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HITZAURREA 
 
 

Euskal gizartea, herritarrak, enpresak eta haien 

ordezkari instituzionalak hazkunde iraunkor, 

adimentsu eta integratua lortzeko erronkaren 

aurrean gaude, eta, gainera, azken 

hamarkadotako ekonomia-krisi txarrenetako 

batean. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak aurre 

egin behar dio, besteak beste, enplegua 

defendatzeko eta ekonomia suspertzeko 

erronkari, ezinbestekoa baita, lanpostu berriak 

eta herritar guztientzako aberastasuna eta 

ongizatea sortzeko. 

Konpromiso bikoitz hori gauzatzeko oinarrizko 

tresna bat, duda barik, Lanbide-Euskal Enplegu 

Zerbitzua da. Lanbide tresna baliagarria da 

honako hauetarako: enplegu-politika aktiboak 

zehaztu, kudeatu eta garatzeko (lan-

bitartekotza, orientazioa, ekintzailetza, 

lanbide-heziketa, enpleguaren sustapena, 

etab.); kalitatezko lanpostu egonkorrak sustatu 

eta sortzeko; eta laneratze aktiboaren gaineko 

politikei laguntzeko, zailtasunak dituzten 

pertsonen gizarteratzea eta laneratzea 

bultzatuz eta gutxieneko errenta bermatuz. 

Horretarako, Lanbideren antolaketa eta 

kudeaketa garatzeko estrategia bat egin behar 

izan da, pertsonei eta enpresei zerbitzu 

eraginkorragoa ematen lagungarria izango 

delakoan, eta gainerako eragile ekonomikoekin 

lotura handiagoa izango duelakoan. 

Gainera, estrategia horrek lortu beharreko 

helburuen hurrenkera eta lehentasuna ezarri 

behar ditu, baita erdietsitako xedeak zenbatu 

ere. Horrela, Lanbideren jarduketa ebaluatu 

eta hobetu ahalko da, eta gardena izango da 

herritarrentzat. 

Azkenik, estrategia horrek prozesuan parte 

hartzen duten pertsonen, instituzioen, 

eragileen eta sektoreen inplikazioa behar du, 

eta, horregatik, horien guztien partaidetza 

hasieratik eskatu eta eskuratu baita. 

Lanbideren Plan Estrategikoa 2013-2016 egin 

dugu, herritarren, eragile sozial eta 

ekonomikoen eta, oro har, gizartearen eskaerei 

erantzuna emateko, Lanbidek berak egin duen 

barneko hausnarketatik abiatuta. 

Dokumentu honetako lehenengo atalean Plan 

Estrategikoaren premia eta egokitasuna azaldu 

dira. Horrekin batera, planaren diseinua eta 

garapena zehaztu dituzten ikuspegiak eta 

oinarriak bildu dira, baita egitura eta oinarrizko 

elementuak ere. 

Bigarren atalean, emaitzak jaso dira, honako 

hauek aztertutakoan: batetik, Lanbideren 

funtzionamenduari lotutako arazoen 

diagnosia, eta, bestetik, ekonomia-krisiaren 

inpaktua eta langabeziaren hedapena Euskal 

Autonomia Erkidegoan (hemendik aurrera, 

EAE). Horrez gain, gizartearen eta 

demografiaren prozesuak ere aztertu dira: 

esaterako, euskal biztanleen zahartzea. 

Hirugarren atalean, Lanbideren Plan 

Estrategikoa 2013-2016 zehatz-mehatz garatu 

dugu; eta atal horretan azalduta daude 

planaren ardatz-proiektuak. Azken atalean, 

plana gobernatzeko eta kudeatzeko eredua 

jaso da, baita aginte-taula ere. 
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1. PLAN ESTRATEGIKOAREN PREMIA, EGOKITASUNA ETA 
GARAPENA 

1.1. EAEko lan-eskumenen arloko egoera ekonomikoa, soziala eta 
arauei buruzkoa 

 

Lanbideren Plan Estrategiko hau azken hamarkadotan izan dugun krisi txarrenetako batean egin da; 

eta krisiak bereziki eragin dio Europari. Europar Batasunean, orokorrean, adierazle batzuek diote 

krisialdia bukatzen ari dela. Hala eta guztiz ere, gure erkidegoan eta Estatuan hazkunde-tasa 

negatiboek jarraitu egiten dute, enpresak ixten ari dira, lanpostuak suntsitzen dira, eta giroan zalantza 

eta arriskua nagusi dira. 

 

Testuinguru horretan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua bada Eusko Jaurlaritzak lana bultzatzeko eta 

ekonomia suspertzeko duen tresnetako bat. Honako hauek Lanbideren ardurak dira: enplegua bultzatu 

eta sustatzea, ekintzailetza, lanbide-heziketa, zailtasunak dituzten pertsonen gizarteratzea eta 

laneratzea eta diru-sarrerak bermatzeko errenta ziurtatzeko ekintzak antolatzea. Dena den, bere 

egitekoak betetzea baldintzatzen dute EAEko arauek ez ezik Estatuko arau batzuek ere, lan-politika 

aktiboen arloko zerbitzu eta programa baliokideak arautzen dituztenek. Arau horiek segurtasun 

juridikoko arazoak sortzen dituzte, eta ez datoz bat gure gizartearen eta ekonomiaren gaur egungo 

egoerarekin; horrez gain, ez dira baliagarriak behar diren helburuak eta kudeaketa-ereduak sortzeko. 

 

Horregatik, helburuak betetzeko asmoz, 2013-2016 aldiko Lanbideren estrategia diseinatzerakoan 

kontuan hartu dira, bai gaur egun bizi dugun egoera ekonomikoa eta soziala, bai jarduketak egiteko 

ahalmena zehazten duten legeen multzoa.  

 

Bestalde, aintzat hartu dugu EAEn beste eragile publiko eta pribatu batzuek ere parte hartzen dutela 

lan-politika aktiboen jarduketetan. Horregatik, herri-administrazioekin eta gainerako eragileekin 

aipatutako arloan esku-hartze koordinatu bat egin eta indartu beharra ere aztertu da. Gizarteari eta 

ekonomiari buruzko gaiak eta arau juridikoei lotutako gaiak plan honen 2. atalean xehetasun handiagoz 

jorratu dira, baita II. eranskinean ere. 

 

Testuinguru horretan, Eusko Legebiltzarreko osoko bilkurak, 2013ko martxoaren 8an eta 14an 

antolatutako eztabaida monografikoetan, ehun ebazpenetik gora onartu zituen, ekonomia-

hazkundeari eta langabeziaren aurkako borrokari buruz (Eusko Legebiltzarreko Aldizkari Ofiziala, 19 

zenbakikoa, 2013/03/26koa). Ebazpen horietako askok Lanbideren xedeari eta jarduketa-esparruari 

heltzen diete, eta, haietako batzuek erakundeari bereziki erreferentzia egiten diete. Horregatik, plan 

honetan proposamen horiek ere jaso dira, eta erantzuna ematen saiatu gara. 
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1.2. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua 

 

Abenduaren 23ko 2/2009 Legeak sortu zuen zuzenbide pribatuko herri-erakunde gisa, eta, geroago, 

azaroaren 5eko 1441/2010 Errege Dekretuak lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-

heziketaren esparruko lan-arloko legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia 

Erkidegoari eskualdatu zizkion. Beraz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio-erakunde 

autonomo gisa eratu zen 2011n (urriaren 13ko 3/2011 Legea), honako helburu hau betetzeko: 

"laguntzea egonkorra eta kalitatezkoa den enplegua izateko eskubidea erabat gara dadin eta 

laguntzea lan-merkatua osa dadin eraginkortasunez langileen enplegagarritasuna bermatzeko, eta 

enpresen eskaerei egokitutako langileen beharrei erantzuteko, eta kohesio soziala eta lurralde-

kohesioa laguntzeko, agintzen zaizkion enplegu-politikak eta lan-legedia egikaritzeko politikak 

kudeatuz". 

 

Baina helburu horrekin batera, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea aldatzen duen 

4/2011 Legeak, azaroaren 24koak, hain zuen, kudeaketa-ereduan aldaketa bat ezartzen du; horren 

arabera, Eusko Jaurlaritzak, bereziki, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren bitartez, eskumenak 

eskuratu ditu eskubideko prestazio ekonomikoak, hau da, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 

etxebizitzako prestazio osagarria, tramitatzeko eta ebazteko; bai eta gizarteratze-hitzarmenak egiteko, 

proposatzeko, negoziatzeko, harpidetzeko eta horien jarraipena egiteko eskumenak ere. 

 

Eginkizun horiek garatzeko, Lanbidek, zerbitzu zentralekin batera, 42 bulego ditu gaur egun, EAEko 

lurraldean banatuta. Bulego horietan zerbitzu egiten du zuzenean, telefonoz edo Interneten bidez. 

Jarduera osatzeko, erakunde eta eragile laguntzaile adituek osatutako sare zabal bat dago. 

 

Bere ibilbide laburrean, Lanbidek gain hartu du hiru egiturak bateratzeko erronka: Estatuko Enplegu 

Zerbitzukoa, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailekoa eta azken horri atxikita dagoen 

Egailan SA enpresa publikokoa. Eta, agerikoa denez, horrek kudeaketa eta antolamendua berriro 

ezartzea eskatu du. Arestian aipatu bezala, Lanbidek enplegu-zerbitzu publiko batek berezkoak dituen 

eginkizunei gehitu behar izan die ordura arte beste erakunde batzuek egiten zuten beste zerbitzu bat, 

hots, diru-sarrerak bermatzeko errenta/etxebizitzako prestazio osagarria. Erronka batari eta besteari 

erantzuteko egin den berebiziko ahaleginak ezin izan du behar bezala lortu kalitatezko zerbitzu bat, 

eraginkortasunez funtzionatzen duena eta gaur egungo egoeraren araberako emaitzak ziurtatzen 

dituena ematea. 

 

Behintzat, hori adierazi dute plana egin aurretik inkestatu genituen eragile instituzionalek eta 

pribatuek, baita Lanbide erabili duten pertsonek eta enpresek. Eta herritarrek gauza bera adierazi dute, 

geroago, Irekia webgunearen bidez jaso ziren ekarpenetan. Lanbideren gaur egungo egoera zehazteko 

erabili genituen oinarrizko ideien laburpena honako taula honetan bildu da: 
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Horregatik guztiagatik ere Lanbideren kudeaketa-eredua aldatu behar da, enplegu-sistema eraginkorra 

izan dadin, baita beste eragile batzuekin adostua eta osatua ere, eta, herritarren iritzi ona eskuratzeko 

modukoa. 

  

Ahuleziak 

· Eredu burokratizatua, motela, zaharkitua eta 
malgutasun gutxikoa. 

· Kudeaketa- eta prozesu-eredu zehatza eta 
partekatua falta da. 

· Garapen informatikoa eta sistemen kohesioa falta 
dira. 

· Lan-merkatuari buruzko igarpenak eta 
aurreikuspenak egitea falta da. Behatokiari arreta 
gutxi ematen zaio: konparaziozko analisia, 
interpretazio-analisia eta eztabaida-foroak falta dira. 

· Barneko kohesioa eta kultura partekatua falta dira. 

· Zerbitzuen eskaintza ez da berritu, eta ez zaio 
errealitateari egokitu, eraginkortasunez erantzun 
ahal izateko. Enpresek ez dute erabiltzen; kanpoko 
zerbitzuek emaitza hobeak dituzte lan-
bitartekotzan. 

· Ez dago arreta emateko eredu egokirik; baliabideak 
baino handiagoa da eskaera. 

· Aurrekontu-murrizketak eta zalantzak langileen 
artean. 

· Herritarrek uste dute zerbitzua ez dela eraginkorra 

Indarrak 

· Zenbait arlotan adituak diren laguntzaileen eta 
guneen sare zabala: orientazioa, prestakuntza, 
hirugarren sektorea. 

· Giza taldeak eskarmentu handia, lanbide-
gaitasunak eta inplikazioa dauzka. 

· Lanbidek bulego-sarea oso handia dauka 
lurraldean. 

· Enplegu-politika aktiboen kudeaketan Lanbide 
erakunde eskuduna eta bateratua da EAEn. 

· Administrazioko erakundea den aldetik, baliabide 
ugari ditu eskuragarri. 

· Gizarte-eragileek Lanbideren Administrazio 
kontseiluan hartzen dute parte. 

Mehatxuak 

· Egoera ekonomikoa eta horren ondoriozko lan-
merkatuaren egoera; langabezia-tasa handiak. 

· Enplegu-politika aktiboen kudeaketan Lanbidek 
erreferentzia izateari utzi dio, prestazioek eskatzen 
duten arretagatik. 

· Herritarrek ez dute konfiantzarik diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren eta prestakuntzaren 
kudeaketan. 

· Erabiltzaileek –pertsonek zein enpresek– gero eta 
gutxiago erabiltzen dute zerbitzua. 

Aukerak 

· Enplegu-zerbitzu modernoa, bizkorra, hurbila eta 
antolaketa-, prozesu- eta zerbitzu-eredu berria 
izango duena sortzeko. 

· Enpresekin, gizarte-eragileekin eta instituzioekin 
harremanak izateko mekanismo berriak sortzeko. 

· Lurralde bakoitzaren araberako berariazko 
zerbitzuak doitzeko eta emateko. 

