gabe

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Honen arrazoia bikoitza da: alde batetik katalogoaren eta on-line salmentaren
euskarri informatikoa aztertzen, eguneratzen eta hobetzen
aritu garelako 2020.urtean, eta bestetik, prezioak ere
aztergai izan ditugulako.
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04.05 XEDAPENA
Klubek eta kirol-erakundeek Bizkaiko Lurralde Historikoan federatutako kirol-ekitaldiak antolatzeko
foru dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Bizkaiko Lurralde Historikoarentzat interesgarriak diren kirol-ekitaldiak babestea, kirola egitea eta
zabaltzea bultzatzea.
- Bizkaiko kirol-klubek eta kirol-erakundeek kirol-ekitaldi federatuak antolatzeko egindako kirol-ekimenak sustatzea.

2020/03/10

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/12

Argitaratutako data

2020/06/01

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.06 XEDAPENA
Foru Aldundiaren dirulaguntzen oinarriak eta deialdia 5.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko
udalerriek 2020ko ekitaldian kultur jarduerak egiteko.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Kultur eskaintza orekatu bat sustatzea arlo demografikoan txikiak diren udalerrietan, eta bizitza
egokia sortzeko behar duten laguntza ematea.

2020/03/10

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/03/03

Argitaratutako data

2020/03/16

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.07 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoan, 2020 urtean, ikerketa arkeologiko eta paleontologikoak sustatzeko
foru dirulaguntzetarako deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 64. artikuluan definitutako
arkeologia- eta paleontologia-jarduerak sustatzea.

2020/03/24

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/02

Argitaratutako data

2020/06/22

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.08 XEDAPENA
2020. urtean Bizkaiko kultur ondare etnografikoa zaindu, ikertu eta zabaltzeko jarduerak egiteko
foru dirulaguntzen deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Jarauntsi dugun aberastasun kulturala eta beronen transmisio loturak gordetzea, bai eta tokiko
ekoizpen kulturala aberastea eta Bizkaiko kulturgintza sendotzea ere.

2020/03/24

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/12

Argitaratutako data

2020/06/01

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.09 XEDAPENA
Dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia, Bizkaiko Foru Aldundiaren Eskola Kiroleko programan sartzen diren lehiaketetako kirol-jardueretan edota ‘Heziki’ irakaskuntza-jardueran 2019/20
denboraldian parte hartzen duten erakundeentzat xedatutakoak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Eskola Kiroleko Programan parte har dezaten, entitateei laguntza ekonomikoak ematea.

2020/03/31

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/12

Argitaratutako data

2020/05/28

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.10 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoan koordinaziorako gazte-egiturak mantentzea sustatzeko foru dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia, Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren gazteen partaidetza-kultura eta elkarte-sarea sustatzeko, 2020ko ekitaldian.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

-Elkarteetan jarduten duen gazteriaren parte-hartze aktiboa bultzatzea, eta gazteen elkartegintza
sustatzea.
- Gazteen koordinaziorako elkarte-egiturak mantentzea, egiturok hainbat udaletatik datozen taldeak
batzen dituztelako, eta bai lurraldean ezartzeko bideak eskaintzea ere.

2020/03/31

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/09

Argitaratutako data

2020/06/17

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.11 XEDAPENA
2020ko ekitaldian euskarazko aldizkako argitalpenak argitaratzen dituzten merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, banakako enpresaburuei, profesionalei eta irabazi-asmorik gabeko
pertsona juridiko pribatuei zuzentzen zaizkien dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

2020. urtean Bizkaiko Lurralde Historikoan euskarazko aldizkariak argitaratzeko foru dirulaguntzen
oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea. Aldizkari horiek oso-osorik euskaraz argitaratu behar dira,
udaleko, eskualdeko edo lurraldeko informazioa jaso behar dute, edo gai askotakoa, eta paperean
zein formatu elektronikoan egon daitezke.

2020/04/14

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin
onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/02

Argitaratutako data

2020/06/22

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.12 XEDAPENA
Dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia, haurren eta gazteen arloan lanean jarduten duten
Bizkaiko aisialdi eta astialdiko erakundeek 2020 udan udalekuak eta kanpamentuak antolatzeko,
garatzeko edota ekitaldi horietan parte hartzeko.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Haurren eta gazteen aisialdia sustatzea eta oporraldietan entretenimendua, bizikidetza eta lankidetza bultzatzea.

2020/04/21

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/08/25

Argitaratutako data

2020/09/07

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.13 XEDAPENA
2020ko ekitaldian Bizkaiko kultura zabaltze aldera egiten diren ikus-entzunezko dokumentalak
ekoizteko foru dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Kulturaren arloko edukiak dituzten ikus-entzunezkoen ekoizpenean lan egiten duen Bizkaiko enpresa-sareari laguntza ematea.
- Bizkaiarekin zerikusia duten gai kulturalei buruzko dokumentalak egitea sustatzea.

2020/05/19

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/07/14

Argitaratutako data

2020/07/24

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.14 XEDAPENA
“Esta historia la escribes tú/jarraitzeko prest? Orain zure txanda da” leloa duen BizkaIdatz-2020
XII. literatura-sariaren oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaitarren literatura-sorkuntza sustatu eta bultzatzea.

2020/05/19

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/23

Argitaratutako data

2020/07/06

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.15 XEDAPENA
2020ko ekitaldian egiten diren arte eszenikoen ikuskizunak (antzerkia eta dantza) sustatze aldera
Foru Aldundiak emango dituen dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko kultur enpresek sustatzen dituzten antzerki eta dantza ikuskizunen hedapena sustatzea.

2020/05/26

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen
gehigarria 1).

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: COVID-19 pandemia dela eta, balizko onuradunek dirulaguntzaren helburua egitea normaltasunez
ezinezkoa zutenez, ez zen egoki ikusi deialdia ateratzea.
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04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.16 XEDAPENA
Euskera, Kultura eta Kirol Sailaren Egitura Organikoaren araudia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Sailaren funtzioak eta egitura arautzea organigrama berriaren arabera.

2020/05/26

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/29

Argitaratutako data

2021/01/08

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.17 XEDAPENA
2020ko ekitaldian Bizkaian arte eszenikoen ikuskizunak (musika, dantza eta antzerkia) antolatzeko Foru Aldundiak emango dituen dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia. (‘Garatu’
programa).

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Bizkaian arte eszenikoen arloan kalitatezko eskaintza egon dadin laguntzea.
- Bizkaiko kultura-enpresei laguntzea.

2020/06/16

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: COVID-19 dela eta, 2020an ez zen xedapena
martxan jarri.

85

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

04.
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04.18 XEDAPENA
Bizkaiko merkataritza-sozietateek, kooperatiba sozietateek, banakako enpresaburuek eta profesionalek Bizkaian antolatzen dituzten izaera parte-hartzaileko kirol jardueretarako dirulaguntzen
oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Lehiaketa izaerarik ez daukan izaera parte-hartzaileko kirol jarduera fisikoa sustatzea Bizkaian, adina
kontuan izan gabe biztanleria osoaren parte hartzea ahalbidetuko duena.

2020/06/30

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: COVID-19 dela eta, kirol-ekintza gehienak ezin
izan dira egin.
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04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.19 XEDAPENA
2020 ekitaldian aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskola ofizialek Bizkaiko Lurralde Historikoan
bizi diren gazteen artean partaidetzaren kultura eta elkarte-sarea sustatzeko emango duten prestakuntzarako foru dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Bizkaiko Lurralde Historikoan onarturik dauden aisialdirako heziketako prestakuntza-eskolek lan
egiteko behar dituzten egiturak diruz laguntzea.
- Bizkaiko gazteen trebetasuna hobetzea eta aisialdiko ekintzak sustatzea.

2020/06/30

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/08/25

Argitaratutako data

2020/09/15

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.20 XEDAPENA
Bizkaiko etorkizun handiko kirolariak identifikatzeko eta kirolari horiei laguntza emateko arautegia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Bizkaiko Lurralde Historikoko etorkizun handiko kirolariak identifikatzea eta berauei laguntza teknikoa ematea.
- Etorkizun handiko kirolarien artean talentuak identifikatzea.

2020/06/30

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/07/07

Argitaratutako data

2020/07/16

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.21 XEDAPENA
Foru dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia, SAREAn dauden udalek, udal erakunde autonomoek, eta udal sozietate publikoek (guztiak Bizkaiko Lurralde Historikokoak) 2020ko ekitaldian
antzerki, musika eta dantza arloko ikuskizunen programazioak antola ditzaten.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Bizkaiko antzoki publikoetan kalitatezko eskaintza iraunkorra bultzatzea.
- Jendeari ikuskizun eszeniko horietara joateko erraztasunak ematea.

2020/07/21

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/08/25

Argitaratutako data

2020/09/02

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.22 XEDAPENA
Bizkaiko Eskola Kirola programak 2020-2021 denboraldian izango duen arautegia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Eskola adinean direnen artean kirol praktika sustatzea.
- Kirol modalitateen aukera zabala eskaintzea.
- Kirol ohiturak sortzea indartzea, bizimodu osasungarrietan heziz.
- Helburuak betetzera eta errendimendura bideratutako kirol praktikak gauzatzen hastea erraztea,
jarrera eta egokitasunagatik detektatzen diren etorkizun handiko kirolari edo kirolari talentuentzako
teknifikazio baldintza egokiak sortuz.

2020/07/28

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/08/25

Argitaratutako data

2020/08/27

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.23 XEDAPENA
Kirol teknikarien trebakuntzarako beken oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Lurralde Historikoan diren klub eta elkarteetako teknikarien prestakuntza maila hobetzea
eta, zeharka, kirolarien errendimendua hobetzea eta jarduera esparru bakoitzean kirol teknikarien
trebakuntza sustatzea.

2020/09/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/09/17

Argitaratutako data

2020/09/30

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.24 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoan 2020ko ekainaren 16tik 2021eko ekainaren 15era bitartean egiten
diren jarduera arkeologikoak eta paleontologikoak egiteko foru dirulaguntzen deialdia. Jarduera
horiek, dena den, honako hauek baino ez dira izango: babes berezia edo ertaina duten ondasun
arkeologikoetako jarduerak, edo ustez hondakin arkeologikoak dituzten guneetakoak, edo Eusko
Jaurlaritzako Kultura Zuzendaritza Nagusiaren artxiboetan babes ertain edo bereziko ondasun gisa
jasota daudenak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean legez aurreikusitako dirulaguntzak
ematea, foru aldundien kontura, babes ertain edo bereziko ondasun arkeologikoei edo ustezko arkeologia-guneei eragiten dieten edozein motatako obren ondorioz beharrezkoak diren arkeologia- eta
paleontologia-jarduketak egiten direnean.

2020/09/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/09

Argitaratutako data

2020/12/14

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.25 XEDAPENA
Foru Agiritegi Historikoan eta Foru Liburutegian erreprografia zerbitzua egiteagatik prezio publikoa
aplikatzeko eta horretarako arauak ezartzeko xedapena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Foru Liburutegiak eta Foru Agiritegi Historikoak beren erabiltzaileei eskaintzen dizkieten erreprografia-zerbitzuak emateagatiko prezio publikoak ezartzea.

2020/09/22

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Foru Liburutegiak eta artxiboek prezio publikoak batera zenbatesteko daude.
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04.26 XEDAPENA
Bizkaiko Kultura Ondare Higiezina Birgaitzeko Eraikuntza arloko Esku-hartzeak egiteko foru dirulaguntzen deialdia, 2021. urtean zehar gauzatzen diren esku-hartzeei dagokiena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Balio kultural nabarmena duten Bizkaiko ondasun higiezinak birgaitzeko eraikuntza arloko esku-hartzeak sustatzea, baldin eta higiezinotan kontserbatu, finkatu, birgaitu edo zaharberritzeko lanak egin
behar badira.