· EAEko enplegu-sisteman politika aktiboak 
gauzatzeko jarduketen integrazioa zuzentzeko. 

· TIK berriak eta sareko lana baliatzeko, kudeaketa 
azkartzeko eta enplegu-politiken eraginkortasuna 
hobetzeko xedez. 

· Baliabide eta irtenbide praktikoak erabiltzeko, 
irudia hobetuta. 
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1.3. X. legegintzaldiko Gobernu-programa 
 

Azkenik, Lanbideren Plan Estrategikoaren premia eta egokitasuna azaltzeko testuinguru honetan, 

aipatzekoak dira 2012-2016 Gobernu-programako Enpleguaren aldeko politika aktiboen garapena 

epigrafean jasotako ekimenak, Lanbide berriaren berariazko helburuan zehaztuak: 

• Lanbideren kudeaketa eredua berrorientatzea bestelako eragileekin adostutako eta sareko lan 

batean oinarritutako enplegu sistema eraginkor eta integratu baterantz, horren bitartez euskal 

herritarren aldetiko balorazio positiboa lortuz. 

• Lan merkatuan bitartekotza-lana betetzeko daukan xedea sendotzea, betiere arreta berezia jarriz 

langabeei eta enpresen premiei zuzendutako lan orientazioari, etengabeko prestakuntzari eta 

lanerako prestakuntzari buruzko politikak txertatuko dituen eredu baten enplegagarritasunean. 

• Lanbideren zeregina lan-bitartekotzan zentratzea, diru sarrerak bermatzeko errentaren (DBE) 

artapen eredua birdiseinatuz. 

• Zerbitzuetara bertaratzen diren pertsonei arreta egiteko eta izapidetzen zaizkion eskaeren 

ebazpenak emateko erabiltzen dituen jarduketen denbora arintzea, betiere eraginkortasuna 

hobetu eta burokratizazioa murriztuko duten bulego ireki, hurbil eta espezializatuen eredu bat 

ezarriz. 

• Ereduan eta kudeaketan ekonomia- eta gizarte-eragileek, Eusko Jaurlaritzaren beste sail batzuek, 

foru-aldundiek eta udalerriek zuzenean parte hartzeko eta lankidetzan jarduteko formulak 

txertatzea, betiere arlokako eta lurralde mailako eskariak neurrien diseinuan txertatzeko eta 

pertsonen enplegagarritasuna sendotzeko asmoz. 

 

1.4. Plana egiteko prozesua 
 

Lanbideko Zuzendaritzak eta Administrazio Kontseiluak 2013ko bigarren hiruhilekoan Plan 

Estrategikoa egiteari heldu zioten: batetik, hazkunde iraunkorra eta enplegua berreskuratzea xede 

zuten egoera, eskaera eta ekimen horiei erantzuteko; eta, bestetik, enplegu-zerbitzuaren eta 

sistemaren eraginkortasuna handitzeko. Lanbideko Administrazio Kontseiluak, Jarraipen Batzordearen 

bidez, plana diseinatzeko, hausnartzeko eta egiteko prozesua zuzendu du. Gizartearen parte-hartzea 

eta hitzarmena oinarrian dituen eredu bat erabili du. Eredu hori antolaketarekin konprometitua eta 

parte-hartzailea izan da, hortaz, erabiltzaileek eta lan-arloan, prestakuntza-arloan eta jarduera 

ekonomikoen esparruan garrantzi handia duten eragileek emandako ikuspegiez aberastu da.  

Ikuspegi horren arabera, plan hau Lanbideko hainbat pertsonaren hausnarketen, ekarpenen eta talde-

lanaren ondorioa da, eta horiek Lanbideko arloen eta bulegoen bidez bideratu dira. Eta, era berean, 

sindikatu-ordezkariek eta Administrazio Kontseiluko gizarte-eragileek beren ekarpenak eta 

hausnarketak egin dituzte. 

Erakundetik kanpo kontsulta eta partaidetza zabalak egin dira. Besteak beste, honako hauek parte 

hartu dute: 

• Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Hezkuntza, Ekonomiaren Garapena eta 

Lehiakortasuna eta Emakunde. 



 
 

 

Lanbide | PLAN ESTRATEGIKOAREN PREMIA, EGOKITASUNA ETA GARAPENA 13 

 

• Herri-administrazio batzuetako ordezkariak, besteak beste, foru-aldundikoak, tokikoak, 

eskualdekoak, Arartekoa. 

• Prestakuntza-sistemaren ordezkariak (unibertsitateak, prestakuntza-zentroetako elkarteak, 

Hobetuz). 

• Sindikatu-elkarteetako ordezkariak, ekonomia-eragileak (enpresa-erakundeak, klusterrak, 

merkataritza-ganberak), hirugarren sektorekoak eta beste batzuk (Innobasque, Euskadiko 

Gazteriaren Kontseilua...). 

• Enplegu-eskatzaileak, enpresak eta, oro har, herritarrak (Irekia webgunearen bidez). 

Dokumentu honetako I. eranskinean ekarpenen laburpena jasota dago. 

Proiektua egiteko, honako organo eragile hauek antolatu dira: 

• Jarraipen Batzordea: planaren planteamenduari, diseinuari eta garapenari jarraipena egiteaz 

arduratu da. Administrazio Kontseiluko eta Lanbideko Zuzendaritzako gizarte-eragileen 

ordezkariek osatu dute. 

• Testuingurua zehazteko batzordea: egoera soziala eta ekonomikoa zein den eta arauak eta lege-

arloa aztertzeaz eta idazteaz arduratu da. Lanbideko Kabinete Teknikoko eta Lege Arloko adituek, 

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko Estatistika Organoko adituek, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta 

Finantza Saileko Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzako adituek eta Lanbideko Administrazio 

Kontseiluko gizarte-eragileek osatu dute. 

• Idazkaritza teknikoa: Lanbideren barnekoa da. Proiektuaren faseak, metodologiak eta edukiak 

dinamizatzeaz eta koordinatzeaz arduratu da, kanpoko kontsulta-enpresa baten aholkularitzaz 

lagunduta. 

Lan-prozesuaren garapenak hiru oinarrizko fase izan ditu: 

Lehen fasean aurretiko alderdiak landu eta metodologia diseinatu dira. Fase honetan bibliografia eta 

dokumentu nagusiak bildu ziren (eta dokumentu honetako 5. atalean zerrendatuta daude). Gai 

politikoetan eta zerbitzu publikoetan aplikagarriak diren beste arau batzuk egon arren, aipatzekoak 

dira honako hauek: 

• 56/2003 Legea, Enpleguari buruzkoa. 

• 43/2006 Legea, Hazkunde eta Enpleguaren hobekuntzarako. 

• 3/2007 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako. 

• 3/2011 Legea, Lanbide eta Lanbideren Estatutuak sortzeko. 

• Eusko Legebiltzarreko ebazpenak, hazkunde ekonomikoaren gaineko eta langabeziari aurre 

egiteko neurriei buruzkoa. Legebiltzarreko aldizkaria, 19. zenbakikoa, 2013/03/26. 

• Eusko Jaurlaritzaren 2012-2016 aldiko Gobernu Programa, herrialde mailako hiru konpromisori 

aurre egiteko. X. Legegintzaldia. 

• Enplegua suspertzeko 2013-2016 aldiko programa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila X. 

Legegintzaldirako. Vitoria-Gasteiz 2013/02/06. 

• Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Enplegua sortzeko euskal estrategia 2011-2014.  

• Europa 2020 Estrategia eta Euskadiko 2014-2020 aldirako Europako Gizarte Funtsaren Programa 

Operatiboa. 
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Eta hori guztia, enpleguari, kohesio sozialari eta suspertze ekonomikoari lotuta dauden EAEko beste 

plan estrategiko batzuk ahaztu gabe (esate baterako, Immigrazioaren, herritarren eta kultura arteko 

bizikidetzaren III. Plana 2011-2013; Lanbide Heziketarako III. Euskal Plana; Gizarteratze Aktiborako III. 

Euskal Plana (2012-2016); EcoEuskadi 2020. Garapen Iraunkorrerako Estrategia). 

Lehen fase honetan honako hauek ere zehaztu dira: proiektua diseinatzeko prozesua, hizketakideen 

arteko harremanen eredua eta metodologia-tresnak (lan-eskatzaileei eta enpresei egiteko galdera-

sorta, kanpoko eta barneko informatzaileei egiteko kontsultaren gidoia, lan-taldeak). 

Bigarren fasean kontsulta eta egoeraren diagnostikoa egin dira. Horren barne hartu dira gizartearen 

eta ekonomiaren testuinguruaren azterketa, legeen azterketa eta Lanbideri buruzko diagnostikoa ere 

bai. 

Beraz, kontzeptu-ekarpen nagusi batzuk daude: 

• Lehenik, Autonomiako, Estatuko eta Europako politiken eta estrategien esparrua, non Lanbideren 

lerro estrategikoak koherentziaz txertatuko baitira. 

• Bigarrenik, gizartearen eta ekonomiaren errealitatea, non Lanbidek zerbitzu, jarduera eta epe 

ertaineko eta laburreko aurreikuspenak egiten baititu. 

• Azkenik, Lanbideren egoeraren diagnosia, eta Euskal Enplegu Zerbitzua den aldetik, aurre egin 

behar dien erronkak. 

Kontsulta egiteko eta dokumentuak biltzeko fase horretatik aurrera, hausnarketak eta Lanbidearen 

estrategia egiteko hirugarren faseari ekin genion. 

Plan Estrategikoa egiteko egutegia: 

• 2013ko maiatza. Administrazio Kontseiluari metodologia-proposamena bidali zitzaion, onarpena 

jaso eta proiektuari hasiera emateko. 

• 2013ko abendua. Lanbideko Administrazio Kontseiluak Plan Estrategikoa onartu zuen. 

 

1.5. Lanbideren Plan Estrategikoa 

1.5.1. Planaren premisak 
 

Planak berezkoak hartu ditu premisa batzuk, Lanbide zerbitzu bizkorra izateko, kalitatezko enplegua 

sortzeko eta emaitzak lortzeko xedez. Kudeaketa publikoa eraginkorrean oinarrituta, berrikuntzaren 

eta hobekuntza jarraituaren irizpideei jarraituta eta lidergo argitik abiatuta, Lanbidek prozesuak ezarri 

nahi ditu enpleguaren, prestakuntzaren eta jarduera ekonomikoen arloko eragile eta sektore anitzen 

parte-hartzea eta lankidetza errazteko. 

• Ekonomia-jarduerak bultzatzea eta kalitatezko enplegua sortzea: Euskadi lehiakorra. 

• Gizartearen kohesioa eta ongizatea: Euskadi iraunkorra eta solidarioa. 

• Eraginkortasun operatiboa, zerbitzuaren kalitatea eta etengabeko hobekuntza: Lanbide 

emaitzetara bideratzea (eraginkortasuna). 

• Berrikuntza, gardentasuna eta gobernu ona. 
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• Elkarrizketa eta hitzarmena, gizartearen eta instituzioen arteko partaidetza eta koordinazioa. 

Gainera, Europako, Estatuko eta Autonomiako enplegu-estrategiekin, hazkunde ekonomikorako 

estrategiekin eta gizartearen kohesiorako estrategiekin koherentea izatea espero da. 

1.5.2. Planaren oinarrizko egitura 
 

Plana zazpi ardatz estrategikoren arabera egituratu da: haietako lau Lanbideren berezko jarduera-

esparrukoak dira eta gainerako hirurak antolaketari eta kudeaketari buruzko zeharkako prozesuen 

ardatzak dira. 

1 ardatza: Euskal Enplegu Zerbitzuaren liderra izatea lanaren politika aktiboak garatzeko eta 

betetzeko esparruan, gobernantza-eredu berri batekin, eragile publiko eta pribatuen 

arteko lankidetzan eta koordinazioan oinarrituta. 

2 ardatza: Lanbide ehun produktibora eta geografia-ingurunera hurbiltzea, enplegu- eta 

prestakuntza-beharrei erantzuteko. 

3 ardatza: Pertsonek lana lortzeko dituzten aukerak hobetzea, Lanbideren jardueraren ardatz 

nagusitzat hartuta, eta enplegua sustatzeko erreferente eta lan-bitarteko izateko asmoz. 

4 ardatza: Gizartearen kohesioan aurrera egitea, zailtasunak dituzten taldeei prestazio publikoak eta 

laneratzea eraginkortasunez kudeatuz. 

5 ardatza: Antolaketa- eta kudeaketa-eredu berria izatea, antolaketa-jarduera ordenatzeko eta 

dinamizatzeko, eraginkortasun-irizpideen arabera. 

6 ardatza: Pertsonei eta enpresei arreta egiteko ereduaren eraginkortasuna hobetzea, prozedurak 

argitzen eta errazten. 

7 ardatza: IKT sistemak eta euskarriak izatea, Lanbidearen estrategiarekin, prozesuekin eta 

zerbitzuekin lerrokatuta. 
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2. PLANAREN ERREFERENTZIA-ESPARRUA: EKONOMIKOA, 
SOZIALA ETA ARAUEI BURUZKOA 

2.1. Testuinguru ekonomikoa eta soziala 1 

Lanbideren hausnarketa estrategiko hau egin da herrialde garatuetan azken hamarkadotan izan 

dugun krisi luze eta sakonetako batean; are gehiago, Europan oraindik ezin izan da krisialdi horri 

behin betiko amaiera eman. Urtebetean BPGdaren tasak negatiboak izan ondoren, 2013ko 

bigarren hiruhilekoan hazkunde positiboko tasa jaso zen Europako Batasun osoan, baina ez euro-

zonan, ezta EAEn ere. Hemen ere atzeralditik pixkanaka ateratzen ari garela sumatzen hasi den 

arren, oraindik ere zalantza handiak daude, gainera, testuinguru global honetan esparru 

geopolitikoko mugimenduek eragina dute sistema osoan. Nolabait ere, errekuperazio 

ekonomikoa finkatuko balitz, gutxienez 2015. urtea arte ez luke enplegu-sorrera garbia ekarriko. 