2020/10/20

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Izan ere, hura izapidetzen hasi zenean, zalantzak zeuden 2021eko ekitaldiko
aurrekontuetan sartu edo ez.
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04.27 XEDAPENA
BIZKAIDATZ TXIKIA VII 2020-2021 lelotzat duen literatura-sariaren oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren gazteen artean irakurri eta idazteko zaletasuna sustatzea,
eta horregatik, lurralde honetako ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako haurrentzat eta Bigarren Hezkuntzako gazteentzat xedaturik dago.

2020/10/27

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Izan ere, hura izapidetzen hasi zenean, zalantzak zeuden 2021eko ekitaldiko
aurrekontuetan sartu edo ez.

95

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.28 XEDAPENA
Arte Plastikoaren eta Ikusizko Artearen, Arte Dramatikoaren, Musikaren eta Dantzaren modalitateetako beken 2021 ekitaldirako oinarri arautzaileak eta deialdia. Arte Dramatikoaren, Musikaren
eta Dantzaren modalitateetarako laguntzen 2021 ekitaldirako oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko gazteen goi mailako trebakuntza artistikoa bultzatzea.

2020/12/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/09

Argitaratutako data

2020/12/17

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.29 XEDAPENA
2021eko ekitaldian euskararen erabilera sustatzeko planak garatzen dituzten merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, enpresaburu indibidualei eta profesionalei dirulaguntzak emateko
oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Lurralde Historikoan, 2021. urtean, euskararen erabilera enpresen munduaren barruan
sustatzeko foru dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea, euskararen erabilera enpresaren munduan sustatzeko planen bidez. Merkataritza-sozietateek, kooperatiba-sozietateek (irabaziasmorik gabeko kooperatiba sozietateak kanpo), enpresaburu indibidualek eta profesionalek soilik
burutu ahal izango dituzte horrelako planak.

2020/12/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/15

Argitaratutako data

2020/12/22

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.30 XEDAPENA
2021eko ekitaldian euskara informazioaren eta komunikazioaren teknologietan egon dadin ekoizkinak egiten dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuei, enpresaburu indibidualei eta profesionalei
dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Lurralde Historikoan, 2021. urtean, informazioaren eta komunikazioaren teknologietan euskararen presentzia sustatzeko foru dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea, euskarazko baliabide informatikoen azpiegitura albait osoena sortzearren. Euskararen Aholku Batzordeak
egindako Euskarazko IKTak dokumentuaren 4. eta 6. kapituluetan jasotzen diren irizpideekin bat
datozen proiektuak diruz lagunduko dira.

2020/12/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/15

Argitaratutako data

2020/12/22

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.31 XEDAPENA
2021eko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten
dituzten udalei, udal erakunde autonomoei eta mankomunitateei dirulaguntzak emateko oinarri
arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

2021. urtean Bizkaiko Lurralde Historikoan, tokian tokiko arloan, euskara sustatu, zabaldu edota
normalizatzeko jarduerak gauzatuko dituzten udalei, udal erakunde autonomoei eta mankomunitateei foru dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea.

2020/12/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/15

Argitaratutako data

2020/12/21

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.32 XEDAPENA
Foru Aldundiaren dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia, 2021eko ekitaldian Bizkaiko
Lurralde Historikoan kultura-proiektuak egiteko.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaian kalitatezko kultura-eskaintza sustatzea, Bizkaiko kultura-eragile pribatu eta publikoei laguntzeko estrategiak bultzatzea eta Bizkaiarentzat kultura-interesa duten proiektuei laguntza ekonomikoa ematea.

2020/12/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Hasi gabe

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19 pandemiak sortutako ziurtasun ezaren aurrean, egoki ikusi
da aurretiazko deialdirik ez egitea eta 2021ra itxarotea,
egoera zein den aztertu ondoren, egoerari erantzungo dion
deialdi egoki bat egiteko.
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04.33 XEDAPENA
2021eko «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Gure lurralde historikoan Bizkaiko artista berrien sormen-ekimenak bultzatzeko eta ikus-arteak hedarazi eta sustatzeko.

2020/12/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/15

Argitaratutako data

2020/12/17

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.34 XEDAPENA
2021eko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten
dituzten irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta
deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

2021. urtean Bizkaiko Lurralde Historikoan euskara sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak
egiteko ematen diren foru dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea. Jarduera horiek
burutzen dituzten irabazi-asmorik gabeko entitateek Bizkaiko Lurralde Historikoan izan behar dute
euren egoitza soziala.

2020/12/15

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2021/01/28

Argitaratutako data

2021/01/28

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

102

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

04.
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

04.35 XEDAPENA
Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko deialdiaren oinarriak onestea. Lehenengo Deialdia.

Foru-agindua

Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua
arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuan xedaturik dauden lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko aukera ematen duen deialdiaren oinarri
arautzaileak onartzea.

2020/03/13

EZ - Funtzio publikoan sartzeko eta lanpostuak betetzeko hautaproben oinarriak eta deialdiak
onartzen dituzten xedapen orokorrak eta, oro har, Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioen, lan-kontratuko langileen edo izendapen politikoaren ingurukoa onartzen duten xedapenak, baita enplegu
publikoa eta giza baliabideak antolatzeko planak onartzen dituztenak. (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 2).
EZ - Funtzio publikoan sartzeko eta lanpostuak betetzeko hautaproben oinarriak eta deialdiak
onartzen dituzten xedapen orokorrak eta, oro har, Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioen, lan-kontratuko langileen edo izendapen politikoaren ingurukoa onartzen duten xedapenak, baita enplegu
publikoa eta giza baliabideak antolatzeko planak onartzen dituztenak. (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da, COVID-19ak eragindako pandemiagatik eta konfinamenduagatik.
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04.36 XEDAPENA
Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko deialdiaren oinarriak onestea. Bigarren Deialdia.

Foru-agindua

Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua
arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuan xedaturik dauden lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko aukera ematen duen deialdiaren oinarri
arautzaileak onartzea.

2020/11/13

EZ - Funtzio publikoan sartzeko eta lanpostuak betetzeko hautaproben oinarriak eta deialdiak
onartzen dituzten xedapen orokorrak eta, oro har, Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioen, lan-kontratuko langileen edo izendapen politikoaren ingurukoa onartzen duten xedapenak, baita enplegu
publikoa eta giza baliabideak antolatzeko planak onartzen dituztenak. (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 2).
EZ - Funtzio publikoan sartzeko eta lanpostuak betetzeko hautaproben oinarriak eta deialdiak
onartzen dituzten xedapen orokorrak eta, oro har, Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioen, lan-kontratuko langileen edo izendapen politikoaren ingurukoa onartzen duten xedapenak, baita enplegu
publikoa eta giza baliabideak antolatzeko planak onartzen dituztenak. (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/08/10

Argitaratutako data

2020/09/08

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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04.01b XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoan 2019ko ekainaren 16tik 2020ko ekainaren 15era bitartean egiten
diren jarduera arkeologikoak eta paleontologikoak egiteko foru dirulaguntzen oinarri arautzaileak
eta deialdiaren modifikazioa. Jarduera horiek, dena dela, honako hauek bakarrik izango dira: babes berezia edo ertaina duten ondasun arkeologikoak, edo ustez hondakin arkeologikoak dituzten
guneak, edo Eusko Jaurlaritzaren Kultura Zuzendaritza Nagusiaren artxiboetan ondasun babes
ertaina edo berezitzat kalifikagarri gisa agertzen direnak ukitzen dituen edozein obra motaren
ondorioz beharrezkoak diren jarduerak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Haren 17. oinarrian ezarritako 0404 G/336107/46999/0000 2007/0155 partidaren zenbateko
aldatzea, 2020ko urteari dagokionez, 25.000 eurotan, handituz.

2020/06/30

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/30

Argitaratutako data

2020/07/02

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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04.02b XEDAPENA
2020ko ekitaldian Bizkaiko arte eszenikoen, musikaren eta dantzaren sektoreko enpresei eta
langile autonomoei zuzendutako foru dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia. (ESKENA
GARATU).

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko arte eszenikoen, musikaren eta dantzaren sektoreko enpresen eta langile autonomoen
egitura gastuen finantzatzea.

2020/08/25

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.4 eta 16 artikuluak).

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 16.2 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/08/25

Argitaratutako data

2020/09/07

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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04.03b XEDAPENA
Eskola Kirola programak 2020/2021 denboraldian izango duen arautegiaren modifikazioa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Foru dekretu honen xedea da, izena emateko epeei, kirolarietan aldaketak egiteko epeei eta deitutako lehiaketen bukaera datari dagokienez, Eskola Kirola programak 2020/2021 denboraldian izango
duen arautegia ebatzi zuen abuztuaren 25eko Bizkaiko Foru Aldundiaren 78/2020 Foru Dekretua
aldatzea.

2020/12/08

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen orokorrak
egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko
kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren
bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/01

Argitaratutako data

2020/12/10

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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04.04b XEDAPENA
Oinarri arautzaileak eta deialdia, 2021eko ekitaldian euskarazko aldizkariak argitaratzen dituzten
merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, enpresaburu indibidualei, profesionalei eta irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei dirulaguntzak emateko.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Euskarazko aldizkako argitalpenak sustatzea.

2020/12/15

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen orokorrak
egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko
kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren
bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/15

Argitaratutako data

2020/12/21

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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04.05b XEDAPENA
2020ko azaroaren 30etik 2021eko azaroaren 28ra titulua ematen duten, titulurako puntuatzen
duten edo goragoko maila baterako sailkapena lortzeko diren kirol probetan parte hartzen duten
Bizkaiko kirolarientzako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko kirolariek dituzten gastuak sustatzea. Gastuok dira kirol probetan parte hartzeko izen
ematea, egonaldia, bidaiak eta mantenua, eta COVID-19aren pandemiak sorrarazitakoak (beraiek
ordaindutako testak eta eskuratutako babes materiala).

2020/12/15

EZ - Funtzio publikoan sartzeko eta lanpostuak betetzeko hautaproben oinarriak eta deialdiak onartzen
dituzten xedapen orokorrak eta, oro har, Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioen, lan-kontratuko langileen edo izendapen politikoaren ingurukoa onartzen duten xedapenak, baita enplegu publikoa eta giza
baliabideak antolatzeko planak onartzen dituztenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen
duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 2).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko
kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren
bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/09

Argitaratutako data

2020/12/16

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.01 XEDAPENA
2020 eta 2021 urteetarako zerga-neurriak.

Foru-araua

2020 eta 2021 urteetarako zerga-neurriak ezartzea.

2020/07/31

BAI

BAI

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: COVID-19ak eragindako egoerak presazko
tributu-aldaketak ekarri ditu, zeinak zenbait foru-dekretu
arauemaileren bidez gauzatu baitira; beraz, momentuz ez
da artikulatuko 2020 eta 2021eko tributu-neurriei buruzko berariazko foru-agindurik.
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05.02 XEDAPENA
Finantza-transakzioei buruzko zerga.

Foru-araua

Finantza-transakzioen gaineko zergari buruzko Bizkaiko Lurralde Historikoaren Araudiaren hastapenak.

2020/10/10

EZ - Araubide erkideko indarreko arauetara egokitzeko zergei buruzko foru-xedapenak (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren 9.5 artikulua).

BAI

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ez da egingo zerga hori ituntzeko Ekonomia
Itunaren aldaketa artikulatu arte.
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05.03 XEDAPENA
Zenbait zerbitzu digitalen gaineko zerga.

Foru-araua

Zenbait zerbitzu digitalen gaineko zergari buruzko Bizkaiko Lurralde Historikoaren Araudiaren hastapenak.

2020/10/10

EZ - Araubide erkideko indarreko arauetara egokitzeko zergei buruzko foru-xedapenak (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren 9.5 artikulua).

BAI

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ez da egingo zerga hori ituntzeko Ekonomia
Itunaren aldaketa artikulatu arte.
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05.04 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoaren zerga-araudia Europako antolamendu juridikoari egokitzea.

Foru-araua

Bizkaiko Lurralde Historikoaren zerga-araudia Europako antolamendu juridikoari egokitzea.

2020/12/15

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.4 eta 16 artikuluak).

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 16.2 artikulua).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/12

Argitaratutako data

2020/07/27

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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05.05 XEDAPENA
2021eko Bizkaiko Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorrak.

Foru-araua

Bizkaiko Lurralde Historikoaren aurrekontu orrokorrak dira foru sektore publikoak ekitaldi ekonomiko bakoitzean egin behar duen jarduera ekonomikoaren zuzendaritzarako programa eratzen duten
erabakien multzoaren agiri bidezko adierazpen formala, finantzen eta kontabilitatearen aldetik.

2021/02/24

EZ - Aurrekontuei buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Aurrekontuei buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. Aurrekontu orokorrak COVID-19ak sortutako pandemiaren ondorioz atzeratu dira.
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05.06 XEDAPENA
Ogasun eta Finantza Sailaren Egitura Organikoari buruzko Erregelamendua.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Sailaren egitura organikoa berrantolatzea, Lurralde Historikoaren errealitate soziopolitiko eta ekonomikora egokitzeko, iruzur fiskalaren aurka borrokatzeko tresnak indartuz. Horrez gainera, egitura
Foru Aldundiaren gobernu-programan ezarritako helburu eta ekintzetara egokitzea.

2020/01/31

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/29

Argitaratutako data

2020/12/31

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.07 XEDAPENA
2014ko apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren Araudia aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

“Batuz” programaren ezarpena garatzea.

2020/03/31

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3
artikulua).

BAI

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/09/08

Argitaratutako data

2020/09/10

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/07/20
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.08 XEDAPENA
2014ko apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren Araudia aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga kudeatzeko eredu berria garatzea.

2020/03/31

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3
artikulua).

BAI

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Zio teknikoak
direla eta, 2021en hasierarako luzatu da xedapen honen
kudeaketa.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.09 XEDAPENA
2013ko abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Sozietateen gaineko
Zergari buruzko Araudia aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

“Batuz” programaren ezarpena garatzea.

2020/03/31

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3
artikulua).

BAI

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/09/08

Argitaratutako data

2020/09/10

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/11/30
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.10 XEDAPENA
2013ko abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Sozietateen gaineko
Zergari buruzko Erregelamendua aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga kudeatzeko eredu berria garatzea.

2020/03/31

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3
artikulua).

BAI

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko arrazoi teknikoak direla eta.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.11 XEDAPENA
Fakturazio-betebeharrak arautzen dituen araudia aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Fakturazio-betebeharrak arautzen dituen erregelamendua indarrean dagoen araudiari egokitzea.

2020/03/31

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3
artikulua).

BAI

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/09/08

Argitaratutako data

2020/09/10

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/07/20
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.12 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak arautzen dituen Araudia aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

“Batuz” programaren ezarpena garatzea

2020/03/31

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3
artikulua).

BAI

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/09/08

Argitaratutako data

2020/09/10

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/11/30
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.13 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak arautzen dituen Araudia aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga kudeatzeko eredu berria garatzea.

2020/03/31

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3
artikulua).

BAI

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19ak
eragindako osasun-krisiaren ondoriozko arrazoi teknikoek
xedapen honen izapidetzan atzerapena eragin dute.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.14 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko araudia aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Zerga-bilketaren araudi berriaren onespen eta garapenaren ondoriozko aldarazpen teknikoak.

2020/09/30

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3
artikulua).

BAI

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren
ondoriozko arrazoi teknikoek xedapen honen izapidetzean
atzerapena eragin dute.

124

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.15 XEDAPENA
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko zergan eta Sozietateen gaineko zergan 2021eko ekitaldian
egiten diren eskualdatzeetan aplikatu beharreko eguneratze-koefizienteak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko zergan eta Sozietateen gaineko zergan 2021eko ekitaldian
egiten diren eskualdatzeetan aplikatu beharreko eguneratze-koefizienteak ezartzea.

2020/12/15

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen
orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen
orokorrak.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/09

Argitaratutako data

2020/12/18

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.16 XEDAPENA
Lanaren etekinei aplikatu beharreko atxikipenen portzentajeak aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Lanaren etekinei aplikatu beharreko atxikipenen portzentajeak aldaraztea.

2020/12/15

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen
orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen
orokorrak.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/22

Argitaratutako data

2020/12/23

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.01b XEDAPENA
COVID-19aren ondoriozko presazko tributu-neurriak.

Foru Dekretu arauemailea

COVID-19aren ondoriozko presazko tributu-neurriak ezartzea.

2020/03/17

EZ - Europako, estatuko edo erkidegoko arauak gure araudira ekartzeko foru-dekretu arauemaileak
(Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrillaren 17ko 2/2017 Foru
Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 2).

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/03/17

Argitaratutako data

2020/03/18

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.02b XEDAPENA
Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 1994ko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauaren aldaketa.

Foru Dekretu arauemailea

Abenduaren 28ko 18/2019 Errege Lege Dekretuak eta otsailaren 4ko 3/2020 Errege Lege-dekretuak BEZa zergan ezarritako aldaketei egokitzea. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 1994ko
azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua.

2020/04/01

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3)

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/04/21

Argitaratutako data

2020/04/23

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.03b XEDAPENA
COVID-19 osasun-larrialdiaren ondoriozko ezohiko tributu-neurri osagarriak.

Foru Dekretu arauemailea

COVID-19ak eragindako aparteko egoera dela eta, beste neurri multzo bat ezartzea; oraingo honetan, neurriak tributu-tratamendu jakin batzuk malgutu eta arintzera bideratuta daude, zergadunek
tratamenduok aplikatu ahal izateko zentzuzko epeak izan ditzaten.

2020/04/28

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3)

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/04/28

Argitaratutako data

2020/04/29

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.04b XEDAPENA
Presazko neurriak hartzea balio erantsiaren gaineko zergan eta zerga berezietan, COVID-19ri aurre
egiteko.

Foru Dekretu arauemailea

COVID-19a dela eta, xedatzea salbuetsita daudela ordainketa etenda daukaten fakturen BEZa, elektrizitatearen gaineko zerga berezia, eta hidrokarburoen gaineko zerga berezia likidatzetik.

2020/05/05

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3)

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/05

Argitaratutako data

2020/05/08

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

130

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.05b XEDAPENA
COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiaren ostean ekonomia suspertzeko koiunturazko tributuneurriak.

Foru Dekretu arauemailea

COVID-19 osasun-larrialdiaren ostean, Bizkaiko ekonomi sektorea suspertzeko kointura zerga-neurri
beste multzoa arautzea.

2020/05/05

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3)

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/05

Argitaratutako data

2020/05/06

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.06b XEDAPENA
Neurri osagarri batzuk ezartzea balio erantsiaren gaineko zergan, COVID-19aren larrialdi sanitarioaren ondorioz.

Foru Dekretu arauemailea

Ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarriei buruzko apirilaren 21eko 15/2020
Errege Lege Dekretuari Balio Erantsiaren gaineko zergaren araubidea egokitzea.

2020/05/26

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3)

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/26

Argitaratutako data

2020/05/28

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.07b XEDAPENA
Egokitzeko tributu-neurriak sartzea sozietateen gaineko zergan, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergan, ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko
dokumentatuen gaineko zergan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan,
COVID-19a dela eta.

Foru Dekretu arauemailea

Ekonomia suspertzeko eta maiatzaren 5eko 4/2020 Foru Dekretu Arauemaileko akatsak zuzentzeko
tributu-neurri osagarriak sartzea.

2020/06/16

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3)

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/16

Argitaratutako data

2020/06/17

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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05.08b XEDAPENA
Zuzentzea ekainaren 16ko 7/2020 Foru Dekretu Arauemailean dauden akatsak. Foru-dekretu
arauemailean horren bidez, egokitzeko tributu-neurriak sartzen dira sozietateen gaineko zergan,
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergan, ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko
Zergei buruzko Foru Arauan, COVID-19a dela eta.

Foru Dekretu arauemailea

7/2020 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 16koan aurkitutako akatsa zuzentzea.

2020/06/30

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3)

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/30

Argitaratutako data

2020/07/01

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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05.09b XEDAPENA
«UEFA Women´s Champions League 2020»ren azken fasearen araubide fiskalaren eta COVID19ren ondorioz Balio Erantsiaren gaineko Zerga egokitzeko neurriak.

Foru Dekretu arauemailea

UEFA Women´s Champions League 2020ren azken fasearen araubide fiskala garatzea, eta Balio
Erantsiaren Gaineko Zergan egokitzeko tributu-neurriak ezartzea, COVID-19a dela eta.

2020/08/25

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3)

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/08/25

Argitaratutako data

2020/08/27

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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05.10b XEDAPENA
COVID-19a dela eta, presazko tributu-neurri osagarriak hartzea Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, Sozietateen gaineko Zergan, Ondare-eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan eta makina edo aparatu automatikoak erabiliz egiten den Jokoaren gaineko Tributuan.

Foru Dekretu arauemailea

COVID-19ak sortutako eragin negatiboak arintzeko, Bizkaiko zerga araudian (Bizkaiko Lurralde
Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, Sozietateen
gaineko Zergan, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan eta
Jokoaren gaineko tributuan) premiazko izaerarekin zerga-neurri gehigarriak ezartzea.

2020/09/29

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3)

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/10/06

Argitaratutako data

2020/10/07

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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05.11b XEDAPENA
COVID-19arekin lotutako luzapen-neurriak eta beste premiazko neurri batzuk.

Foru Dekretu arauemailea

COVID-19 osasun-larrialdiaren ondorioz, ezartzea 2020. urterako araututako tributu neurrien luzapena eta beste premiazko neurri batzuk.

2020/12/01

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3)

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/01

Argitaratutako data

2020/12/02

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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05.12b XEDAPENA
COVID-19aren ondorioz Balio Erantsiaren gaineko Zergan neurri osagarriak ezartzea.

Foru Dekretu arauemailea

COVID-19aren ondorioz Balio Erantsiaren gaineko Zergan neurri osagarriak ezartzea enpresa-kaudimena eta energia-sektorea sustatzeko premiazko neurriak aurreikusteaz gain, zenbait zerga-neurri
arautzen dituen azaroaren 17ko 34/2020 Errege Lege Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz.

2020/12/16

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3)

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19ak
eragindako osasun-krisiaren ondoriozko arrazoi teknikoek
xedapen honen izapidetzean atzerapena eragin dute.
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05.13b XEDAPENA
Kontseiluaren 2017ko maiatzaren 29ko 2017/952 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten
duena; izan ere, horren bidez, 2016/1164 (EB) Zuzentaraua aldatzea, hirugarren herrialdeekiko
asimetria hibridoei dagokienez.

Foru Dekretu arauemailea

Kontseiluaren maiatzaren 29ko 2017/952 (EB) Zuzentarauan jasotako arauak Bizkaiko Lurralde
Historikoaren ordenamendura ekartzea, Sozietateen gaineko Zergan eta Ez-egoiliarren Errentaren
gaineko Zergan txertatuz.

2021/01/19

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3)

EZ - Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan aurreikusitako zerga arloko foru-dekretu
arauemaileak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren lehen xedapen gehigarria 3).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19ak
eragindako osasun-krisiaren ondoriozko arrazoi teknikoek
xedapen honen izapidetzean atzerapena eragin dute.

139

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

05.
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

05.14b XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei Araudi Orokorra aldaketa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

40/2015 Legearen egokitzea hitzarmenen iraupenaren arloan.