Europako gizarteak, eta haren barnean, euskal gizarteak, zenbait erronka nagusiri egin behar 

diote aurre, eta, besteak beste, honako hauek dira: jarduera ekonomikoaren beherakada, 

enpleguen suntsitze masiboa, enpresen ixtea, finantza-presioaren maila altua, langabezia-tasa 

altuak, baldintza eskaseko enpleguaren garrantzia, gazteen eta emakumeen aukeren 

berdintasuna lana lortzeko eta lan-baldintzetan, biztanleen zahartzea, lan egiteko adinean 

dauden taldeak gero eta txikiagoak izatea, gizarte-bazterketa eta txirotasunaren hedapena. 

2.1.1. Ekonomia-krisia eta hazkunde-itxaropenak epe labur eta 
ertainera 

2008-2013 aldiko bilakaeraren ondorioz (bigarren hiruhilekoan), EAEko ekonomiak BPGd 

errealean ehuneko 6,3 puntuko beherakada izan du (Eustat). Bi urtean errekuperazioa izan 

ondoren, 2012an EAEko barne produktu gordinak %1,6 egin zuen behera; gainera, joera gero eta 

okerragoa zen, eta urte arteko tasa negatiboak gero eta baxuagoak ziren (2013ko bigarren 

hiruhilekoan ere -%1,9 eta -%1,5). Horrek ekonomiaren egoera ahula eta errekuperazio sendoa 

eta dinamikoa lortzeko arazoak agerian uzten ditu. Gaur egungo egoera ulertzeko, krisialdian 

gertatutakoari erreparatu behar diogu: 

• IIndustria –krisiaren hasieran beherakada handiena izan zuen eta ondoren apur bat errekuperatu 

zen sektorea– iaz %2,4 jaitsi zen berriro, ekonomiaren barneko ahuleziagatik eta merkatuen 

geldotasun orokorrarengatik. 2008tik 2012ra bitarteko lau urteetan, BEGdaren beherakada %11,3 

izan zen, eta 2007tik 50.000 lanpostu ezabatu ziren. Eraikuntzak gutxienez bost urte jarraian 

                                                                 
1 2.1. Ekonomiaren eta gizartearen testuingurua deritzon atal hau osatzeko erreferentzia-dokumentu nagusiak 

Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Saileko Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzaren eta Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Saileko Estatistika Organo Bereziaren argitalpen eta txosten batzuk izan dira. Horrez gain, 
Eustaten, Estatistika Institutu Nazionalaren eta Eurostaten estatistika-iturrien datuak, ekonomiari eta lan-jarduerei 
buruzkoak, kontuan hartu dira, bai eta Gizarte Segurantzaren eta Lanbideren administrazio-erregistroak ere. 
Beste iturri batzuen azterlan eta argitalpenen datuak ere aipatzen dira. Iturri horiek dira, besteak beste, honako 
hauek: Lanbideko Kabinete Teknikoa, BBVAren azterlan-zerbitzua, Lan Harremanen Kontseilua, Euskadiko 
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, Lanbide Heziketa Garatzeko Europako Zentroa eta Europako 
Batzordea. 
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aldaera-tasa negatiboak izan ditu, eta 2012. urtea amaitzerakoan, urte arteko aldaera -6,3 zen. 

Krisia hasi zenetik 2012. urtea arte, 34.000 lanpostu inguru suntsitu ziren, eta doiketa hori ez da 

oraindik bukatu sektorean. Zerbitzu-sektorean 2009tik aurrera geldialdia egon da, baina zifra 

negatiboak eskuratu gabe. Sektore horrek beste batzuek baino hobeto egin zion aurre 2012ko 

atzeraldiari; hala eta guztiz ere, BEGdan galerak izan zituen, zehazki, -0,3 ekitaldiaren amaieran. 

• Eskaeraren ikuspegitik, nabarmena da inbertsioaren bilakaera negatiboa: 2009an erortzen hasi 

zen (-%14,3) eta erortzen jarraitu du aztertutako denboraldian, -%26ko emaitza metatu arte. 

2012an, balantzea -%5,4 da, barne eta Europako merkatuen egoera hain ahula izanik, aukerak 

falta direlako. Azken kontsumoan egindako gastua aurten batez bestekora bideratu zen, batez 

ere, etxeetako kontsumoari dagokionez. Gastu publikoa ekonomia dinamizatzeaz arduratu ohi da, 

baina horrek ere bat egin zuen azken urteko joera negatiboarekin (-%2,1), defizita murrizteko 

erakundeei eskatu zitzaizkien ahaleginak direla-eta. 

• 2012an gertatu den azken beherakadaren zergatia barne eskaeraren erortzea izan da, eta barne 

sektorearen ekarpen garrantzitsuak soilik neurri batean konpentsatu du. Esportazioak eta 

inportazioak ekonomia orokorra bezala bilakatu ziren, nazioarteko merkataritzaren 

dezelerazioarengatik. EAEko ehun produktiboak merkatu berriak eta produktiboagoak bilatzeko 

eta esportazioen kopurua handitzeko egiten duen ahalegina Estatuko eta EAEko eskaera-

beherakadaren zati bat konpentsatzeko aukera ematen du. Hala eta guztiz ere, euskal 

ekonomiaren produktuak eskuratzen dituen lehen merkatua eta lehen hornitzailea Espainiako 

Estatuko merkatua da (%43). EAEko enpresak kanpoko merkatuetara iristeko testuinguruari 

dagokionez, Lanaren Munduko Konfederazioaren 2012ko txostenak ondorioztatu du krisialdian 

joera aldatu dela, eta egoera abantailatsua zuten gaitasun teknologikoko guneek behera egin 

dutela, eta atzerabidean daudenen kopuruak gora egin duela. 

• 2012an, EAEn ia 31.000 establezimenduk beren jarduera egiteari utzi zioten (Eustat), eta 

denboraldi berean sortu ziren establezimenduen aldean, saldo negatiboa 7.071 establezimenduk 

osatzen dute. 2007tik, enpresen hazkunde-tasa baino handiagoa da haien heriotza-tasa: 2012ko 

enpresa-kopurua 2008koa baino %9,5 txikiagoa izan zen. Eraikuntza, merkataritza, motordun 

ibilgailuak eta motozikletak konpontzea eta ostalaritza kalte gehiena jaso duten sektoreak dira. 

• Lanaren Munduko Konfederazioaren 2012ko txostenak honako faktore nagusi hauek aipatzen 

ditu, enpresek langileak kontratatzeko dituzten zailtasunak azaltzeko: eskaeraren beherakada 

(%64,8), lehiakortasuna handitzetik eratorritako arazoak (%49,4) eta, eragina txikiagoa izan bada 

ere, enpresen finantzaketa-zailtasun handiak. 

• 2013. urtearen erdialdera, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak uste zuen 

EAEko ekonomiak hondoa joko zuela urte horretan, eta, aurreikuspenek diotela urtearen 

amaieran BPGdaren bataz besteko hazkundea negatiboa izango dela (-%1,2), eta, 2014an 

pixkanaka hasiko dela gora egiten, +%0,8ko hazkundea lortu arte, zalantzak eta arriskua barne 

hartuta. Enplegua suntsitzeko prozesuaren amaiera hurbil dagoela sumatzen da, baina oraindik 

urrun gaude era intentsiboan kalitatezko enplegua sortzen hasteko unetik. 
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2.1.2. Lan-merkatua krisialdian eta bilakaera-aurreikuspenak 

2008ko finantza-astinduaren ondorio nagusia Europako ekonomia errealean manufaktura-

lanpostuen beherakada izan da, globalizazioa eta kreditua lortzeko zailtasunak ezaugarri diren 

testuinguru batean. Espainian, arazoak beste sektore batzuetara ere hedatu dira, eta, eraikuntza-

sektorean bereziki indartsuak izan diren arren, gainerako ekonomia-sektoreetan eta 

zerbitzuetan ere nabariak izan dira. Euskadiko enplegu-krisiak osagai bikoitza dauka. Europan 

bezala, hemen ere enplegu-beherakadak industriari eragin dio, batik bat; baina, halaber, 

eraikuntzan, eta neurri txikiagoan zerbitzuetan egon diren beherakadak ere partekatu ditu. 

Narriadurak okerrera egin zuen 2012an, eta horrek eskariaren eta enpleguaren beste 

beherakada bat ekarri zuen ondorioz, baita enpresak ixteko erritmoaren azkartzea ere. 

2008ko hirugarren hiruhilekotik 2012ko laugarren hiruhilekora arte, ekonomia-krisiak 7,5 milioi 

pertsona landun gutxiago utzi ditu Europako Batasunean (EB27). CEDEFOP-ek 2012an egin zituen 

aurreikuspenen arabera, ekonomia pixkanaka hasiko da errekuperatzen, eta 2025ean krisiaren 

aurretiko zifren parekoa izan liteke enplegu-tasa, hots, 243 milioi lanpostu. Etorkizunean sortuko 

den enpleguari lotutako joera argi bat izango da goi-mailako trebakuntza gero eta gehiago 

eskatzea. Zehatzago esanda, oinarrizko egoerari bagagozkio, CEDEFOP-ek aurreikusi du 

hemendik 2020. urtea arte lan-aukeren kopuru osoaren %44k goi-mailako prestakuntza eskatuko 

duela; %45ek maila ertaineko prestakuntza; eta, lanpostuen %11 betetzeko, prestakuntza gutxi 

beharko dela, edo prestakuntzarik ez. 

Euskadiko Autonomia Erkidegoan, 2008ko hirugarren hiruhilekotik 2013ko bigarren hiruhilekora, 

okupazioak %10 egin du behera, ia ehun mila pertsona landun gutxiago daude; 987.100 izatetik 

888.300 izatera pasatu dira, hain zuzen ere (Eustat, BJA). Euskal produkzioak 2012an izan duen 

bilakaera negatiboak aurreko urteetan galdutako lanpostuak berreskuratzeko aukera urrundu 

zuen, eta, gainera, enplegua suntsitzeko prozesua indartu (-%2,7). Prozesu horrek aurrera 

jarraitu du 2013an: urte arteko tasak %2,9 eta %2,5 izan dira lehenengo eta bigarren 

hiruhilekoetan. 

Enplegu- eta merkatu-krisiak EAEn izan duen eraginari buruz nabarmentzekoak dira honako 

alderdi hauek: 

• Eragin handiena jaso duten jarduera-adarrak eraikuntza, metal-industria eta manufaktura-

industria izan dira: 2008tik 2012ra enplegu-beherakadaren %60 metatu dute, eta galerak %15etik 

gorakoak izan dira. Baina zerbitzu-sektorearen adar batzuetan ere, hala nola merkataritzan, 

ostalaritzan, konponketak egiteko sektorean eta beste zerbitzu batzuetan ere krisiaren eragina 

sumatu da, zehazki, beherakadaren %28,1; eta lanpostuen galera erlatiboak %10 eta %13 

bitartekoak izan dira (LMK 2012). Dena den, denboraldi berean, jarduera-adar batzuetan 

enplegua igo egin da: esate baterako, energia-industrian, hezkuntza-adarretan, osasunean edo 

gizarte-zerbitzuetan (azken hirurek presentzia indartsua dute sektore publikoan). 

• Enplegu-krisiak batez ere eragin dio EAEko ekonomian guztiz pribatua den sektoreari 

(beherakadaren %96,8), eta, bereziki, establezimendu txikienei (2008tik 2012ra galdu ziren 

lanpostuen %76,2 dagokie 50 lanpostutik beherako guneei. LMK 2012). 
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• Soldatapeko kontraturik ez duten biztanle landunen kopuruak %8,4 egin zuen behera 2008tik 

2012ra (soldatapeko kontratua ez dutenen murrizketa %3,8 izan zen), eta galerak autonomoen 

artean (-%5,2) baino handiagoak izan dira enplegu-emaileen artean (-%11). Aitzitik, kooperatiba-

bazkideen kopuruak %13,2 egin zuen gora, 2008ko emaitzen aldean (Eustat, BJA). 

• Suntsitu diren lanpostuen maila profesionalari dagokionez, lanpostu suntsituen ia %83 lotuta 

dago langile gaituei zein ez-gaituei (dena den, langile gehienek prestakuntzaren bat jaso dute). 