2020/07/30

EZ - Aurrekontuei buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Aurrekontuei buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da.
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05.15b XEDAPENA
UEFA Euro 2020 txapelketaren azken fasearen araubide fiskalaren indarraldia luzatzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Luzatzea COVID-19aren agerraldiak eragindako alarma-egoeraren ondorioz atzeratu den UEFA Euro
2020ren azken faseari lotuta Bizkaiko Foru Aldundiaren 125/2019 Foru Dekretuko II. kapituluan
ezarri ziren neurri fiskalen indarraldia.

2020/09/22

EZ - Jarduera ekonomikoan eragin esanguratsurik gabe (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3 artikulua).

BAI

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/09/08

Argitaratutako data

2020/09/17

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa da Foru Dekretuaren arabera 2/2017
Eginda: 2020/10/07
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05.16b XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia aldatzea, administrazio elektronikoaren arloan.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Zergen kudeaketari lotutako indarreko arau-esparrua zerga-administrazio erabat elektronikoa ezartzeak dakartzan errealitate berrietara egokitzea.

2020/11/24

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3 artikulua).

BAI

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/11/24

Argitaratutako data

2020/11/26

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/11/03
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05.17b XEDAPENA
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia aldatzea, COVID-19arekin lotutako salbuespenei dagokienez.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

COVID-19arekin lotutako zenbait laguntza publikok Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan
salbuetsitzat jotzea.

2020/12/02

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3 artikulua).

BAI

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/01

Argitaratutako data

2020/12/02

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2021/01/03
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05.18b XEDAPENA
Zerga-plangintzaren mugaz gaindiko mekanismoei buruzko informazio-betebehar berriak garatzea, Bizkaiko Lurralde Historikoaren zerga-betebehar formalak arautzen dituen Erregelamendua
aldatuz.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

2018ko maiatzaren 25eko Kontseiluaren 2018/822 Zuzentarauaren arabera, Zergei buruzko Foru
Arau Orokorrean, duela gutxi ezarritako plangintza fiskaleko mugaz gaindiko mekanismoei buruzko
arau-garapena arautzea.

2021/01/19

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3 artikulua).

BAI

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren
ondoriozko arrazoi teknikoek xedapen honen izapidetzean
atzerapena eragin dute.
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05.19b XEDAPENA
Unibertsitate publikoak eta pribatuak eta irabazi-asmorik gabeko beste erakunde batzuk tributuen
arloko gizarte-lankidetzaren subjektuen izendapena.

Foru-agindua

Ogasun eta Finantzen foru-diputatuak tributuen arloko gizarte-lankidetzaren subjektu beste pertsona
edo erakunde batzuen izendapena arautzea.

2020/03/01

EZ - Jarduera ekonomikoan eragin esanguratsurik gabe (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3 artikulua).

BAI

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/03/10

Argitaratutako data

2020/03/18

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/11/30
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05.20b XEDAPENA
Ogasuneko Zuzendari Nagusia eskuordetzen zaio konkurtsoan dauden enpresekin sinatutako
hitzarmen bereziak aldatzeko baimena emateko eskumena, COVID-19 koronabirusa dela eta,
hartutako neurriek eragindako ondorio ekonomiko negatiboek kalteak sortu dizkietenean enpresei.

Foru-agindua

Ogasuneko Zuzendari Nagusia eskuordetzea konkurtsoan dauden enpresekin sinatutako hitzarmen
bereziak aldatzeko baimena emateko eskumena ematea.

2020/03/06

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/04/03

Argitaratutako data

2020/04/06

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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05.21b XEDAPENA
2020. urtean COVID-19aren kontra egiteko ikerketa-jarduerak lehentasunezkotzat jotzeko betekizunak eta bete beharreko prozedura ezartzea.

Foru-agindua

COVID-19aren kontra egiteko ikerketa-jarduerak lehentasunezkotzat jotzeko bete behar diren
betekizunak ezartzea, erakunde interesdunek kalifikazio hori eskatzeko bete behar duten prozedura
finkatzea eta egindako dohaintzak benetan egin direla justifikatzeko betebeharra zehaztea.

2020/07/30

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3 artikulua).

BAI

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/07/29

Argitaratutako data

2020/08/10

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/11/30
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05.22b XEDAPENA
BATUZ proiektuaren betebeharretatik salbuesteko baimena emateko prozedura arautzea.

Foru-agindua

TicketBai sistema informatikoaren erabilerarekin lotutako betebehar batzuk edo guztiak betetzetik
salbuesteko aukera ematen duen prozedura ezartzea.

2020/12/15

EZ - Gai baten alderdi partzialak arautzen dituzten xedapenak. (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.3 artikulua).

BAI

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/14

Argitaratutako data

2020/12/23

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2021/01/13
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GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

06.01b XEDAPENA
Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Foru Sailaren egitura organikoari buruzko
araudia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Foru Sailaren egitura organikoari buruzko araudia aldatzea.

2020/03/03

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/03/03

Argitaratutako data

2020/03/13

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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06.02b XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko udaletan hiri-mugikortasun iraunkorretarako planak sustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzailetak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko udaletan hiri-mugikortasun iraunkorretarako planen garapena edo aldaketa sustatzea.

2020/10/13

BAI

BAI

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Dirulaguntzen deialdi berria (Saileko Egitura Organikoaren Dekretuaren 2020ko lehenengo aldaketa).

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Planteamendu estrategikoko kontuak direla
eta, haren izapidetzea bertan behera geratu da.
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07.01 XEDAPENA
Bizkaiko Foru Aldundiaren langile izateko hautaprobak egiteko behar diren zerbitzuak interesdunei
emateagatiko tasa.

Foru-araua

Hautagai izan daitezkeen pertsonen eta benetan hautagai izango direnen kopurua doitzea.

2020/06/30

BAI

BAI

Prozesuan
Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da.
Xedapenaren egoera

1- 2020ko azaroaren 10eko Gobernu Kontseiluan onartu
zen eta
2- Batzar Nagusietara bidali zen; 2020ko azaroaren 17an
izapidetzeko onartu zuten eta abenduaren 12an zuzenketak egiteko epea amaitu zen.
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07.02 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoan diren toki-erakunde txikietako auzo-alkateak hautatzea.

Foru-araua

Kontuan hartuta lurralde historikoan diren foru organoen eskumen esklusiboa dela udalerria baino
lurralde-eremu txikiagoko erakundeen hauteskunde-prozesuak kudeatzea, erakunde horietako organoen hauteskunde-araubidea ezarri behar da. Organo horiek, kasu honetan, Bizkaiko lurralde mugapeei buruzko abenduaren 5eko 9/2012 Foru Arauaren V. izenburuan daude zehaztuta. Hori guztia,
bere berezitasunetik eratorritako alderdiak arautuko dituen esparru juridiko propioa ezartze aldera.

2020/11/24

BAI

BAI

Prozesuan

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. Pandemiaren ondorioz, ezin izan dira
aurrez beharrezko bilerak egin interes zuzena zeukaten
pertsonekin, izapideak hasteko aukera adosteko. Izapidetzea oso aurreratua dago eta araua Batzar Orokorretara
datozen asteetan bidaltzea aurreikusten da
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07.03 XEDAPENA
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailaren Egitura Organikoaren araudia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Sailaren funtzioak eta egitura arautzea organigrama berriaren arabera.

2020/06/16

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Prozesuan

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. COVID-19aren ondorioz, premiazko
beste jarduketa batzuei heldu behar izan zaie ezohiko inguruabar horiek kontuan hartuta. Hala ere, foru-dekretua
onartzeko hasiera prozedura onartu da

155

07.
HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

07.04 XEDAPENA
Administrazio-agiritegiaren Sistema Antolatzeko Araudia aldaraztea eta Agiritegi Elektroniko Bakarra sortzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Administrazio-agiritegiaren Sistema antolatzea eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Agiritegi Elektroniko
Bakarra sortzea.

2020/06/30

EZ - Prozedurari eta antolaketari buruzko xedapenak, BFAri goragoko ordenamenduaren betearazpena soilik dagokion gaietan (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru
Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.2 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Prozesuan

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. Desbideratze hori gertatu da prozesuan
dokumentazioa baloratzeko prozedura hobetu delako eta
ikusi delako ez dela beharrezkoa agiritegi elektronikoa
arau baten bidez eratzea.
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07.05 XEDAPENA
Funtzionario gaituen erregistroaren sorrera eta arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Herritarrentzat xedatzen diren zerbitzuak antolatzea (identifikazio eta sinatze arloetan laguntza ematea, kopia kautotuak ematea...), bai eta Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako funtzionario gaituen erregistroa sortzea ere.

2020/06/30

EZ - Goragoko arauen egokitzapena (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Goragoko arauen egokitzapena (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. Xedapen honen desbideratzea, hain
zuzen ere, une honetan aribidean dauden beste dekretu
batzuekiko loturaren ondorio da.
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07.06 XEDAPENA
Ahalordetzeen erregistro elektroniko orokorra sorrera eta arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Foru Aldundiaren ahalordetzeen erregistro elektroniko orokorra arautzea, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedaturik dagoenarekin
bat etorriz.

2020/06/30

EZ - Goragoko arauen egokitzapena (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Goragoko arauen egokitzapena (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/10/13

Argitaratutako data

2020/10/23

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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07.07 XEDAPENA
Bizkaiko Foru Aldundiaren dokumentu elektronikoak kudeatzeko politika arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Foru Aldundiak dokumentu-arloan duen politika arautzea.

2020/06/30

EZ - Prozedurari eta antolaketari buruzko xedapenak, BFAri goragoko ordenamenduaren betearazpena soilik dagokion gaietan (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru
Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.2 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. Desbideratze hori gertatu da, hasieran
aurreikusi ez ziren hainbat kontzeptu zehaztu direlako
xedapena egiterakoan.
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07.08 XEDAPENA
Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoak arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta haren foru erakunde publikoen erregistro-gaietan laguntzeko bulegoak
arautzea.

2020/06/30

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Prozesuan

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. Xedapen honen desbideratzea, hain zuzen ere, une honetan aribidean dauden beste dekretu batzuekiko loturaren ondorio da. Ebaluazioa egin denerako,
Gobernu kontseiluak onartua du Foru-Dekretua 2021eko
martxoaren 30ean, eta BAOn argitaratu da 2021eko
martxoaren 31n.
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07.09 XEDAPENA
Udal eskumeneko erabilerei edo zerbitzuei atxikitako azpiegituretan inbertsioak egitea sustatzeko
dirulaguntzen 2021eko oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Udal eskumeneko erabilerei edo zerbitzuei atxikitako azpiegituretan inbertsioak egitea sustatzeko
dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onestea.

2020/11/30

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/29

Argitaratutako data

2020/12/30

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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07.10 XEDAPENA
Udal Finantzaketarako Foru Funtsaren (Udalkutxa) ezustekoetarako transferentziak emateko
2021erako prozedura arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Aurrekontuan aurreikusteko zailak diren ezusteko gastuak Udal Finantzaketarako Foru Funtsaren
kargura (Udalkutxa) finantzatzeko kreditu-transferentziak egiteko baldintzak, betebeharrak eta prozedurak ezartzea.

2020/11/30

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/09

Argitaratutako data

2020/12/22

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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07.11 XEDAPENA
Bizkaiko Foru Aldundiaren sinadura-politika arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Foru Aldundiak sinadura-arloan duen politika arautzea.

2020/12/01

EZ - Prozedurari eta antolaketari buruzko xedapenak, BFAri goragoko ordenamenduaren betearazpena soilik dagokion gaietan (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru
Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.2 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Deuseztatuta

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzea bertan behera uztea erabaki da.
EAEko beste administrazio publikoekin partekatutako
sinadura-politika bat izatearen edo Europako esparru-politikari buruzko garapen/jarraibide batzuk ezartzearen egokitasunari buruz hausnartzen ari gara. Beraz, argi eduki
arte, xedapen orokorraren garapena geldiaraziko da.
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07.12 XEDAPENA
Herritarrei laguntzeko sistema arautzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Laguntzeko sistemak oinarri dituen abiaburuak biltzea, herritarren eskubideak eta betebeharrak,
bideak, kalitate-sistema.

2020/12/01

BAI

BAI

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020. urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. Arrazoia da garapenprozesuan hasierako irismena handitzeko beharra ikusi
dela.
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07.01b XEDAPENA
Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 18ko 169/2018 Foru Dekretua eta azaroaren 26ko
177/2019 Dekretua aldatzea. Dekretu horien bidez, udal eskumeneko erabilera edo zerbitzu
publikoei lotutako azpiegituretarako inbertsioak sustatzeko xedea duten eta Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Foru Sailak 2019an eta 2020an ematen dituen dirulaguntzen
deialdia eta oinarri arautzaileak onestea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 18ko 169/2018 Foru Dekretua eta azaroaren 26ko
177/2019 Dekretua aldatzea. Dekretu horien bidez, udal eskumeneko erabilera edo zerbitzu publikoei lotutako azpiegituretarako inbertsioak sustatzeko xedea duten eta Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako Foru Sailak 2019an eta 2020an ematen dituen dirulaguntzen deialdia
eta oinarri arautzaileak onesten dira.

2020/06/23

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin
onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/23

Argitaratutako data

2020/06/30

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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07.02b XEDAPENA
Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak prestatzeko prozedura arautzen duena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Arautzea Bizkaiko Foru Aldundiaren foru arauen aurreproiektuak nahiz haien maila eta indar bereko
xedapen arauemaileak egiteko prozedura, eta halaber erregulatzea Bizkaiko Foru Aldundiak erregelamenduzko xedapen arauemaileak egiteko prozedura.

2021/04/06

EZ - Goragoko arauen egokitzapena (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Goragoko arauen egokitzapena (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: 2020ko abenduaren 23an hasi zen prozedura Herri
Administrazio eta Erakunde Harremanetarako diputatuaren Foru Aginduaren bidez.

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. 2020ko abenduaren 23an prozedura
hasi zen, Herri Administrazio eta Erakunde Publikoko
Diputatuaren aginduz.
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07.03b XEDAPENA
Presazko eta salbuespenezko neurriak hartzea Bizkaiko toki-erakundeetako kontu-hartzaileek
eginiko barne-kontrolean, COVID-19aren ondorioz.

Foru-agindua

Barruko kontrolaren jarduera malgutzea.

2020/04/15

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.4 eta 16 artikuluak).

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 16.2 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/04/15

Argitaratutako data

2020/04/17

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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07.04b XEDAPENA
Lehendakaritzako foru diputatuaren 4041/2015 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, Bizkaiko Foru
Aldundiaren zigilu elektronikoa sortzen zenaren aldaketa.

Foru-agindua

4041/2015eko Foru Dekretuko erasnkienean araututako administrazio-jarduera automatikoei, jarduera gehiago gehitzea.

2020/10/06

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: BFAko zigilu elektronikoari ekintza automatizatuagoak
ematea.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/10/06

Argitaratutako data

2020/10/21

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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08.
EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA

08.01 XEDAPENA
2020ko txekeo teknologikoen programa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Enpresek berrikuntzaren arloan lehen urratsak egin ditzaten sustatzea, kanpoko agente teknologikoren baten laguntzarekin.

2020/03/24

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/16

Argitaratutako data

2020/06/18

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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08.02 XEDAPENA
Innobideak-Kudeabide 2020 programa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Kudeaketa Aurreratuko Ereduarekin bat egiten duten eta kudeaketa hobetzea xede duten proiektuak
laguntzea, Bizkaiko enpresen lehiakortasuna hobetze aldera.

2020/03/24

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/26

Argitaratutako data

2020/05/28

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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08.03 XEDAPENA
“Elkarlanean 2020”, lehiakortasunerako eta elkarlaneko berrikuntzarako programa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Enpresen arteko lankidetza-proiektuak bultzatzea, ETEen hazkundea eta lehiakortasuna bultzatze
aldera.

2020/03/24

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/04/07

Argitaratutako data

2020/04/14

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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08.04 XEDAPENA
Balio-kateak indartzeko 2020ko programa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Automozioaren arloko trokelgintza-sektoreko enpresen lehiakortasuna handitzea, berrikuntzan, nazioartekotzean eta inbertsioan eragina duten ekintza integralen bidez.

2020/03/24

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Laguntza-programa hori ez zen izapidetu, COVID-19ak krisiari aurre egiteko aurrekontuetan egindako
aldaketen ondorioz.
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08.05 XEDAPENA
Artisautza Sustatzeko 2020ko Programa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaian artisautza dinamizatzea eta bultzada berria ematea helburutzat duten proiektuei laguntzea.

2020/04/21

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/16

Argitaratutako data

2020/06/19

Xedapenaren helburuak

Helburuak zabaltzea (planean aurreikusitako helburuak
kontuan hartuta).
Arrazoiak: Deialdi horrek badu kapitulu berri bat COVID19ak sortutako egoera arintzen laguntzeko berariazko
neurriak jasotzen dituena.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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08.06 XEDAPENA
2020ko Eskualdeko Lehiakortasuna Sustatzeko Programa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Lurralde Historikoko eskualde desberdinen garapen orekatu eta jasangarria eta lehiakortasuna bultzatzea.

2020/04/21

BAI

BAI

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/19

Argitaratutako data

2020/05/25

Xedapenaren helburuak

Helburuak zabaltzea (planean aurreikusitako helburuak
kontuan hartuta).
Arrazoiak: COVID-19aren eragin sozioekonomikoarekin
lotutako garapen-proiektuak bultzatzea.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/02/29

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/04/14
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08.07 XEDAPENA
“Industrialdeak 2020” programa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Elkartegintza eta industrialdeen hobekuntza bultzatzea, bai eta udalerri txikietako elkartegietan eta
poligonoetan dauden enpresen inbertsioak sustatzea ere.

2020/04/21

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/05

Argitaratutako data

2020/05/11

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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08.08 XEDAPENA
Seinaleztapen turistikorako dirulaguntzen programaren lehen deialdi publikoa eta oinarri arautzaileak, norgehiagoka araubidean, 2020ko ekitaldian.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Seinaleztapen turistikoa bultzatu eta laguntzea, Bizkaiko baliabide turistikoak hobeto ezagutuz eta
zabalduz. Horretarako, behar den lekuetan seinaleak jartzea sustatuko da, betiere arlo horretan
ezarririk dagoen araudiarekin bat etorriz.

2020/04/28

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19 dela
eta, dekretu hau ez da tramitatu 2020an, kreditu erreserba turismo arloko enpresei dirulaguntza emateko erabili
baita.
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08.09 XEDAPENA
2020ko ekitaldian, Bilbao-Bizkaia helmuga turistikoaren garapena sustatzeko norgehiagoka araubidean ematen diren dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak eta lehenengo deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Turismoa sustatzea Bizkaiko eskualdeetan; horretarako, baliabide turistikoen balioa ezagutaraziko
da, eta etorkizuneko bisitarientzat erakargarri diren produktu turistikoak sortuko dira.

2020/04/28

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/12

Argitaratutako data

2020/05/25

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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08.10 XEDAPENA
Hobekuntza profesionalerako programa arautzen duten oinarriaketa deialdia, dirulaguntzak emateko bikaintasunerako trebakuntza arloan, 2020. urterako.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Unibertsitateko gradua duten gazteen bikaintasun trebakuntzako sustatzea.

2020/05/15

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/02

Argitaratutako data

2020/06/10

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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08.11 XEDAPENA
Bikaintasuneko prestakuntzaren arloko dirulaguntzak emateko lanbide-hobekuntzako programaren
2021erako oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Unibertsitateko gradua duten gazteen bikaintasuneko prestakuntza bultzatzea.

2020/11/25

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19aren
ondorioz, 2021eko aurrekontuen onarpena atzeratu egin
da, hori dela, eta ez da astirik izan 2021eko dekretua
aurretiaz izapidetzeko.
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08.12 XEDAPENA
2021. urterako “Bizkaia sortzailea” programaren oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko enpresa sortzaileetan, lehendik daudenetan edo sortu berrietan, proiektu berrien garapena
sustatzea, Bizkaian enpresa sortzaileen sektore indartsu bat sendotzeko eta nazioarteko ikusgarritasuna duten enpresa-proiektu sortzaileak garatzeko.

2020/11/25

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19aren
ondorioz, 2021eko aurrekontuen onarpena atzeratu egin
da, hori dela eta, ez da astirik izan 2021eko dekretua
aurretiaz izapidetzeko.
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08.13 XEDAPENA
Enpresa berritzaileak sortzeko 2021. urterako programaren oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Enpresa-proiektu berritzaile berriak abian jartzen laguntzea. Proiektu horiek dibertsifikazio-jarduera
eta teknologia berriei buruzko jarduera berriak ekarri behar dituzte Bizkaiko enpresen sarera. Proiektuok balio erantsi handia eta hazteko ahalmena izan behar dute eta barne ekintzailetza bultzatzea
prozesu egituratuen bidez; prozesuok bide eman behar diete enpresei euron gaitasunak zabaltzeko;
horretarako, negozio-unitate berriak sortuko dituzte, eta entitatea osatzen duten pertsonen talentu
ekintzailea sustatuko dute.

2020/11/25

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19aren
ondorioz, 2021eko aurrekontuen onarpena atzeratu egin
da, hori dela eta, ez da astirik izan 2021eko dekretua
aurretiaz izapidetzeko.

182

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

08.
EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA

08.14 XEDAPENA
Ekintzailetzako eta gizarte-berrikuntzako 2021. urterako programaren oinarri arautzaileak eta
deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Gizarte-ekonomia berritzailea sustatzea eta gizarte-eremuan ekintzailetza eta enpresa-espiritua sustatzeko eragin positiboa duten jarduerak garatzea.

2020/11/25

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19aren
ondorioz, 2021eko aurrekontuen onarpena atzeratu egin
da, hori dela eta, ez da astirik izan 2021eko dekretua
aurretiaz izapidetzeko.
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08.15 XEDAPENA
Berrikuntza eta inbertsio aurreratua sustatzeko 2i 2021 plana.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko enpresek beren ingurunean lehiatzeko, berritzeko eta alor teknologikoan aurreratuak diren
inbertsioak egiteko duten gaitasuna handitzea, modu jasangarri eta integratuan.

2020/12/29

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Prozesuan

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. COVID-19k eragindako alarma egoerak
aitortutako administrazio-izapideen eteteak atzeratu egin
du 2020ko laguntza-programen ebazpena eta, ondorioz,
2021eko programen izapidetzea.
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08.16 XEDAPENA
Berrikuntzari, nazioartekotzeari eta inbertsioari laguntza integrala emateko 3i 2021 programa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Enpresen lehiakortasuna areagotzen duten eta inpaktu-ahalmen handia duten proiektuak babestea,
berrikuntzan, nazioartekotzean eta inbertsioan eragiten duten ekintza integralen bidez.

2020/12/29

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Prozesuan

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. COVID-19k eragindako alarma egoerak
aitortutako administrazio-izapideen eteteak atzeratu egin
du 2020ko laguntza-programen ebazpena eta, ondorioz,
2021eko programen izapidetzea.
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08.17 XEDAPENA
Nazioarteko partzuergoak sustatzeko 2021 programa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Enpresa txiki eta ertainen nazioartekotzea sustatzea, enpresen arteko lankidetza jardueren bitartez.
Jarduera horiek lankidetza eta nazioartekotze jardueretan espezializaturik dauden agenteek gauzatuko dituzte.