• Oro har, lan egiteko adinean dauden euskal biztanleek maila handiko prestakuntza arautua dute: 

biztanle aktiboen erdiek unibertsitate-ikasketak dituzte, edo goi-mailako lanbide-heziketa (EAEn 

%51,3; eta EB27n %29,4). Eta tasa hori are handiagoa da 25 eta 39 urte bitarteko biztanleen artean 

(%65 eta %55). Hala eta guztiz ere, lehen mailako ikasketak edo bigarren hezkuntzako ikasketak 

bukatu gabe dituzten pertsona aktiboen proportzioak Europako batezbestekoa ere gainditzen du 

(%26,4, eta EB27n %22,2). Eta %22,3k soilik bigarren mailako ikasketak ditu, erdi mailako lanbide-

heziketa eta batxilergoa barne hartuta (EUROSTAT. 2012). Lehen mailako ikasketak dituztenen 

%76,9 45 eta 64 urte bitartekoak dira. Nabarmena da euskal gizartean gero eta biztanle gaitu 

gehiago daudela, eta joera hori nagusitzen ari dela, CEDEFOP zentroaren eskaerari eta enplegu-

hazkundeari buruzko aurreikuspenekin bat etorrita. Hori guztia horrelakoa izan arren, merkatuak 

dituen arazo iraunkorrenetako bat enpleguaren eta prestakuntza-mailaren arteko doiketa-eza da. 

Behar baino lanpostu gutxiago dagoenez, biztanle gaituenak lehiatzen dira, eta prestakuntza 

txikiagoa eskatzen duten lanpostuak hartzen dituzte. 

• 2013ko bigarren hiruhilekoan EAEn 153.600 pertsona langabezian zeuden, BJAren arabera 

(Lanbidek 2013ko ekainean jaso zituen langabeziari buruzko datuen arabera, 174.000 langabe 

zeuden); beraz, 2008an baino 117.000 pertsona langabetu gehiago. Haietako %94,3k lan-

eskarmentua dute, garrantzi handiago edo txikiagokoa. Hortaz, eskarmentua duen talde handia 

da, lanera bideratua eta prestakuntza jakin bat duena. Haiekin batera, beste talde batzuk ere 

badaude. Talde horietako pertsona-kopurua ez da hain handia, eta horiek hezkuntza-sistema 

bertan behera utzi zuten oinarrizko maila edo beharrezko maila eskuratu ondoren. 

• Langabeziaren zatirik handiena pertsona helduek osatzen dute, 25 eta 35 urte bitarteko pertsona 

gazte-helduek, eta 35 eta 45 urte bitarteko pertsona helduek. Hala eta guztiz, bereziki nabaria da 

gazteak sistema produktibotik kanpo geratzeko joera bizkor handitzen ari dela: 2004an 35 urtetik 

beherako pertsonek lanpostuen %34,2 zuten; eta 2012an %23,2 (LMK 2012). Horrek, batetik, 

beherakada demografikoak azaltzen du, eta, bestetik, gazteenek krisialdian lanpostuak galdu 

izanak. 

• 25 urtetik beherako taldean %42,8ko langabezia-tasa dago, eta, zehazki, 18.400 pertsona ez dute 

lanik. 25 eta 34 urte bitartekoen taldean langabezia-tasa %20,8 da, eta 50.200 pertsona 

langabezian daude (BJA 2013ko bigarren hiruhilekoan). Krisialdia luzatzeak belaunaldi "galdua" 

izateko arriskua areagotzen du, eta gizarteari galera materialak eragiten dizkio, baita garapen 

ekonomikoaren galerak eta ordezkapen demografikoarenak ere. Eta, horrez gain, sormena, 

dinamismoa eta kohesio soziala kaltetzen dira. Langabezian dauden pertsona gazteenen 

taldearen arazoa ez da prestakuntza-maila txikia izatea (lehen mailako ikasketak edo maila 

txikiagoko ikasketak dituzten langabeen %17,5 baino ez dira 35 urtetik beherakoak). Gazteek 

duten zailtasun handiena lan-eskarmentu esanguratsua ez izatea da. Eta defizit hori goi-mailako 

lanbide-heziketa edo unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonek ere badute. 

• 45 urtetik gorako taldean %10,4ko langabezia-tasa dago (2013ko bigarren hiruhilekoan, BJA) 

baina egoera horrek 46.000 pertsonari eragiten die, eta gehienek lan-eskarmentu esanguratsua 
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dute. Enplegua era dinamikoan sortzen hasten denean ere, adin-talde horren mehatxu nagusia 

"helduegiak" izateagatik baztertuak izatea da –nahiz eta oraindik lan-bizitzaren heren bat 

betetzeko duten. 

• Krisialdiak bereziki eragin die gizonei, lanpostu asko industria- eta eraikuntza-sektoreetan galdu 

baitira; horixe izan da krisialdiaren beste faktore giltzarri bat. 2008 eta 2013 urte bitartean, 79.100 

gizonek lanpostua galdu zuten, eta zifra hori denboraldi osoan jaso zen lanpostuen beherakadaren 

%91 da. Gizonezkoen langabezia-tasa %15,4 izan zen 2013ko bigarren hiruhilekoan, eta 

emakumezkoena %13,5. Langabezian dauden 88.300 gizonek langabeen %57,5 osatzen dute. 

• Neurri handi batean emakumezkoen langabezia-tasa txikiagoaren zergatia lotuta dago 

emakumeek lan-merkatuan duten parte-hartzea gero eta handiagoa izateari. Horixe izan da EAEko 

lan-merkatuaren egituraren beste joera bat, eta krisialdian ere eutsi egin zaio. Dena den, parte-

hartze horretan desorekak daude, eta halaxe adierazten dute honako datu hauek: a) 

emakumezkoen jarduera-tasa oraindik ere txikiagoa da (%50,2 da, eta gizonezkoena %63); b) batik 

bat, zerbitzu-sektorean aritzen dira (emakumezkoen %88,1 lanpostu sektore horretakoak dira); c) 

emakume gutxi daude zuzendari-lanpostuetan; d) emakumeen eta gizonen soldaten arteko aldea 

(emakumeek gizonek baino %17 gutxiago irabazten dute orduko). 

• Desgaitasun bat duten pertsonen langabezia-tasa nabarmen igo da krisia hasi zenetik, eta biztanle 

guztien batez bestekoa gainditzen du. Gainera, kontratazio-mailek ere behera egin dute. Haien 

jarduera-tasak oso baxuak dira, eta arrazoia ez da taldearen gaitasun produktiboa, aipatutako 

tasak baino askoz ere handiagoa baita. 

• Azken hamarkadotan, zenbakiei erreparatuta, laneratzeko zailtasun handiak izan dituen beste 

talde bat atzerritik etorritako etorkinena izan da.  Gaur egun, EAEko biztanleen %6,9 dira, 

langabeen %13,5 eta Gizarte Segurantzako kideen %5,7 (2013ko uztaileko datuak). EAEn bizi diren 

atzerriko biztanleen langabezia-tasa %36,4 zen, eta biztanle nazionalena %15,2 (Biztanleria 

Aktiboren Inkesta, 2013ko lehenengo hiruhilekoa). 

• Gaur egungo dinamikaren arazo larrienetako bat epe luze edo oso luzeko langabeziaren gorakada 

handia da: 2013ko bigarren hiruhilekoan EAEko pertsona langabeen %57,7k urtebetea emanda 

zuten lan bila (Estatuko batez bestekoaren antzekoa); zifra absolutuetan 88.300 pertsona dira, eta 

haietako 47.700 pertsonak bi urtetik gora eman dute langabezian. 

• Lanpostuen kalitateak ere behera egin du krisialdian. EAEko lanpostuen behin-behineko tasa 7,3 

puntu handiagoa da Europar Batasuneko batezbestekoarekin erkatuta (EIN, 2012). 2008 eta 2012 

bitarteko lau urteetan galdu ziren lanpostuen erdiak behin betiko kontratua zuten pertsonenak 

izan ziren (%50,2), galdutako lanpostuen %41,1ek behin behineko kontratuak zituzten, eta 

gainerako %8,7 soldatapeko kontraturi gabeko pertsonen lanpostuek osatu zuten. Krisia sortu 

aurretik gertatzen zen bezala, behin-behineko enpleguak goranzko joera dauka: 2000. urtean 

%8,2 izatetik 2012an %14,3 izateraino. 

• Lanaldi partziala duten behin-behineko langileek, ikasketa-maila baxuak dituztenek, txirotasun-

maila handiagoak dituzte, lanaldi osoko kontratu mugagabea eta maila handiagoko ikasketak 

dituzten langileekin erkatuta. EUROSTAT-en datuen arabera, "langile pobreek" (lan-harreman 

arautua, hots, kontratua duten arren, herrialdeko pobreziaren atarian daudenak) 2011n Europako 

biztanle landunen %8,9 osatzen zuten, eta Espainiako biztanle landunen %12,3. Pobreziari eta 

gizarte-desberdintasunari buruzko 2012ko inkestak langile pobreen inpaktua %6,6 dela jakinarazi 

du; edo %5,8, baldin eta biztanle landun erregularizatuak, Gizarte Segurantzan alta eskatu 

dutenak, aintzat hartzen badira.  
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2.1.3. Demografia, zahartzea eta immigrazioa 

Estatistika Institutu Nazionalak Errolda Jarraituari buruz dituen datuen arabera, 2013ko 

urtarrilaren 1ean, EAEko biztanle egoiliarren kopurua 2.190.230 da; eta, 2012ko datuen aldean, 

gutxiagotu egin da (-%0,1), gainerako erkidegoetan gertatu den bezala, 2000. urtean hasi zen 

goranzko joera eten baita. Datuek gutxieneko hazkunde begetatibo positiboa erakusten dute 

oraindik, baina, aurreikuspenen arabera, gutxi barru alderantzikatuko da. Bestalde, migrazio-

saldoa ere negatiboa da. 

Heriotza-, emankortasun- eta migrazio-tasen bilakaera hipotetikoa aintzat hartuta, pentsa liteke 

hazkunde demografikoa izateko joera EAEn amaitu egin dela, eta, gelditze edo atzerapen 

demografikoa hasi dela. Dena den, 2012a arteko migrazio-joera (krisialdia ere barne hartua) 

kontuan hartzen badugu, litekeena da demografia-gorakada egotea, immigrazioari lotuta, baldin 

eta Euskadin enplegua berreskuratzen bada, nahiz eta pixkanaka berreskuratu ere. 

• Azken hamarkadan biztanle guztien kopuruak gora egin duen arren, demografiaren egiturak 

gizartearen zahartze-prozesu azkarra erakusten du, eta denbora luze igaro baino lehen, haren 

inplikazioek eragingo diete belaunaldien arteko ordezteari, enpresetako langileen ordezteari, 

pentsio-sistemari eta gizarte- eta osasun-zerbitzuen eskaerari, beste ondorio batzuen artean. 

2013ko urtarrilaren 1ean, 20 urtetik beherako pertsona gazteek biztanle guztien %17,8 osatzen 

zuten, eta 65 urtetik gorakoek %20,2. Eustatek aurreikusi du 2020an 65 edo urte gehiagoko 

biztanleek biztanle guztien %25 osatuko dutela, ia milioi erdi pertsona. EINK 2014 eta 2020 arteko 

aldirako egin dituen aurreikuspenek diote balizko biztanleria aktiboaren kopurua eta biztanle 

landunen kopurua biziki jaitsiko direla. Haien aburuz, EAEn 16 eta 64 urte bitarteko biztanle 

guztien kopuruak %12 egingo du behera, eta, 24 eta 44 urte bitartekoena %29 jaitsiko da (horrek 

esan nahi du adin horretako 188.000 pertsona gutxiago egongo direla), eta 55 urtetik gorakoen 

kopurua %9,9 igoko dela. 

• Hurrengo urteetan zahartze-prozesua handituko da, eta, gainera, ekonomia-krisi sakonak eta 

gazteek lana lortzeko, etxebizitza bat eskuratzeko (higiezinen merkatuaren prezioak altua izaten 

jarraitzen baitu) edo emantzipatzeko dituzten zailtasunek indartu ahal izango dute prozesu hori. 

Etorkizunari begira, gazteak beranduago emantzipatzen baldin badira, beranduago osatuko dute 

familia bat edo seme-alabarik edukiko, eta herrialdeak aurrera egiteko behar duen belaunaldien 

arteko erreleboa ez da bermatuta izango. 

• Zahartze-prozesuak inplikazio batzuk ekartzen ditu ondorioz, eta guztiak ez dira txarrak: zaintze-

zerbitzuen eskaerak gora egingo du, adin nagusikoen mendekotasuna dela eta; eta alde horren 

kontsumoari lotutako beste ondasun eta zerbitzu batzuen eskaera ere bai. Bestalde, agerikoak 

dira talde horren ekarpenak gaur egun: ilobak zaintzea, senide gaixorik zaintzea, gizarte- edo 

borondatezko jardueretan parte hartzea eta laguntza ekonomia ematea, krisialdian hainbat 

etxetan diru-sarrerak era larrian murriztu baitira, lanpostua galdu ondoren. 

• Bestalde, azken urteotan, atzerriko biztanleen etortzeak era esanguratsuan lagundu dio hazkunde 

demografikoari. Etorri diren biztanle horiek langabezia-tasa handitu badute ere, biztanle-aktiboen 

kopuruari eusten ere lagundu dute, eta, bestela, murrizko baitzen. Immigrazioaren 

fenomenoarekin batera, estatuko biztanleek atzerrira joateak oso eragin txikia izan duela 

egiaztatu da: krisiak bultzatuta, atzerrira joateko joera beheranz joan zen 2006tik 2011 arte. 

Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia-tasa gainerako erkidegoetakoa baino txikiagoa izan da, 

eta, gainera, diru-sarrerak bermatzeko sistema zabalagoa da; horregatik, krisialdian ere EAE 
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helmugatzat hartu da, eta 2012an soilik eten da joera hori. Hortaz, baliteke erakarpen-indarra 

berreskuratzea, errekuperazio ekonomikoaren adierazleak baieztatzen baldin badira. 