2020/12/29

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Prozesuan

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. COVID-19k eragindako alarma egoerak
aitortutako administrazio-izapideen eteteak atzeratu egin
du 2020ko laguntza-programen ebazpena eta, ondorioz,
2021eko programen izapidetzea.
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08.18 XEDAPENA
Nazioartekotzeari buruzko 2021 programa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko enpresa txiki eta ertainek nazioarteko merkatuetan duten sarbidea eta presentzia handitzea,
laguntza eskainiz beste herrialde batzuetara esportazioak egin ditzaten.

2020/12/29

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Prozesuan

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. COVID-19k eragindako alarma egoerak
aitortutako administrazio-izapideen eteteak atzeratu egin
du 2020ko laguntza-programen ebazpena eta, ondorioz,
2021eko programen izapidetzea.
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08.19 XEDAPENA
“Elkarlanean 2021” lehiakortasun eta elkarlaneko berrikuntzarako programa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Enpresa arteko lankidetza-proiektuak bultzatzea, ETEen hazkundea eta lehiakortasuna bultzatze
aldera.

2020/12/29

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Prozesuan

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. COVID-19k eragindako alarma egoerak
aitortutako administrazio-izapideen eteteak atzeratu egin
du 2020ko laguntza-programen ebazpena eta, ondorioz,
2021eko programen izapidetzea.
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08.20 XEDAPENA
Balio-kateak indartzeko 2021eko programa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Automozioaren arloko trokelgintza-sektoreko enpresen lehiakortasuna handitzea, berrikuntzan, nazioartekotzean eta inbertsioan eragina duten ekintza integralen bidez.

2020/12/29

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Programa hau ez da sartu Bizkaiko Foru Aldundiaren 2021erako aurrekontu orokorretako proiektuan.

189

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

08.
EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA

08.01b XEDAPENA
Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari Laguntza Integrala emateko 3i 2020 Programa
arautzen duten oinarriak eta lehen deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Berrikuntzan, nazioartekotzean eta inbertsioan eragin berezia jartzen duten ekintza integralen bidez,
enpresen lehiakortasuna handitzen duten eragiteko indar handiko proiektuak laguntzea.

2020/02/25

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin
onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/02/04

Argitaratutako data

2020/02/07

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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08.02b XEDAPENA
Nazioartekotzeari buruzko 2020 Programa arautzen duten oinarriak eta lehen deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko enpresa txiki eta ertainek nazioarteko merkatuetan duten sarbidea eta presentzia handitzea,
laguntza eskainiz beste herrialde batzuetara esportazioak egin ditzaten.

2020/02/25

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin
onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/03/17

Argitaratutako data

2020/03/20

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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08.03b XEDAPENA
Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i 2020 Plana.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko enpresen berrikuntzako, teknologikoki aurreratuak diren ekoizpen-inbertsioak egiteko eta
lehiakortasuneko gaitasuna areagotzea, modu iraunkorrean eta ingurunean integratuta.

2020/02/25

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen orokorrak
egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko
kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren
bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/03/10

Argitaratutako data

2020/03/13

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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08.04b XEDAPENA
Nazioarteko Partzuergoak Sustatzeko 2020 Programa arautzen duten oinarriak eta lehen deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Enpresa txiki eta ertainen nazioartekotzea sustatzea, enpresen arteko lankidetza jardueren bitartez.
Jarduera horiek lankidetza eta nazioartekotze jardueretan espezializatutako agenteek egingo dituzte.

2020/03/24

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin
onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: COVID-19k eragindako aurrekontu egokitzapena.
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08.05b XEDAPENA
2i 2019 Dekretua aldatzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

2i 2019 Planaren aurrekontu zuzkidura murriztea, aurkeztutako espedienteen beharrizanak aurkeztu
eta gero.

2020/04/21

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: 2i 2019 Planaren aurrekontu zuzkidura murriztea.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/04/15

Argitaratutako data

2020/04/17

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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08.06b XEDAPENA
Automoziorako Trokelgintzako Balio-katea Dekretua aldatzea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

2019ko automoziorako trokelgintza sektoreko balio-katea indartzeko programa arautzen duen
dirulaguntza programa aldatzea, programaren aurrekontu zuzkidura benetan esleitu den zenbatekora
egokitzeko.

2020/04/28

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak..

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Programaren aurrekontu zuzkidura benetan esleitu
den zenbatekora egokitzeko.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/04/15

Argitaratutako data

2020/04/17

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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08.07b XEDAPENA
Suspertze Adimentsua 2020 programaren oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko ETEen suspertze komertzialeko proiektuak bultzatzea.

2020/05/19

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.4 eta 16 artikuluak).

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 16.2 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/26

Argitaratutako data

2020/05/29

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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08.08b XEDAPENA
Bizkaia aurrera! Mikrokedituen Programaren 2020. urterako oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

1. Bizkaiko autonomoen susperraldia eta normaltasunerantz aurrera egitea erraztea, Bizkaia aurrera!
Planaren esparruan.
2. Mikrokredituen programa berria premiaz abian jartzea.
3. Beren enpresak eta lanpostuak mantentzeko, finkatzeko eta iraunarazteko apustua egiten duten
autonomoei laguntzea.
4. Bizkaiko autonomoei laguntzea beren prozeduran, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren
ondoren, jarduera ekonomikoa berreskuratzea eta merkatuak eta lanpostuak finkatzea.
5. Ekonomia Sustatzeko Sailak eta Seed Capital Bizkaia Mikro, SA, Beaz, SAU, Seed Capital de
Bizkaia, SA eta Crowdfunding Bizkaia PFP, SL sozietate publikoek jarduera ekonomikoa berreskuratzeko eta merkatuak eta lanpostuak sendotzeko sustatutako jarduera multzoa osatzea.

2020/06/09

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.4 eta 16 artikuluak).

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 16.2 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/09

Argitaratutako data

2020/06/11

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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08.09b XEDAPENA
Aldatzea Bizkaiko Foru Aldundiaren 206/2019 Foru Dekretua, abenduaren 17koa, Ekintzailetza
eta Gizarte Berrikuntza programaren 2020rako oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Abenduaren 17ko 206/2019 foru dekretuaren aurrekontuko zuzkidura aldatzea.

2020/06/09

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: 2020ko UAPen jasota ez dagoen foru-dekretu proiektu hau izapidetu behar da aurrekontu-kreditua handitu egin behar delako hasieran aurrez ikusitakoak
baino eskabide gehiago jasoko direla uste baita (kreditua handitzeko aukera jasota dago foru-dekretuan bertan), eta inguruabar hori ezin zen aurrez ikusi 2020ko UAP onetsi zenean, hau da, 2019ko
abenduan.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/09

Argitaratutako data

2020/06/18

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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COVID-19aren krisiak kaltetutako turismo-sektoreko autonomoentzako eta ETEentzako norgehiagokarik gabeko araubideko programaren deialdia eta oinarri arautzaileak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

COVID-19aren krisiak turismoaren sektorean eragindako efektu ekonomikoak leuntzen laguntzea
eta sektorearen mantentzea sostengatzea, Bizkaiko Lurralde Historikoko enpresa eta profesionalei
likidezia emanda, gauzak errazten laguntzeko xedez, beren enpresa-betebeharrak bete ditzaten eta
jarduera manten dezaten.

2020/10/06

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.4 eta 16 artikuluak).

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 16.2 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/10/13

Argitaratutako data

2020/10/15

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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09.01 XEDAPENA
2020. ekitaldian, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko proiektuak abiarazteko dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

- Emakume-elkarteentzako dirulaguntzak, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko proiektuak abiarazteko direnak.
- Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako dirulaguntzak, emakumeen eta gizonen berdintasuna
sustatzeko proiektuak abiarazteko direnak.

2020/02/18

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/03/03

Argitaratutako data

2020/03/06

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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09.02 XEDAPENA
Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokia sortu zuen martxoaren 18ko 53/2003 Foru Dekretuaren
alderazpena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren eskakizunetara
egokitzea.

2020/02/18

EZ -Goragoko arauen egokitzapena (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Goragoko arauen egokitzapena (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Hasi gabe

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19aren
ondorioz, Berdintasunerako Zuzendaritzak lehentasunak
aldatu behar izan ditu. Indarkeria Matxistaren Behatokiari
dagokionez, Zuzendaritzak indarkeria-kasuen jarraipenlanak lehenetsi ditu.
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09.03 XEDAPENA
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren Egitura Organikoaren araudia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Sailaren funtzioak eta egitura arautzea organigrama berriaren arabera.

2020/02/18

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/30

Argitaratutako data

2020/07/03

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

203

09.
ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

09.04 XEDAPENA
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lurralde-sarearen araudia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lurralde-sarearen osaera, eginkizunak, antolaketa eta funtzionamenduaren araubidea zehaztea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren 17. artikuluan ezarririk dagoena betetze aldera.

2020/02/18

BAI

BAI

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/22

Argitaratutako data

2020/12/24

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2019/10/02

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/07/22
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09.05 XEDAPENA
Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseiluaren araudia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseiluaren osaera, eginkizunak, antolaketa, bileren maiztasuna eta funtzionamenduaren araubidea zehaztea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren 18. artikuluan ezarririk dagoena betetze aldera.

2020/02/18

BAI

BAI

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/02/18

Argitaratutako data

2020/02/21

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/09/25

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/09/25
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09.06 XEDAPENA
2020. urtean irabazi-asmorik gabeko entitateei emakume eta familiaren arloan emango dizkien
dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Irabazi-asmorik gabeko erakundeen partaidetza eta lankidetza sustatzea. Gainera, ez da ahaztu
behar dirulaguntza publikoek, bidezkoa denean, gizonek eta emakumeek aukera berak edukitzea
sustatu behar dutela, haien arteko desberdintasunak ezabatu eta berdintasuna bultzatuta eta horretarako baliabideak jarrita.

2020/03/24

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Deuseztatuta

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: COVID-19a dela eta deklaratutako osasun
publikoko larrialdiaren ondorioz, Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak erabaki du ez argitaratzea
emakume eta familia arloko dirulaguntzen dekretua, izan
ere, dekretu horrek diruz lagundutako jarduera gehienak
talde-lanekoak baitira.
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09.07 XEDAPENA
2020. urtean langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen artean autoenplegua eta
enpresak sortzea sustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Langabezian dauden pertsona sustatzaileek bultzatzen dituzten enpresa-proiektuak sortzeko eta
abian jartzeko laguntzak ematea.

2020/03/31

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/02/18

Argitaratutako data

2020/02/21

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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09.08 XEDAPENA
2020. urterako gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko
oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Lan-merkatutik urrunago dauden eta laneratzeko laguntza bereziak behar dituzten pertsonak, gizarteratze-zerbitzuen erabiltzaileak eta gizarteratze-prozesuez gain beste laguntza mota bat behar duten
emakumeak eta familiak laneratzeko jarduerak indartzea.

2020/03/31

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/02/18

Argitaratutako data

2020/02/21

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

208

09.
ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

09.09 XEDAPENA
Ekintzailetzarako eta kalitateko enplegu egonkorra sortzeko proiektu berritzaileak garatzeko 2020.
urteko dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloko proiektu berritzaileak garatzeko laguntzak
arautzea.

2020/03/31

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/10/27

Argitaratutako data

2020/10/30

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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09.10 XEDAPENA
2020. urtean Behargintzak enplegu eta tokiko garapenerako zentroentzako dirulaguntzak arautzen
dituzten oinarriak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Behargintzak enplegu eta tokiko garapenerako zentroentzako dirulaguntzak arautzea; diru laguntza
horien bidez, Bizkaiko eskualdeetan enplegu-politikak eta tokiko garapena artikulatu nahi dira.