• Pobreziari eta gizarte-desberdintasunari buruzko 2012ko inkestak jakinarazi du 2008. urtearen 

ondorengo immigrazioaren jarduteko joera nabarmena dela (jarduera-tasa estatukoa baino 

handixeagoa da), eta landunen koefizientea %50etik gorakoa da krisialdiaren erdian. Iturri horren 

arabera, atzerriko biztanle bietako batek edo gehiagok (%51,2) jarduera ekonomiko baten bidez 

(jarduera arautua zein ez) eskuratzen ditu diru-sarrerak; %12,3k diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren bidez eta %6,4k langabezia-prestazioen bidez. Dena den, azken hilabeteotan, 

atzerritar gutxiago dira Gizarte Segurantzako kideak, eta beherakada hori txikiagoa izan da 

estatukoen artean. Atzerriko biztanleen egoera ahulagoa denez, eta krisiaren ondorioek eta 

pobreziaren eraginak gogorrago jasaten dituztenez, pobrezia-egoera guztien kopuruan haien 

ehunekoa igo egin da: 2008tik %34,1 izatetik %41,2 izatera aldatu da. Gaur egun, diru-sarrerak 

bermatzeko errenta jasotzen dutenen %28,5ek atzerriko nazionalitatea dute. 

2.1.4. Aberastasunaren banaketa. Pobrezia eta gizarte-bazterketa 

Ekonomia-krisia eta jardueraren eta enpleguaren beherakada direla eta, pobreziaren eta gizarte-

bazterketaren arriskuak areagotu dira, bai Europako Batasunean, bai EAEn. Horregatik, pobrezia 

eta gizarte-bazterketa murrizteko helburua ezin izan da bete. EAEko biztanleen %20,4 pobrezian 

edo gizartean baztertuak izateko arriskuan daude, baina ehuneko hori estatukoa (%27) eta 

Europakoa (%24,2) baino txikiagoa da. Pobreziari eta gizarte-desberdintasunari buruzko 2012ko 

inkestak erakutsi du etxeetan zailtasun gero eta handiagoak daudela ohiko betebeharrei eta 

gastuei aurre egiteko, 1996az geroztik inoiz ez bezala. 2012an, egoera horretan daude biztanleen 

%24,5. 

Diru-sarrerak bermatzeko EAEko sistemak biztanleen pobrezia geldiarazi du, baina iturri batzuek 

ohartu dute euskal gizartea polarizatzen ari dela gizarte-desberdintasunei dagokienez, hau da, 

etorkinen familiek, guraso bakarrekoek edo senide guztiak langabezian dituzten familiek 

pobrezia-tasa handiak dituztela. Hala eta guztiz ere, nabarmentzekoa da EAEren indar bat 

gizartea babesteko eta diru-sarrerak bermatzeko sistema garatua dela. Sistema horren 

ondorioak ez die soilik eragiten gizartearen kohesioari eta ongizateari, baizik eta 

makroekonomiari ere, adibidez, lagungarria da barneko eskaerari eusteko. 

Pobrezia-arriskuaren faktore nagusia etxeetan lan egonkorrik ez izatea da, eta arrisku-faktore 

hori gehiago lotzen zaie atzerritarrei, guraso bakarreko familiei eta gazteei, bi edo kide gehiagoko 

familiak direnean. Beste faktore bat, guztiei zeharka aplika dakiekeena, prestakuntza-maila txikia 

da. Lanpostua galtzea gakoa da, eta haren eraginak bizitzaren baldintzak zeharo alda ditzake, eta, 

kasu larrienetan, gizarte-bazterketa ere ekar dezake. 

2.1.5. EAEko egoera eta hazkunde-estrategia 

Ekonomia- eta enplegu-krisiaren egoera honetan euskal gizarteak ekonomia globalaren 

esparruan bere lekua izaten jakin behar du, eta beste behin ere era berri bat asmatu, iraganean 

ere egin zuen bezala. Horretarako, gizarte-kohesioa ahaztu gabe, hazkunde azkarra, iraunkorra 

eta integratzailea lortzeko garapen-eredu bat zehaztu behar du, Europako Batasunak zehaztu 
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dituen jarraibideekin bat etorrita. Gizarte- eta ekonomia-egoerari eta egitura produktibori esker, 

beste autonomia-erkidego batzuek baino hobeto egin die aurre EAEk krisiari eta Europa 2020 

estrategian zehaztutako erronkei. 

• EAEko BPGdaren tasa biztanleko Estatuko handienetako bat da, eta, horrez gain, tasak baxuagoak 

dira eta aurrezkiak handiagoak. Hiru faktore horiek beste batzuekin batera –hala nola, gizartea 

babesteko sistema handiagoa– bide eman diete euskal familiei errentaren eragin negatiboari 

hobeto erantzuteko, eta BPGdaren beherakada ez da hain nabaria izan. 

• Jardueraren egitura sektoreka orekatuagoa da, erakuntza-sektoreak baino garrantzi handiagoa 

dauka industriak, eta hori krisi honen eragina aldatzeko elementu berezia izan da.  

• Atzerrirako esportazio ugari egiten dira, eta, horrek krisiaren lehenengo urteetan diferentzial 

positiboa eragin zuen, baina, hala eta guztiz ere, 2012an bilakaera hori gelditu egin zen, europar 

merkatura zuzendutako esportazioak murriztu zirelako. Batetik, teknologia-edukiak dituzten 

sektore horien garrantziak EAEko ehun ekonomikoan eta, bestetik, zikloaren loturak sektore gutxi 

batzuekin eta eskualde batzuekin arriskuan jartzen dute ekonomia; eta hori konpentsatzeko, 

sektoreak, produktuak eta helmugak dibertsifikatu behar dira. 

• Gainera, EAEk abantaila handiagoko egoera dauka, oinarrizko egitura-adierazleei dagokienez. 

Adierazle horiek hazkundea eta krisialdian egokitzeko gaitasuna areagotzen dute; haietako batzuk 

dira, besteak beste: giza kapitala, enpresek ekintzak egiteko duten askatasun handiagoa eta 

azpiegiturak 

• Bestalde, zergen ikuspegitik, EAEko kontuen posizioa abantailatsuagoa da, defizitari bagagozkio. 

2012an bete beharreko helburua bete zen, eta, bereziki zorrari dagokionez, EAE bigarrena da 

BPGdaren gaineko zor-tasa txikiena duten erkidegoen artean.  

• Europar Batzordeak egindako Eskualdeen Lehiakortasun Adierazlean, 2013koan, EAE 103. 

postuan dago (262 eskualderen artean), Madrilgo erkidearen atzetik (erkidegoen artean) eta 

postua 2010ekoa baino hobea da.  

• Aitzitik, etxebizitza bat lortzeko esfortzu gordinari dagokionez, EAEren postua Estatukoaren 

azpitik dago. 

Europa 2020 Estrategiaren helburuei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoaren mailak 

Europako Batasunean lortutakoak (27 estatu-kide kontuan hartuta) baino hobeak dira 

proposatutako zortzi adierazleetako bost adierazletan. Hona hemen adierazle horiek zeintzuk 

diren: I+Gko barne gastua, lehen mailako energia-kontsumoa, garai aurreko eskola uzte-tasa, goi-

mailako hezkuntza duten biztanleak eta pobreziaren eta bazterketaren arriskuan dauden 

biztanleak (Eustat). Hala eta guztiz ere, krisia dela eta, I+Gko gastuak behera egin du, eta 

pobreziaren arriskuan edo egoeran dauden biztanleen tasak gorakada txikia izan du. 

Dena den, Euskal Autonomia Erkidegoa urrun dago europar batezbestekoetatik eta 

helburuetatik, lan-mailei dagokienez (zehatz-mehatz, 20 eta 64 urte bitarteko biztanleen 

adierazleak atzerakada handiena izan du: 2008an %71 izatetik 2013ko lehen hiruhilekoan %64,8 

izatera iritsi zen, eta, emakumeen kasuan, %61,3; eta EB27n eutsi egin zaio), bai eta berotegi-

efektuko gasen igorpenari eta energia berriztagarrien kuotari dagokienez. 
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EUROPA 2020 adierazleak 2011-2012 urtea.  

 helburua 2020 EB27 EAE ESPAINIA 

LANA  2012 2012 2012 

Landunen tasa (20-64 urte) Guztira % (2012) 75% 68,5 65,7 59,3 

I + G  2011 2011 2011 

I+Gko barne gastu gordina % 3% 2,03 2,04 1,33 

KLIMA ETA ENERGIA  2010-11* 2010-11* 2010-11* 

Berotegi-efektuko gasen igorpena. Oinarri-urtea=1990 (-20%) 85 105 126 

Energia berriztagarrien kuota energiaren azken kontsumo gordinean % 20% 13* 8,2* 15* 

Lehen mailako energia. Oinarri-urtea=2005 (-20%) 96,6 85,1* 90,6 

HEZKUNTZA  2012 2012 2012 

Garai aurreko eskola uzte-tasa (18-24 urte) Guztira % 10% 12,8 7,7 24,9 

Goi-mailako hezkuntza edo maila baliokidea (30-34 urte) Guztira % 40% 36 41,8 40,1 

POBREZIA  2011 2011 2011 

Pobreziaren edo bazterketaren arriskuan dauden biztanleak % -20 milioi biztanle 24,2 20,4 27,0 

Lan-intentsitate oso urridun familia-etxeetan bizi diren biztanleak %  10 7,6 12,2 

Transferentzia sozialen ondoren pobrezia-arriskuan dauden biztanleak %  16,9 15,9 21,8 

Gabezia material larriak dituen biztanleria %  8,8 3,8 3,9 

Iturria: Eustat. 2013/05/09ko prentsa-oharra 
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2.2. Legeen eta arauen esparrua 

Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuak 2013-2016 aldian bere helburuak betetzeko erabiliko duen 

estrategia diseinatzeko, kontuan hartu behar dira ekintzak gauzatzeko ahalmena zehazten duten 

legeak eta arauak. Batetik, antolaketa-egitura arau batzuek zehazten dute, eta, bestetik, beste 

arau batzuek ekintzak gauzatzeko ahalmena erregulatzen dute, batez ere, honako ekintza hauek: 

lan-bitartekotza, enplegu-politikak, diru-sarrerak bermatzeko sistema, prestazio ekonomikoak 

eta laneratze aktiborako hitzarmenak. 

2.2.1. Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuaren egitura eta eginkizuna 
erregulatzeko araudiak. 

Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuaren egitura eta eginkizunak arautzen dituzten arau nagusiak 

honako hauek dira: 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa; 

eta, 82/2012 Dekretua, maiatzaren 22koa, Erakunde Autonomoaren Estatutuak onartu zituena. 

3/2011 Legeak, urriaren 13koak, Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzua eratu zuen, administrazio-

erakunde autonomo gisa, nortasun juridiko propioarekin eta jarduteko erabateko 

ahalmenarekin, eta enplegu-arloan eskuduna den sailari atxikita; gaur egun, Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Saila da hori. Hona hemen erakundearen helburua: "laguntzea egonkorra eta 

kalitatezkoa den enplegua izateko eskubidea erabat gara dadin eta laguntzea lan-merkatua osa 

dadin eraginkortasunez langileen enplegagarritasuna bermatzeko, eta enpresen eskaerei 

egokitutako langileen beharrei erantzuteko, eta kohesio soziala eta lurralde-kohesioa 

laguntzeko, agintzen zaizkion enplegu-politikak eta lan-legedia egikaritzeko politikak kudeatuz". 

Helburu hori betetze aldera, lege horrek zenbait eginkizun zehatz agintzen dizkio, Estatutuetan 

zehaztuta daudenak. Estatutuak maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak onartu zituen. Besteak 

beste: 

• Enplegurako prestakuntzaren eta lan-txertatzearen arloko politika publikoen antolamendu eta 

plangintza orokorra, sektoriala eta lurraldekoa proposatzea. 

• Enpleguko, enplegurako prestakuntzako eta autoenpleguaren eta enpresen sorkuntzen 

sustapenerako programak kudeatzea, dagozkien deialdiak onartuta eta izapidetuta, diru-

laguntzak barne, hala dagokionean. 

• Lan-merkatuaren beharrizanen, okupazio-profilen eboluzioaren, lanbide-eskakizunen eta lan-

orientazioaren prospekzio- eta informazio-arloan betearazteko eginkizun guztiak betetzea. 

• Lan-bitartekotza kudeatzea. 

• Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan diharduten enplegu-agentziak baimentzea. 

• Enpleguaren eta prestakuntzaren arloko lankidetza-hitzarmenak sinatzea. 

• Enplegu-eskatzaile gisa langabeziako prestazioen eskatzaileek edo onuradunek dituzten 

betebeharrak betetzen direla egiaztatzea. 

• Zehatzeko ahala betetzea enpleguari eta langabeziari buruzko arloetan, bere legeria espezifikoan 

ezarritako baldintzetan. 
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• Diru-sarrerak bermatzeko errentei lotutako prestazio ekonomikoen izapideak eta ebazpenak 

egitea, baita hedatzeko hitzarmenak eta haien jarraipena egitea ere. 