2020/04/28

BAI

BAI

Deuseztatuta

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: COVID-19aren ondorioz, Bizkaiko Foru Aldundiak 2020rako Urteko Arau Planean aurreikusitako
plangintza egokitu eta aldatu behar izan zuen sortutako
desazelerazio ekonomikoko egoerari berehala erantzuteko.
Testuinguru horretan, Bizkaiko Foru Aldundiak koronabirusaren krisiaren ostean ekonomia suspertzeko premiazko
plan bat diseinatu du, Bizkaia aurrera! deritzona.
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09.11 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoan laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen enplegagarritasuna sustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia (Lan Berri 2020).

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Laneratzeko zailtasun handiak dituzten pertsonen enplegagarritasuna sustatzea.

2020/05/12

BAI

BAI

Deuseztatuta

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: COVID-19aren ondorioz, Bizkaiko Foru Aldundiak 2020rako Urteko Arau Planean aurreikusitako
plangintza egokitu eta aldatu behar izan zuen sortutako
desazelerazio ekonomikoko egoerari berehala erantzuteko.
Testuinguru horretan, Bizkaiko Foru Aldundiak koronabirusaren krisiaren ostean ekonomia suspertzeko premiazko
plan bat diseinatu du, Bizkaia aurrera! deritzona.
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09.12 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historikoko gazte langabetuen enplegagarritasuna sustatzeko dirulaguntzen
oinarri arautzaileak eta deialdia, 2020. urterako.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Langabezian dauden 30 urtera arteko gazteak lan-merkatu arruntean sar daitezen sustatzea.

2020/05/12

BAI

BAI

Deuseztatuta

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: COVID-19aren ondorioz, Bizkaiko Foru Aldundiak 2020rako Urteko Arau Planean aurreikusitako
plangintza egokitu eta aldatu behar izan zuen sortutako
desazelerazio ekonomikoko egoerari berehala erantzuteko.
Testuinguru horretan, Bizkaiko Foru Aldundiak koronabirusaren krisiaren ostean ekonomia suspertzeko premiazko
plan bat diseinatu du, Bizkaia aurrera! deritzona.
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09.13 XEDAPENA
Gizarte inklusioa sustatzeko laguntza bereziei buruzko araudia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Foru Aldundiaren 207/2011 eta 79/2018 Foru Dekretuei jarraikiz, laguntzak arautzen
dituen foru dekretuaren aldarazpenak arau-testu bakar batean finkatzea. Helburua da arauketa eguneratua, sinplifikatua eta laguntza jasotzen duten pertsonak gizarteratzeko prozesuei lotuagoa izatea.
Jarduera hori 2019ko Ekintza Planean aurreikusten da, baina, hartzaileen beharrei eta profilari
buruzko diagnostiko bat izateak duen garrantzia kontuan hartuta, 2020ra atzeratu da.

2020/05/26

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru
Aldundiaren 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo
autonomia erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian
adierazitako xedapen gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru
Aldundiaren 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo
autonomia erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian
adierazitako xedapen gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.urtean,
eta 2021eko UAPen sartu da, COVID-19ak sortutako
larrialdi-egoerak lehentasunak aldatu eta egoera berriari
erantzuteko beharra ekarri baitu.
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09.14 XEDAPENA
Inklusio zentroetan sartzeko dirulaguntzak arautzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren
16ko 262/203 Foru Dekretuaren aldarazpena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Dekretu arautzaileari dagokion zenbatekoa eguneratzea, 2021. urteko aurrekontu-ekitaldian.

2020/10/27

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen
orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen
orokorrak.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/09

Argitaratutako data

2020/12/11

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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09.15 XEDAPENA
Gizarte inklusiorako laguntza berezia arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 22ko
60/2011 Foru Dekretuaren aldarazpena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Dekretu arautzaileari dagokion zenbatekoa eguneratzea, 2021. urteko aurrekontu-ekitaldian.

2020/10/27

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen
orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen
orokorrak.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/09

Argitaratutako data

2020/12/11

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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09.16 XEDAPENA
Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuaren prestazio, zerbitzu eta programetarako sarbidea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Prestazioak/zerbitzuak eskuratzeko eta programetan sartzeko irizpideak egokitzea Gizarte Zerbitzuen
Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Foru Dekretura.

2020/11/24

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru
Aldundiaren 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo
autonomia erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian
adierazitako xedapen gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru
Aldundiaren 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo
autonomia erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian
adierazitako xedapen gehigarria).

Hasi gabe

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.urtean,
eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19aren osasunkrisiaren ondorioz, Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak erabaki zuen hark eragindako ondorioei
erantzun egokia ematea. Hori guztia dela eta, baliabide
berriak jarri dira abian, eta ezin izan da dekretu horrekin
hasi.
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09.17 XEDAPENA
Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 7ko 196/2005 Foru Dekretua, Emakumeak Hartzeko Zentroetan sartzeko banakako dirulaguntzak emateko baldintzak arautzen dituena, aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 7ko 196/2005 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria aldatzea, Emakumeak Hartzeko Zentroetan sartzeko 2021erako banakako dirulaguntzak ordaintzeko kreditu-muga eta aurrekontu-esleipena eguneratzeko.

2020/11/24

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen
orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen
orokorrak.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/15

Argitaratutako data

2020/12/17

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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09.18 XEDAPENA
Hitzartutako zerbitzuei aplikatu beharreko araudi markoa.

Foru-agindua

Gizarte-inklusioaren arloan esku hartzeko Prozedura espezializatua arautzen duen Bizkaiko Foru
Aldundiaren 59/2019 Foru Dekretuaren 15. artikuluan ezarritakoa betetzea.

2020/06/30

EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru
Aldundiaren 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo
autonomia erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian
adierazitako xedapen gehigarria).
EZ - Xedapen orokor hauek: Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeko zerbitzuei eta prestazioei buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean eta
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Bizkaiko Foru
Aldundiaren 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasotakoei buruzkoak eta estatuaren edo
autonomia erkidegoaren titulartasuneko kotizazio gabeko prestazio ekonomikoei eta beste laguntza-prestazioei buruzkoak. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakian
adierazitako xedapen gehigarria).

Hasi gabe
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.urtean,
eta 2021eko UAPen sartu da. COVID-19aren ondoriozko
osasun-larrialdiak ezarritako murrizketak direla eta, dekretu hori egiteko beharrezko diren gizarte eragile guztiek
ezin izan dute parte hartu, eta horregatik atzeratu da.
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09.19 XEDAPENA
Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zerbitzuko aholkularitza batzorde teknikoaren araudia (martxoaren
6ko 12671/2014 Foru Agindua).

Foru-agindua

Aholkularitzarako Batzorde Teknikoaren araudia antolaketa berriari eta esku-hartzerako prozedura
berriari egokitzea.

2020/09/29

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.1 artikulua).

EZ - Antolaketari buruzko xedapenak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 13.1 artikulua).

Deuseztatuta

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Jarduketa honen helburua zen gizarte-inklusioaren arloan esku hartzeko prozedura espezializatua
arautzen duen maiatzaren 21eko 59/2019 Foru Dekretuan jasotako berrikuntzetara egokitzea. Araudi berriaren
zirriborro bat badago ere, azkenean erabaki zen aipatutako dekretuak behar bezala jasotzen dituela batzorde
teknikoaren jarduketa-kasuak, eta, beraz, araudi berri
bat ez sustatzea erabaki zen, eta hori ere ez da 2021eko
Urteko Arau Planean jasotzen.
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09.01b XEDAPENA
Langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen artean autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko 2019ko ekitaldiko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onesten
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren, apirilaren 2ko, 34/2019 Foru Dekretuaren aldaketa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

COVID-19a dela eta hartutako neurriek sortutako egoerara egokitzea.

2020/05/12

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin
onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Alarma egoerak ezarritako epeen etenaldia ezinezkoa
zen aurreikustea.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/12

Argitaratutako data

2020/05/15

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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09.02b XEDAPENA
Langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko 2020ko ekitaldiko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onesten duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren, otsailaren 18ko, 18/2020 Foru Dekretuaren aldaketa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

COVID-19a dela eta, hartutako neurriak sortutako egoerara egokitzea.

2020/05/12

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin
onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Alarma egoerak ezarritako epeen etenaldia ezinezkoa
zen aurreikustea.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/12

Argitaratutako data

2020/05/15

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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09.03b XEDAPENA
2018ko ekitaldian, laneratzeko zailtasun handiak dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko langabetu
gazteen enplegagarritasuna sustatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak eta deialdia ezarri duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren, abuztuaren 22ko, 115/2018 Foru Dekretuaren aldaketa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

COVID-19a dela-eta hartutako neurriek sortutako egoerara egokitzea.

2020/05/26

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin
onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Alarma egoerak ezarritako epeen etenaldia ezinezkoa
zen aurreikustea.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/26

Argitaratutako data

2020/05/28

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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09.04b XEDAPENA
2018ko ekitaldian, laneratzeko zailtasun handiak dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko pertsonen enplegagarritasuna sustatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak eta deialdia, Lan Berri, ezarri
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren, uztailaren 3ko, 93/2018 Foru Dekretuaren aldaketa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

COVID-19a dela eta, hartutako neurriak sortutako egoerara egokitzea.

2020/05/26

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin
onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Alarma egoerak ezarritako epeen etenaldia ezinezkoa
zen aurreikustea.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/26

Argitaratutako data

2020/05/28

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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09.05b XEDAPENA
Tokiko enplegua sustatzeko 3R programaren dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Behargintza enplegu eta tokiko garapenerako zentroen eta toki-erankundeen bidez, COVID-19ak
eragindako krisiaren ondorioz lanik gabe geratu diren pertsonak berrorientatzeko eta pertsona horiei
beste enplegu bat emateko neurriak martxan jartzea.

2020/06/09

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.4 eta 16 artikuluak).

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 16.2 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/09

Argitaratutako data

2020/06/17

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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09.06b XEDAPENA
COVID-19aren pandemiak sortutako krisiaren ondorioz kontrataziorako eta enplegua mantentzeko
dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Bizkaiko mikroenpresetako aldi baterako kontratuen bidez langileen enpleguari eustea, eta alarmaegoeraren ondoren enplegua galdu duten langabetu bizkaitarrak eta enplegua erregulatzeko aldi
baterako espediente batean egon ondoren azkenean enplegua galdu duten langileak kontratatzen
laguntzea.

2020/06/16

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.4 eta 16 artikuluak).

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 16.2 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/16

Argitaratutako data

2020/06/17

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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09.07b XEDAPENA
Ekintzailetzarako eta kalitateko enplegu egonkorra sortzeko proiektu berritzaileak garatzeko 2019.
urteko dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartu zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren, martxoaren 26ko, 29/2019 Foru Dekretuaren aldaketa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

COVID-19a dela eta hartutako neurriak sortutako egoerara egokitzea.

2020/06/23

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin
onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Alarma-egoerak ezarritako epeen etenaldia ezinezkoa
zen aurreikustea.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/23

Argitaratutako data

2020/06/25

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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09.08b XEDAPENA
2019ko ekitaldian Bizkaiko Lurralde Historikoan laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen enplegagarritasuna sustatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak eta deialdia onartu zuen (Lan
Berri) Bizkaiko Foru Aldundiaren, apirilaren 16ko, 40/2019 Foru Dekretuaren aldaketa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

COVID-19a dela eta hartutako neurriak sortutako egoerara egokitzea.

2020/06/23

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin
onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Alarma-egoerak ezarritako epeen etenaldia ezinezkoa
zen aurreikustea.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/23

Argitaratutako data

2020/06/25

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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09.09b XEDAPENA
Laneratzeko zailtasun handiak dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko langabetu gazteen enplegagarritasuna sustatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak eta deialdia onartu zuen Bizkaiko Foru
Aldundiaren, apirilaren 30eko, 43/2019 Foru Dekretuaren aldaketa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

COVID-19a dela eta hartutako neurriak sortutako egoerara egokitzea.

2020/06/23

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen
ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).

EZ - Laguntza eta dirulaguntzetarako oinarri eta deialdiak, aurreko ekitaldietan helburu berarekin
onetsitako oinarri eta deialdiak funtsean aldatzen ez dituztenean (Xedapen orokorrak egiteko prozedura
arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Alarma-egoerak ezarritako epeen etenaldia ezinezkoa
zen aurreikustea.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/23

Argitaratutako data

2020/06/25

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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09.10b XEDAPENA
2020ko ekitaldirako, Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak gazteei laguntzeko duen
programan sartutako gazteentzat, enplegu eta prestakuntza Programa mistoen bitartez, ibilbide
integral eta pertsonalizatu batzuk martxan jartzeko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta
deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Jardun-lerro espezifiko bat abiaraztea 18 eta 23 urte bitarteko gazteen artean enplegagarritasuna
sustatzeko, baldin eta, Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiko zerbitzu eskudunak gizarte-diagnostiko espezializatua egin ondoren, gazte horiek bideratzen badira gizarteratze- eta laneratze-ibilbide batera. Jardun-lerro berri horretan, enplegu eta prestakuntza ibilbide mistoen bidezko
ibilbide integral eta pertsonalizatu batzuk sartuko dira.

2020/07/14

BAI

BAI

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/07/14

Argitaratutako data

2020/07/16

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/02/03

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/06/05
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09.11b XEDAPENA
Kontrata30 programaren dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

COVID-19 pandemiak eragindako krisiaren ondorioz Bizkaiko gazteen enplegagarritasuna sustatzea
(Bizkaia Aurrera).

2020/08/25

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.4 eta 16 artikuluak).

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 16.2 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/08/25

Argitaratutako data

2020/08/31

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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09.12b XEDAPENA
Gizarte inklusiorako laguntza berezia arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren, martxoaren 22ko,
60/2011 Foru Dekretuaren aldaketa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Aurrekontuaren diru-izendapena gehitzea azaroko laguntzak ordaindu ahal izateko.

2020/11/17

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/11/17

Argitaratutako data

2020/11/19

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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09.13b XEDAPENA
Gizarte inklusiorako laguntza berezia arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren, martxoaren 22ko,
60/2011 Foru Dekretuaren aldaketa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Aurrekontuaren diru-izendapena gehitzea abenduko laguntzak ordaindu ahal izateko.

2020/12/15

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/15

Argitaratutako data

2020/12/17

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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10.
AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA

10.01 XEDAPENA
Bizkaiko errepideetako martxoaren 24ko Foru Arauaren aldarazpena.

Foru-araua

Bizkaiko errepideei buruzko 2/2011 Foru Araua aldaraztea, egungo egoerari egokitze aldera.

2020/12/28

BAI

BAI

Prozesuan
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2021eko
UAPen sartu da. 2020an foru arauaren testua lantzen
lan egin da, eta aurretiko kontsulta publikoa egin da.
2021ean izapideek aurrera jarraituko dute.

234

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

10.
AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA

10.02 XEDAPENA
Bizkaiko Lurralde Historioko 7.000 biztanletik beherako udalek hirigintza-plangintza berrikusteko
dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Dirulaguntzei buruzko dekretu honen helburua da Bizkaiko Lurralde Historikoan 7.000 biztanle
baino gutxiago dituzten udalek hirigintza-plangintza orokorreko tresnak prestatzea.

2020/03/20

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

EZ - Aurreko ekitaldietan xede berdinetarako onetsitako oinarriak eta deialdiak nabarmenki aldatzen ez dituzten laguntza eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdiak (Xedapen orokorrak egiteko
prozedura arautzen duen Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren
xedapen gehigarria 1).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/09/08

Argitaratutako data

2020/09/21

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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10.03 XEDAPENA
2020. urteko Bide Azpiegituretan Berrikuntza Plana arautzen duten oinarriak eta planean jasotako
dirulaguntzen lehen deialdiaren onarpena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Foru Aldundiaren bide-sarea hobetu eta modernizatzea, teknologia aurreratu berriak aplikatu eta
probatzeko, modu jasangarrian eta ingurunean integratuta. Helburu horrekin, dirulaguntzak ematen
dizkie erakunde onuradunei.

2020/06/30

BAI

BAI

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/06/02

Argitaratutako data

2020/06/16

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/03/04

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2020/03/25
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10.04 XEDAPENA
Bide-azpiegituren sareko atal batzuetako bidesarien zenbatekoak eguneratzea 2021. urterako.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Aplikatu behar diren bidesarien zenbateko zehatzak ezartzea, Bizkaiko errepideetako bidesarien
araubide juridikoari eta errepideen lurralde plan sektoriala aldatzeko finantziazio irizpideei buruzko
3/2010 Foru Arauan ezarririk dagoenarekin bat etorriz.

2020/12/15

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen
orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen
orokorrak.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/15

Argitaratutako data

2020/12/30

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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10.05 XEDAPENA
Foru aldundien titulartasuneko bidesaria duten bide-azpiegituren erabiltzaile fisikoentzako dirulaguntzen 2021erako oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Egoitza fiskala Bizkaian duten eta Bizkaiko, Gipuzkoako edo Arabako Foru Aldundien titulartasuneko
bidesaria duten bide-azpiegituren erabiltzaile diren pertsona fisikoei laguntza ematea, 9. eta 10. artikuluetan zehaztutako erabilera-modalitateen arabera, 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra
bitartean (biak barne) egiten diren joan-etorriengatik.

2020/12/15

EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen ez
dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira (Xedapen
orokorrak egiteko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1).
EZ - Xedapen orokorrak, ordezten dituzten helburu bereko xedapenen edukia funtsean aldatzen
ez dutenean edo xedapenon indarraldia amaitu denean, betiere aldatutako xedapenak direla-eta
aurretiazko kontsultarako eta entzunaldi eta informazio publikorako izapideak egin badira. (Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian adierazitako xedapen gehigarria).

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/12/15

Argitaratutako data

2020/12/30

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa PAN-aren arabera.
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10.06 XEDAPENA
Foru errepideek sortzen duen zaratak kaltetutako egoitza-erabilerako eraikinetan isolamendu akustikoa instalatzeko laguntzak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Foru errepideetako zarataren eraginpean dauden etxebizitzetako fatxaden isolamendu akustikoa
hobetzea.

2020/01/21

BAI

BAI

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/01/28

Argitaratutako data

2020/02/06

Xedapenaren helburuak

Planean aurreikusitako helburuak.

Kontsulta Publikoaren prozedura

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2019/10/09

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Beharrezkoa PAN-aren arabera.
Eginda: 2019/11/22
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10.07 XEDAPENA
Jarraibide teknikoak eta ustiapena errepideko tuneletan.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Errepideetako tuneletako segurtasun- eta ustiapen-jarraibide teknikoak errepideetako tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretua garatzeko araudian eratzen dira. Tunel baten bizi-zikloaren fase
guztietan gorde behar diren segurtasun-osagaiei buruzko eskakizun teknikoak zehaztea da helburua:
proiektua, eraikuntza, zerbitzuan jartzea eta ustiapena. Dekretuaren aplikazio-eremua Bizkaiko
Lurralde Historikoko errepideen sareko tunelak izango dira.

2020/12/21

BAI

BAI

Prozesuan

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Izapidetzeari hasiera eman zaio, baina ezin
izan da amaitu arautze hori 2020. urtean, eta 2020ko
UAPen sartu da.
2020ko abenduaren 1etik 15era, xedapenean jasotako
proposamenaren helburuaren aurretiazko kontsulta publikoaren lehenengo etapa egin zen.
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10.08 XEDAPENA
Bizkaiko errepideei buruzko martxoaren 24ko 2/2011 Foru Arauaren III. eta IV. kapituluak garatzeko Araudia onartu duen abuztuaren 21eko Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2013 Foru Dekretua
aldaraztea.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Egungo 112/2013 Dekretua aldaraztea, egungo egoerari egokitze aldera.

2020/12/21

BAI

BAI

Deuseztatuta
Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Errepideei buruzko foru-araua aldatuko denez,
araua onartu ondoren ekingo zaio garapen-erregelamenduari.
Foru-araua onartzen denean, garapen-erregelamendua
dagokion urteko arau-planean sartuko da.
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10.09 XEDAPENA
Errepideetako tunelen segurtasuna.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Segurtasunaren arloko gutxieneko maila errepideko erabiltzaileei Bizkaiko tuneletan bermatzea,
helburu hauek kontuan izanda:
- Arrisku egoera aurreikustea, honako hau arriskuan jartzen dutenean: pertsonen bizia, ingurumena
eta tuneleko obra zibilaren eta instalazioen azpiegitura.
- Arrisku egoerak (batez ere tunel barruko suteak) izan ditzakeen ondorioak arintzea, honako
honetarako sine qua non baldintzak emanez: arrisku egoeran diren pertsonak eurenez irten ahal
izatea egoera horretatik, errepideko erabiltzaileek berehalako esku-hartzea eduki ahal izatea, kalte
handiagoak ekiditeko, larrialdi zerbitzuen jarduketa eraginkorra bermatzea eta kalte materialak
murriztea.
- Segurtasunaren kudeaketa eraginkorragoa lortu nahi izatea.

2020/12/21

BAI

BAI

Hasi gabe

Xedapenaren egoera

Arrazoiak: Ezin izan zaio heldu arautze horri 2020.
urtean, eta 2021eko UAPen sartu da. 2020an, prestatzeko lanekin jarraitu da, eta ezin izan da abiarazi Bizkaiko
Foru Aldundiaren izaera orokorreko xedapenak egiteko
prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru
Dekretuan arautzen den izapiderik.
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10.01b XEDAPENA
Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua, abenduaren 17ko 203/2019 Foru Dekretua aldatzen
duena. Foru Dekretu horren bidez, foru aldundien titulartasunekoak diren eta zuzenean kudeatuak
diren bidesaridun bide-azpiegiturak erabiltzen dituzten pertsona fisikoei zuzendutako dirulaguntzetarako oinarri arautzaileak eta 2020ko deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Kreditua gutxitzea honako partida honetan: Saila 10, Programa 453115, Ekonomikoa 46999, Zentro Kudeatzailea 1003, Proiektua 2018/0052 guztira 400.000 euroko zenbatekoa, guztia 2020ko
ekitaldirako.

2020/05/26

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

EZ - Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko
2/2017 Foru Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriko 4. zenbakian adierazitako xedapen orokorrak.

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/05/26

Argitaratutako data

2020/06/12

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.
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10.02b XEDAPENA
2020. urtean Bizkaiko Lurralde Historikoko biztanlegune sakabanatuetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretua

Laguntzak ematea banda zabal ultralasterreko sareak hedatzeko Bizkaiko Lurralde Historikoko
biztanlegune sakabanatuetan edo «azken belaunaldiko eremu zuritzat (NGA)» hartzen direnekoetan, hau da, datozen 3 urteotan NGA banda zabaleko baldintzetan Interneterako sarbide-zerbitzuak
ahalbidetuko dituzten telekomunikazio-azpiegiturarik ez dagoen eta egongo denik ere aurreikusten ez
den eremuetan.

2020/09/29

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 9.4 eta 16 artikuluak).

EZ - Presazko izapidetzeari buruzko foru-erabakia (Xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 16.2 artikulua).

PAN-aren kanpo egiteko arrazoiak: Urgentzia edo beharra.

Xedapenaren egoera

Argitaratuta

Onarpen-data

2020/09/29

Argitaratutako data

2020/10/06

Kontsulta Publikoaren prozedura

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

Audientzia eta informazio
publikoaren iruzkinak

Ez da beharrezkoa 2/2017 foru dekretuaren arabera.

244

2020KO PLAN ARAUEMAILEAREN
BETETZE-GRADUARI BURUZKO TXOSTENA

245

KODEA ESKANEATU ETA
2020ko URTEKO ARAU
PLANA JAITSI