Hauxe da Lanbideren antolaketa-egitura: gobernu-organoak (Lehendakaritza, Administrazio-

kontseilua eta Zuzendaritza), hiru zuzendaritza (Baliabideen Zuzendaritza, Laneratzea 

Aktibatzeko Zuzendaritza, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak bermatzeko 

Zuzendaritza), Kabinete Teknikoa, Lurralde Koordinazioko Unitate bat eta Barne Kontroleko 

Unitate bat, lurraldeko enplegu-bulegoekin batera. 

Erakundearen egitura eta eginkizunak arautzen dituzten araudiak eta erakunde autonomoei 

aplikatzeko arau orokorrak aintzat hartuta, Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuak honako helburu 

hauek betetzeko ahalmenak ditu: 

• Arau-aldaketak proposatzea, bere ahalmenen eta estatutuen arloan.  

• Kontratuak egitea (3/2011 Legegintzako Errege Dekretuan, azaroaren 14koan, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duenean ezarritakoarekin eta EAEko berariazko 

arauetan ezarritakoarekin bat). 

• Hitzarmenak sinatzea.  

• Deialdiak egitea eta onartzea, diru-laguntzak emateko (EAEn diru-laguntzei buruzko araubide 

juridikoarekin eta 1/1997 Legegintza Dekretuarekin, azaroaren 11koarekin, Euskadiko Ogasun 

Nagusiaren Antolaketa-arauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duenarekin bat). 

2.2.2. EAEko jarduera eta Lanbideren jardueraren lege-esparrua, 
bereziki, bitartekotzaren eta politika aktiboen arloan. 

Enpleguaren eta politika aktiboen arloko eskumenen banaketa Estatuaren eta autonomia-

erkidegoen artean Konstituzioko 149. artikuluko 1. ataleko 7. idatz-zatian ezarrita dago: "Lan-

legegintza; horri kalterik egin gabe, autonomia-erkidegoetako organoen ardura izan daiteke lege 

horiek betearaztea". 

Hori horrela, eta Enpleguari buruzko 56/2003 Legean jasota dagoen bezala, autonomia-

erkidegoetan enplegu-politikaren lurralde-deszentralizazioa egin da, eta Tokiko Administrazioak 

ez ditu arlo horretako eginkizunik esleituta, Enplegu Zerbitzu Publikoekin lankidetza-jarduketak 

egin ditzaketen arren, betiere, Estatuak edo dagokion autonomia-erkidegoak zehaztutako 

esparruan. Lankidetza hori sustatu behar da enplegu-politiken tokiko dimentsioa egia 

bihurtzeko, eta lurraldeko beharrizanei hobeto egokitzeko. Hala eta guztiz ere, gaur egungo 

egoera aztertuta, EAEn, bai foru-aldundiek, bai udaletxeek enplegu-politikei buruzko jarduketak 

egiten dituzte, arauen babesa izan gabe, eta horrek, gainera, Herri Administrazioen jarduketa 

bikoizten du, baita eraginkortasuna murriztu ere. 

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako 

Batzorde Mistoak, 2010eko urriaren 28ko bileran, lanaren, enpleguaren eta enplegurako 

lanbide-heziketaren esparruan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak egiten zituen lan-arloko 

legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko 

akordioa hartu zuen. Akordio hori azaroaren 5eko 1441/2010 Errege Dekretuak eta Eusko 

Jaurlaritzaren 289/2010 Dekretuak, azaroaren 9koak, onartu zuten. 
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Eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak kudeatzeko, Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzua sortu 

zen. Horrez gain, Lanbidek gain hartu zuen transferitutako enplegu-politika aktiboen kudeaketa, 

ordurako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak kudeatzen zituena, sailari atxikitako Egailan S.A. 

enpresaren bitartez. 

Enplegu-politikari buruzko oinarrizko araua 56/2003 Legea da, abenduaren 16koa, Enpleguari 

buruzkoa. Bertan jasota dago enplegu-zerbitzu publikoek nola jardun behar duten, eta Lanbidek 

eredu hori bete behar du. Ereduaren ezaugarri nagusiak hauexek dira: 

• Espainiako Estatuko Enplegu Estrategia eta Enplegu Politikako Urteko Plana Enplegu Sistema 

Nazionalaren koordinazio-tresnak dira, Enplegu Sistema Publikoen Integrazio Sistemarekin batera 

(SISPE).  

• Erabiltzaileei zerbitzu-katalogo bat eskaini behar zaie, eta Enplegu Zerbitzu Publiko guztiek 

katalogo bera izango dute.  

• Enpresak ere badira Enplegu Zerbitzu Publikoek eskaintzen dituzten zerbitzuen erabiltzaileak. 

• Zerbitzuen tratamendu pertsonalizatua (banakakoa eta espezializatua). Horrek, hala 

dagokionean, banakako enplegu-ibilbide espezializatu bat egitea eskatzen du, eta Enplegurako 

Akordio Pertsonal batean adierazten da. 

• Enplegu-politika aktiboen hamar (10) arloen zehaztapena, eta autonomia-erkidegoek hamar arlo 

horiei heldu beharko diete. Esparru malgu baten barnean daude, eta, horri esker, autonomia-

erkidegoek jarduketak eta neurriak bakoitzaren ezaugarriei egokitzeko aukera dute:  

 Orientazio profesionala 

 Prestakuntza eta berriro gaitzea 

 Lan-aukerak eta kontratazioa sustatzea 

 Lan- eta prestakuntza-aukerak 

 Lan-aukeren berdintasuna sustatzea 

 Zaitasun bereziak dituzten taldeei aukerak ematea 

 Autoenplegua eta enpresak sortzea 

 Lurraldeko garapena eta jarduera ekonomikoa sustatzea 

 Mugikortasuna sustatzea (geografikoa edota sektoreen artekoa) 

 Proiektu integratuak: jarduketak eta neurriak, zeinek lehendik zehaztutako 

esparruak konbinatzen edo batzen dituzten. 

2011ko urriaren 31ko 1542/2011 Errege Dekretuaren bidez, Espainiaren Enplegu Estrategia 

2012-2014 onartu zen. Bertan Estatuak eta autonomia-erkidegoek denbora-tarte horretan 

enplegu-politiken gainean garatu beharreko helburuak ezarri ziren; eta helburu horiek Europa 

2020 Estrategiaren helburuak (Europako enplegu-estrategia) ere lortzeko baliagarriak izango 

dira. 

Ministroen Kontseiluaren 2013ko abuztuaren 2ko Akordioaren bitartez, Enplegu Politikako 

Urteko Plana 2013 onartu zen (2013ko irailaren 10eko EAO). Plan horretan enplegu-politika 

aktiboak aldatzea aurreikusi da, eta, horretarako, gaur egungo esparrua aldatu beharra. Horrek 
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eskatzen du, besteak beste, hiru araubide egitea: Zerbitzu-araubidea, Enplegu-araubidea eta 

Prestakuntza-araubidea. Hirurak EAEn aplikatzeko lan-lege bihurtuko dira. 

Espainiaren Enplegu Estrategian, 2012-2014 aldikoan, zehaztutako helburuak erreferentetzat 

hartu behar dira Lanbideren estrategia diseinatzerakoan. Horrela, koherentzia egongo da hiru 

estrategien artean (Europarena, Espainiako Estatuarena, zeinaren indarraldia 2014an amaitzen 

baita, eta Lanbiderena). Horrekin batera, koherente izan behar du Lanbideren Estrategiaren 

diseinuarekin ere, eta diseinua EAEko ezaugarri bereziei eta beharrei egokitu behar zaie. 

Helburuak betetzeko, Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuak Estatuko arauetan ezarritako 

zerbitzuak eta neurriak kudeatu ditzake, edo, egoki irizten badio, bere programak eta politika 

aktiboen neurriak garatzea aukeratu dezake. 

Hala eta guztiz ere, EAEn gaur egun indarrean daude, bai Estatuko arauak, bai EAEko arauak. 

Lanbidek guztiak aplika ditzake, eta guztiek arautzen dituzte zerbitzuak eta enplegu-politika 

aktiboei buruzko programak; beraz, komeni litzateke sare hori argitzea eta ordenatzea. 

Arau horietako batzuk Estatuko arauak dira, diru-laguntza jaso dezaketen eta enplegua sutatzen 

duten programei buruzkoak, eta Lanbidek kudeatu ditzake, baldin eta EAEk jarduketa-eremu hori 

arautzeko araudiak ezartzen baditu, eta EAEko antolaketari egokitzen bazaizkio. Horrez gain, 

batzuetan, diru-laguntzen araubideari eta aurrekontu-araubideari ere egokitu behar zaizkie, eta, 

baliteke, Estatuko arau horiek gure lurraldeko beharrekin bat ez etortzea, beren jatorriagatik edo 

onartze-egunarengatik. Beste arau batzuk, ordea, diru-laguntza jaso dezaketen EAEko programei 

buruzkoak dira, transferentziaren aurretik egin zirenak, mugagabeko indarra dutenak, eta jada 

ez datoz bat gaur egungo gizartearen eta ekonomiaren egoerarekin, ezta EAEk gaur egun duen 

lan-legegintza betearazteko erabateko ahalmenarekin. Eta, aitzitik, beste gai batzuetan, 

beharrezkoak diren arauak falta dira. 

Beraz, horregatik guztiagatik, batetik, arau horiek ez dira eraginkorrak aipatutako helburuak 

betetzeko; eta, bestetik, arau horiek guztiak aldi berean indarrean egoteak zalantzak sortzen 

dituzte, eta, noizean behin, herritarrei itxaropen faltsuak ere sinestarazten dizkiete. 

Adierazi bezala, Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuak ez dauka xedapen orokorrak onartzeko 

eskumenik, baina arau-proposamenak egin ditzake, eta haien onarpena bultzatu. 

Enplegu-politika aktiboen jarduketak eta neurriak kudeatzeko moduari dagokionez, 56/2003 

Legeak onartzen du autonomia-erkidegoek askatasunez kudeatu ditzaketela diru-laguntza 

publikoak emanez, administrazio-kontratuak eginez, hitzarmenak sinatuz, zuzeneko 

kudeaketaren bidez edo zuzenbidearekin bat datorren edozein era juridikoren bidez (23. 

artikuluko 3. idatz-zatia). Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeaketa-eredu desberdinak 

erabiltzeko eskumenak ditu, bere egitura eta eginkizunak arautzen dituzten arauekin bat eta 

EAEko edozein erakunde autonomok bete behar dituen arau orokorrekin bat. 

Bestalde, aipamen berezia egin behar zaio langabeziaren aurkako enplegu-politika aktiboen eta 

babes ekonomikoaren arteko koordinazioaren lege-esparruari, 11/2013 Errege Dekretuak, 

abuztuaren 2koak, duela gutxi aldatu duenari. 
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Langabezi-babesa eta langabeen laneratzea lotzeaz gain, zehatzeko eskumena egokitu da 

langabeziako prestazioen eskatzaileek edo onuradunek egiten dituzten hutsegiteen arloan, hots, 

Auzitegi Konstituzionalak duela gutxi eman duen 104/2013 ebazpenari egokitu zaio. Ebazpen 

horrek behin betiko azaldu ditu EAEko eskumenen egoera, enplegu-politika aktiboen 

eskualdaketaren ondoren, eta EAEko Auzitegi Nagusiko Lan-arloko salaren irizpidea, nolabaiteko 

"linbo juridikoa" sortu zuena. 

Legeak arlo horretan zehapenak ezartzeko eskumena ematen dio Enplegu Zerbitzu Publikoari. 

Zerbitzuak langabeziako prestazioak kudeatzen dituen erakundeari zehapenaren berri eman 

behar dio. Eskumen horretatik kanpo geratzen da enplegu-eskatzaile gisa izena emateari eusteko 

betebeharra haustea, eta hori zehatzeko eskumena, Legearen arabera, Estatuko Enplegu 

Zerbitzuko Publikoak, prestazioa kudeatzen duenak, dauka. 

Auzitegi Konstituzionalaren 104/2013 Ebazpenaren ondoren eta 11/2013 Legegintzako Errege 

Dekretuak Lan arloko arau-hauste eta zehapenei buruzko Legearen testu bateginaren 48.5 

artikulua aldatu ondoren, EAEk zehatzeko eskumena dauka Gizarte Segurantzaren arloko arau-

hausteak egiten direnean, zehatz-mehatz, Lan arloko arau-hauste eta zehapenei buruzko 

Legearen testu bateginaren 24.3 eta 25.4 artikuluetan zehaztuta daudenak. 

Zerbitzua sortzeko 3/2011 Legean, urriaren 13koan, ezarritakoa aintzat hartuta, badirudi argi 

dagoela Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuak eskumen hori duela, 3. artikuluko ñ) atalean 

ezarritako eginkizunari erreparatuta: "Zehatzeko ahala betetzea enpleguari eta langabeziari 

buruzko arloetan, bere legeria espezifikoan ezarritako baldintzetan". 

Era berean, eginkizun bera jasota dago Estatutuetan, zehazki, 3. artikuluko o) idatz-zatian: 

"Enpleguari eta langabeziari lotutako gaietan zehatzeko ahala egikaritzea, legeria espezifikoan 

ezarritako moduan, eta, Lan-agintaritzarekin eta Laneko eta Gizarte Segurantzako 

Ikuskatzailetzarekin batera lan egitea kontratazioan egiten den iruzurraren jarraipena eta 

ebaluazioa eginez". 
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2.2.3. EAEko jardueraren eta Lanbideren jardueraren lege-esparrua, 
DBE kudeatzeko arloan. 

Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legearen, abenduaren 23koaren, xedea 

hauxe da: Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistema arautzea, eta, horren 

barruan, beharrezko prestazio ekonomikoak eta tresnak izateko eskubidea arautzea, herritar 

izateak dakartzan eskubide sozialak benetan baliatzeko orduan behar beste baliabide pertsonal, 

sozial edo ekonomiko ez dutenei laguntzeko, bai bazterkeria-arriskuari aurre egiten, bai 

bazterkeria pertsonala, soziala eta laborala arintzen, bai gizarteratzea errazten. 

4/2011 Legeak lege hori aldatu zuen, eta horren ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 

esleituta ditu eskubideko diru-prestazioak –diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarria-eta subentzio-erako diru-laguntzak– izapidetzeko eskumena –

lehen foru-aldundiek eta udalek zutena–, baita laneratzeko hitzarmenak egiteko, proposatzeko, 

negoziatzeko, sinatzeko eta jarraipena egiteko eskumenak ere. 

Aldaketa horrekin bat, 3/2011 Legean eta Lanbideren Estatutuetan jasota dago Lanbidek honako 

eginkizun hauek dituela: diru-sarrerak bermatzeko prestazio ekonomikoen izapidetzea, 

laneratzeko hitzarmenei jarraipena egiteko eta arlo horretan zehapenak ezartzeko ahala 

egikaritzeko. 

18/2008 Legea, arauen arabera, bi xedapen orokorrek garatzen dute: Diru-sarrerak bermatzeko 

errentari buruzko 147/2010 Dekretuak, maiatzaren 25ekoak; eta Etxebizitzako gastuetarako 

prestazio osagarriari buruzko 2/2010 Dekretuak, urtarrilaren 12koak. 4/2011 Legeak egin zuen 

aldaketa baino lehenagokoak dira bi arau horiek; hortaz, aldatu edo ordeztu behar dira, bai 

egoera berriari egokitzeko, bai ezarritakoa behar bezala aplikatzeko beharrezkoak diren eta 

barne hartzen ez dituzten beste alderdi batzuk garatzeko. 
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Ikuspegia 

“Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu eraginkor eta 
modernoa, Euskal Enplegu Sistemaren 
garapenaren buru, hazkunde iraunkorra, gizarte-
kohesioa eta laneratze aktiboa sustatzen duena, 
enplegu-aukerak hobetuz eta lehiakortasuna 
sustatuz, eta pobrezia-arriskuan edo -egoeran 
daudenei zuzendutako prestazio publikoak 
kudeatuz, pertsonei eta enpresei balio erantsia 
emanez eta gertutasunez, beste eragile 
batzuekiko adostasunez eta integrazioz lan 
eginez, sare-lana oinarri hartuta” 

Xedea 

“Lan-bitartekotza egiteko tresna eraginkorra 
izatea honako helburu hauek lortzeko: laguntzea 
egonkorra eta kalitatezkoa den enplegua izateko 
eskubidea erabat gara dadin eta laguntzea lan-
merkatua osa dadin eraginkortasunez langileen 
enplegagarritasuna bermatzeko, enpresen 
eskaerei egokitutako langileen beharrei 
erantzuteko, eta kohesio soziala, lurralde-
kohesioa, pobreziaren eta gizarte-bazterketaren 
aurkako borroka bultzatzeko, gizarteratzeko 
sistemaren barne hartuta dauden prestazioak eta 
agintzen zaizkion enplegu-politikak eta lan-legeria 
ondo kudeatuz” 

3. LANBIDEREN PLAN ESTRATEGIKOA 2013-2016 

3.1. Xedea eta ikuspegia 

“Eusko Jaurlaritzak duen erronka garrantzitsuenetako bat enplegua babestu eta 

ekonomia berraktibatzea da eta konpromiso hori betetzeko tresnetako bat Lanbide  

- Euskal Enplegu Zerbitzua da, hau da, enplegua sustatu eta promozionatzeko, 

ekintzailetzarako, enplegurako prestakuntzarako, zailtasunak dituzten pertsonen 

laneratze eta gizarteratzeko eta gutxieneko errenta bermatzeko ekintzetarako 

erakunde arduraduna. Hori dela eta, Lanbideren ekintza, antolaketa eta kudeaketa 

eguneratuko dituen plan estrategikoa egitea erabaki dugu, enpresa eta pertsonei 

zerbitzu eraginkorragoa eta gainerako agente sozioekonomikoekiko integratua 

eman ahal izateko” 

Juan María Aburto, Lanbideko Administrazio Kontseiluko burua eta Enplegu eta Gizarte 

Politiketako sailburua 

Plan Estrategiko honetan Lanbideren xedea eta ikuspegia zehaztu eta identifikatu dira, plana 

egiteko oinarri estrategiko nagusi gisa. 

Lanbidek, bere jardueraren izaera, bere izanaren arrazoia, bere xede biztanleria, bere 

printzipioak eta bere funtsezko balioak direla eta, gizartearen beharrizan eta eskari bat betetzeko 

duen asmo generikoa da xedea. 

Bestalde, Ikuspegia Lanbide etorkizunean bere eskumeneko gaietan izan beharko litzatekeena 

da, hau da, lortu nahi diren aldaketak eta etorkizunerako egin nahi ditugun ekarpenak xede 

sektoreetan edo talde onuradunetan. 

3.2. Plana egiteko balioak 

 Lanbideren ikuspegiak eta xedeak zehazten dituzte, beraz, bete beharreko helburu 

estrategikoak eta garatu beharreko jarduera lerroak, hori guztia Lanbideren berezkoak diren eta 

ekintza eta prozesu guztietan zeharka ageri diren balioekin bat eginez:  
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1

Estrategia
Integrazioa

Lanbideren estrategia Estatuko enplegu-
estrategiekin eta Europa 2020 Estrategiarekin
beti bat datorrela ziurtatzea, zerbitzuen-
eskaintzaren zeharkako programa batzuen bidez

2

Enpleguari eta gizarteari
buruzko politiken gaineko
proiektu berritzaileak
proposatu eta bultzatzea, 
Plangintza eta Berrikuntza
Sailaren eta beste aditu
batzuen lankidetzarekin; 
eta emaitzek pertsonei
eta enpresei balioa eman
diezaieten

3
Gizartearen kohesioan aurrera egitea
laguntza publikoak eta zailtasunak
dituzten taldeei zuzendutako laneratzeko
neurriak eraginkortasun handiagoz
kudeatuta, betiere, dignitatea eta 
norberaren autonomia oinarri hartuta

Lan-bitartekotzaren eta 
prestazio publikoen
administrazio-
kudeaketaren
eraginkortasuna
handitzea, 
hobekuntzen
jarraipena eta 
ebaluazioa ezarrita eta 
sistematikoki datu
egokiak eta 
koherenteak
eskuratuta

6

Pertsonak eta enpresak
jardueraren esparru
nagusia izatea, bakoitzari
zerbitzu hurbila eta 
pertsonalizatua (beharren
araberakoa) eman ahal
izateko

4

Berrikuntza eta 
balioa ematea

Eraginkortasuna, ebaluazioa
eta gardentasuna

Pertsonen dignitatea eta 
gizartearen kohesioa

Pertsonei eta enpresei
gertutik laguntzea

Xedea

Ikuspegia

Jardunbideak

Helburu estrategikoak
Jarduera ekonomikoetan, 
prestakuntzan eta 
gizarteratzean parte 
hartzen duten eragile
publikoen eta pribatuen
partaidetza handitzea, 
adostasuna eta 
hitzarmenak oinarri
hartuta

5
Partaidetza, 

lankidetza eta 
adostasuna

Lanbideren balioak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuaren printzipio gidariak 

Estatutuen 82/2012 Dekretuari jarraiki, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak honako printzipioen 

arabera jardungo du: 

 

 Gardentasuna, aukera berdintasuna eta bereizkeriarik eza bere jardueretan; 

 Etengabe bilatzea beste politika publiko batzuekiko koherentzia eta bere 

funtzionamenduko arrazionalizazioa eta eraginkortasuna; 

 Gizartearen errealitatera egokitzea; 

 Kalitate eta arreta pertsonalizatua zerbitzuetan; 

 Bere funtzio publikoak doakoak izatea; 

 Gizarte agenteekin elkarrizketa etengabea izatea; 

 Bere zerbitzuen erabiltzaileentzako arreta sistema modernizatzea. 
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3.4. Ardatz eta helburu estrategikoak 

 Ardatz eta helburu estrategikoak Lanbideren ikuspegitik datoz zuzenean eta ikuspegi hori 

lortzeko orduan garatu behar diren meta partzialak islatzen dituzte. 

Hala, Plana zazpi ardatz estrategikotan egituratzen da: horietako lau 

Lanbideren berezko jarduera eremuetan kokatzen dira eta beste hirurak 

bere antolaketa eta kudeaketaren zeharkako prozesuetako ardatzak 

dira: 

• Jardueraren ardatz estrategikoak: Izendapen horren barruan sartzen 

dira Lanbideren berezko arrazoiari eta Euskal Enplegu Zerbitzu gisa 

duen lanari lotutako ardatzak. Ardatz horiek Lanbidetik kanpora 

islatuko dira. 

• Prozesuaren ardatz estrategikoak: prozesu ardatzak dira jarduera 

ardatzekin lotutako ekintzak garatzeko beharrezko euskarria emango duten jarduera lerroak 

jorratzen dituztenak. 

Jarraian, Lanbideren 2013-2016rako Mapa Estrategikoa ageri da. Bertan, ardatz estrategikoak 

nabarmendu dira, jarduerarekin eta prozesuarekin lotutakoak bereiziz: 

 

Mapa estrategikoa 
 

  

Pertsona eta 
enpresetan 
oinarritutako 
estrategia, 
pertsonen enplegu 
aukerak 
areagotzeko eta 
enpresen eskaria 
estaltzeko asmoz 

 

Antolaketa- eta kudeaketa-eredu berria edukitzea, erakundearen jarduera ordenatu eta dinamizatzeko, 

eraginkortasun-irizpideen arabera

Pertsonei eta enpresei arreta emateko ereduan eraginkortasuna handitzea, prozedura errazagoak eta 

argiagoak ezarrita

IKT sistemak eta euskarri eredua izatea, Lanbideren estrategia-, prozesu- eta zerbitzuekin lerrokatuta

Euskal Enplegu

Sistema gidatzea

enplegu politika aktiboak

betetzeko esparruan, 

gobernantza eredu

berriarekin, agente 

publiko eta pribatuen

lankidetzan eta 

koordinazioan

oinarrituta

Lanbide ehun 

produktibora eta 

geografia-ingurunera 

hurbiltzea, enplegu- eta 

prestakuntza-beharrei 

erantzun ahal izateko

Pertsonen lan-aukerak 

hobetzea, Lanbideren

ardatz nagusitzat 

hartuta, enplegu 

sustapenean eta lan-

bitartekotzan 

erreferente bihurtzeko

Gizarte kohesioan 

aurrera egitea,

prestazio publikoak 

eta zailtasun bereziak 

dituzten taldeen 

laneratzea 

eraginkortasunez 

kudeaketa

E1 E2 E3 E4

P1

P2

P3

PROZESU-ARDATZAK

J
A

R
D

U
E

R
A

R
E

N
 A

R
D

A
T

Z
A

K
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Ardatz handi horien eta beren helburu estrategikoen edukia errealitateak eta gizarteak Lanbideri 

helarazten dizkioten eskari nagusiak kontzeptualizatzen dituzten lerro nagusietan oinarritzen da. 

Jarraian, horien lehen zerrendaketa bat egingo dugu, ikuspegi orokorra eduki ahal izateko. 

Hurrengo atalean horien guztien justifikazioa, jarduera lerroak eta ebaluazio adierazleak 

zehaztuko ditugu. 

 

3.4.1. Jardueraren ardatz eta helburu estrategikoak 

Zehaztutako jardueraren ardatz estrategikoetako bakoitzetik hainbat helburu estrategiko 

sortzen dira: 

 

 

 Helburu estrategikoak 

1 EAEn, enplegu politika aktiboen arloan garapen, 
egikaritza eta gobernantzako eredu berria diseinatzea. 

2 
Enplegu politika aktiboak betetzean, Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasun Sailarekin eta Hezkuntza 
Sailarekin bat egiten dela koordinatu eta sustatzea. 

3 
Lanbideren estrategia Estatuko eta Europako 2014-
2020 enplegu estrategiekiko eta Enpleguaren Euskal 
Estrategiarekiko koherentea dela bermatzea. 

4 
Lanbidek garatu beharreko enplegu politika aktiboak 
osatzen dituzten neurri eta ekintzen esparru juridiko 
arautzaile autonomikoa prestatzea. 

 

 

 Helburu estrategikoak 

1 
Lanbideren Bulego Sareak lurraldeko ekonomia, gizarte 
eta prestakuntza sarean agente aktibo gisa duen 
zeregina sustatzea eta erakunde lankideen sarea 
hurbilketa eta hedapenerako tresna gisa sartzea. 

2 

Langileen eta prestakuntzaren gaineko egungo eta 
etorkizuneko beharrizanen ezagutza eta informazioa 
fluxua hobetzea, baita ekoizpen sektoreen bilakaera 
ere, enplegu eta prestakuntza politiken diseinura 
helarazteko. 

 
  

1. Jarduera ardatza 

Euskal Enplegu 

Sistema gidatzea 

enplegu politika 

aktiboak betetzeko 

esparruan, 

gobernantza eredu 

berriarekin, agente 

publiko eta pribatuen 

lankidetzan eta 

koordinazioan 

oinarrituta 

2 Jarduera ardatza 

Lanbide ehun 

produktibora eta 

geografia-ingurunera 

hurbiltzea, enplegu- 

eta prestakuntza- 

beharrei erantzun ahal 

izateko 
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 Helburu estrategikoak 

1 
Orientazio integral eta pertsonalizatua sustatzea, 
pertsona bakoitzaren gaitasun eta eskumenen arabera, 
eta bizitza osorako Orientazio Sistema Integratuarekin 
bat eginez. 

2 Lanbidetik erraztutako enplegu aukerak eta lan 
bitartekaritzaren eraginkortasuna areagotzea. 

3 Enplegua, autoenplegua eta jarduera ekonomikoa 
sustatzeko programak bultzatzea. 

4 
Biztanleria aktiboari prestakuntza emateko ekintzak 
sustatzea, ekoizpen sarearen egungo eta etorkizuneko 
beharriei erantzunez, enplegurako prestakuntza 
sistema integratuaren bidez. 

 

 

 Helburu estrategikoak 

1 

Aukera berdintasunean aurrera egitea, adina, sexua, 
jatorria, gaitasuna eta bestelakoak albo batera utzita, 
eta enplegua eskuratzeko zailtasunak dituzten 
pertsonen laneratzea sustatzea, bazterkeriaren arriskua 
eta kronifikazioa saihestuz. 

2 
Erakunde arteko koordinazioa eta lankidetza eta agente 
publiko eta pribatuen arteko lankidetza sustatzea, 
prestazio publikoen kudeaketan eta pertsonen arreta 
integralean. 

3 Lanbideren eraginkortasuna hobetzea prestazio 
publikoak administrazio aldetik kudeatzean. 

 
 
  

3. Jarduera ardatza 

Pertsonen lan-

aukerak hobetzea, 

Lanbideren ardatz 

nagusitzat hartuta, 

enplegu sustapenean 

eta lan-bitartekotzan 

erreferente bihurtzeko 

4. Jarduera ardatza 

Gizartearen 

kohesioan aurrera 

egitea, prestazio 

publikoak eta 

zailtasunak dituzten 

taldeen laneratzea 

eraginkortasunez 

kudeatuta 
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3.4.2. Prozesuaren ardatz eta helburu estrategikoak 

Era berean, Prozesuaren ardatz estrategiko bakoitzak hainbat helburu estrategiko dauzka, 

jarraian ikusi ahalko dugun bezala: 

 

 

 

 Helburu estrategikoak 

1 
Lanbideren kudeaketa organoen eta antolaketa 
egituraren diseinua egokitzea, ematen diren zerbitzu 
eta funtzioen araberako funtzionamendu errazagoa eta 
zuzenagoa eskaintzeko. 

2 
Barneko nahiz kanpoko prozesu eredua diseinatzea, 
helburu estrategikoekin eta dagokion isla juridikoarekin 
bat eginez. 

3 Erakundea kohesionatu eta prestatzea, kalitatezkoan 
den eta etengabe hobetzen den zerbitzua emateko. 

4 
Kudeaketa eta Emaitzen Kalitate eta Ebaluazio Sistema 
diseinatu eta martxan jartzea, kanpora informazioa 
hobeto proiektatu dadin. 

5 Berrikuntza zeharkako prozesu gisa sartzea Lanbideren 
jardueran. 

 
 

 Helburu estrategikoak 

1 
Pertsona eta enpresentzako zerbitzuen katalogoa eta 
eskaintza osatzea, lan merkatuaren arabera egokituta 
eta malgua. 

2 
Pertsona eta enpresen arreta ereduak zehaztu eta 
ezartzea, (heda)bide-anitzeko estrategia kontuan 
hartuta. 

3 Epe laburrean pertsona eta enpresa erabiltzaileen 
arreta prozesuetako puntu kritikoak hobetzea. 

 
 
  

1. Prozesu-ardatza 

Antolaketa  eta 

kudeaketa eredu 

berria jartzea, 

Lanbideren jarduera 

eraginkortasun 

irizpideen arabera 

antolatu eta 

dinamizatzeko 

2. Prozesu-ardatza 

Pertsonei eta enpresei 

arreta emateko 

ereduan 

eraginkortasuna 

handitzea, prozedura 

errazagoak eta 

argiagoak ezarrita 
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 Helburu estrategikoak 

1 
IKTen barne gobernantzako eredua optimizatzea, 
bertan Lanbide osatzen duten zerbitzu desberdinen 
kudeaketa prozesu guztiak sartuz. 

2 
Lanbideren informazio sistemak Eusko Jaurlaritzaren 
IKT-estrategia korporatiboan sartzea eta, esparru 
honetan, administrazioen arteko elkarrekintzan aurrera 
egitea 

 

 

3.4.3. Ardatz eta helburu estrategikoak eta jarduera lerroak 

Ardatz estrategikoak eta horien helburu estrategikoak zehaztu ditugunez, jarraian helburu 

horietako bakoitzarekin lotutako jarduera lerroak azalduko ditugu. Lerro horiek osatuko dute, 

hain zuzen ere, Lanbideren ibilbide orria, hau da, datozen hiru urteetan plan estrategiko hau 

ezartzeko jarraituko den bidea. 

Jarduera lerro bakoitzerako laburpen fitxa bat jaso dugu, horietako bakoitzaren edukia 

deskribatu eta honako faktoreak zehazteko asmoz: 

• Inpaktua: lerro bakoitzak landuko dituen antolamendu dimentsioei jarraiki zehaztuko da ea bere 

inpaktuak Prozesuei, Erakundeari/Pertsonei edota Teknologiari eragiten dien. 

• Adierazleak: lerro bakoitzaren lorpen  eta aurrerapen maila neurtu eta jarraipena egiteko, hiru 

adierazle mota ezarriko dira, Plan, Prozesu eta Emaitzaren Aginte-taulatik aterata. 

  

3. Prozesu-ardatza 

IKT sistemak eta 

euskarri eredua 

izatea, Lanbideren 

estrategia, prozesu eta 

zerbitzuekin 

lerrokatuta 
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Euskal Enplegu Sistema gidatzea, enplegu politika aktiboen garapen eta 
egikaritzaren eremuan, gobernantza eredu berriarekin, agente publiko 

eta pribatuen lankidetzan eta koordinazioan oinarrituta 
 

JARDUERAREN ARDATZ ESTRATEGIKOA  E 1. 
 

1. helburua: EAEn, enplegu politika aktiboen arloan garapen, egikaritza eta 
gobernantzako eredu berria diseinatzea 
 

E1 – 1.1 ekintza lerroa 

Euskal Enplegu Sistemaren Zerbitzu Mapa zehaztea: zerbitzu 
eskaintza, agente zerbitzu emaileak eta Informazio Leihatila 
Bakarra. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Euskal Enplegu Sistemak bere azken erabiltzaileen (herritarren eta enpresen) esku jarri behar duen Zerbitzu Mapa 
zehaztea eta horiek enplegu politika aktiboekin lotutako zerbitzu bakoitza garatzeko jarraitu behar duten prozesua 
diseinatzea. Horretarako, bertan inplikatuta egongo dira gizarte agenteak, enpresa klusterrak, unibertsitateak, lanbide 
zentroak eta hirugarren sektorea..., baita Eusko Jaurlaritzak, aldundiek, udalek eta garapen agentziek osatutako 
agente instituzionalak. Era berean, edukia, eguneraketa protokoloa, informazio euskarria eta sistemaren 
operatiboaren euskarri den hedapen katea (Zuzenean, Eusko Jaurlaritzako webguneak, Lanbide, etab.) zehaztu 
beharko dira. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Euskal Enplegu Sistemaren Mapara sartutako zerbitzu kopurua 

• Emaitzaren adierazleak: Euskal Enplegu Sistemaren Zerbitzu Mapara sartutako zerbitzu kopurua; Leihatila Bakarrean 

erantzundako kontsulta kopurua 

 

E1 – 1.2 ekintza lerroa 

Aurreko mapa eusten duen Gobernantza Eredua diseinatzea: 
lankidetza eta erantzukidetasun publiko eta pribatua zehaztu 
eta adostea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Euskal Enplegu Sistemaren zerbitzu mapa babestuko duten jarduera esparrua eta gobernantza eredua diseinatzea, 
sistemaren kudeaketa integralaren ikuspegian oinarrituta. Ondorioz,  enplegu politika aktiboen gainean zerbitzuak 
ematen dituzten agente bakoitzaren zeregina eta erantzukizunak adosteaz gain, koordinazio eta finantzaziorako 
mekanismorik onenak eta eskumen eredua zehaztu beharko dira. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Gobernantza eredua egotea; Ereduan sartutako agente zerbitzu emaileen kopurua 

• Prozesuaren adierazleak: Martxan jarritako lan talde edo  batzorde kopurua; Lan Batzordeetan parte hartu duten 

agenteen kopurua 
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2. helburua: Enplegu politika aktiboak betetzean, Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasun Sailarekin eta Hezkuntza Sailarekin bat egiten dela koordinatu eta 
sustatzea 
 

E1 – 2.1 ekintza lerroa 

Sail arteko lankidetza eta koordinazio esparrua ezartzea, 
“egutegiaren arabera”, enplegu, industria eta jarduera 
ekonomikoaren sustapenaren eta prestakuntza etengabearen 
gaineko Konpromiso Gutunean oinarrituta. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Sail arteko lankidetza eta koordinazio esparru bat ezartzea, egutegiaren arabera, industria, ekonomia eta enplegua 
sustatzearekin lotutako gobernuko eremuak jasotzen dituen Konpromiso Gutunaren sinadura abiapuntutzat hartuta, 
bizitza osoko prestakuntza etengabea ahaztu gabe. Gutun horretan, sailen arteko elkarrekintza handiagoa eragiten 
duten jarduera eta tresnen baterako programak sartuko dira. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Konpromiso Gutunaren sinadura 

• Prozesuaren adierazleak: Sail arteko lankidetza eta koordinaziorako tresna kopurua eta Gutunean sartuta dauden eta 

martxan jarri diren ekimenen kopurua. 

 

3. helburua: Lanbideren estrategia Estatuko eta Europako 2014-2020 enplegu 
estrategiekiko eta Enpleguaren Euskal Estrategiarekiko koherentea dela 
bermatzea 
 

E1 – 3.1 ekintza lerroa 

Lanbideren urteko Plana Operatiboa erreferentziazko berehalako 
estrategiarekin (Euskal Enplegu Plana eta bere plan operatiboa) edo, 
bestela, Estatu eta Europako enplegu estrategiekin lotu/atxikitzea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbideren Plan Operatiboaren eta eskalan gora hurrengoak diren erreferentzia estrategien artean bateratze mailaren 
azterketa eta diagnostikoa egitea, Plan Operatiboa Enpleguaren Euskal Estrategiarekin integratzeko, edo, azken hori 
ezean, Estatuko eta Europako enplegu estrategiekin. Era berean, dagoen gap edo hutsunea identifikatu beharko da, 
Lanbideren eta erreferentzia estrategien artean koherentzia lortzeko beharrezkoak liratekeen oharrak kontuan 
hartzeko. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Lanbideren Urteko Plan Operatiboan erreferentziazko estrategiarekin lotuta dauden ekintza edo 

neurrien kopurua 
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4. helburua: Lanbidek garatu beharreko enplegu politika aktiboak osatzen 
dituzten neurri eta ekintzen esparru juridiko arautzaile autonomikoa prestatzea 
 

E1 – 4.1 ekintza lerroa 

Euskal Enplegu Sistemaren eredukoak diren eta 1. helburuan 
aurreikusitako ekintza lerroetan diseinatu diren edukiak islatzen 
dituen Enplegu Legea egiteko bultzada eta laguntza ematea 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Enplegu Legea egiteko orduan bultzada eta laguntza ematea, lege hori Euskal Enplegu Sistema osatzeko (1. helburua) 
zehaztutako irizpideen araberakoa izango delarik eta, araudi esparrua izateaz gain, gaur egun enplegu politika 
aktiboak arautzen dituzten estatuko eta autonomietako arau baliokideen koexistentziak sortzen duen segurtasun 
juridiko eza amaituko delarik. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Lanbiden egindako arau garapenen kopurua 

• Prozesuaren adierazleak: Lanbidek Euskal Enplegu Legea egiteko bideratutako ekimen eta partaidetzen kopurua 

 

E1 – 4.2 ekintza lerroa 

Lanbideren eskumenekoak diren eremuetan, Enplegu Legeari 
dagozkion araudi garapenak egitea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Gaur egun EAEn enplegu politika aktiboen gaineko zerbitzu eta programak arautzen dituzten estatuko eta 
autonomietako arau baliokideak daude, eta, segurtasun juridikoko arazoak sortzeaz gain, ez datoz bat gure lurraldeko 
egungo errealitate sozioekonomikoarekin eta ez dituzte ezarri nahi diren helburuak eta kudeaketa ereduak betetzen. 
Lanbideren eskumenekoak diren eremuetan, Enplegu Legea idazteri lotutako araudi garapenak egingo dira. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Lanbiden egindako arau garapenen kopurua (E1-4.2ren berdina) 
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Lanbide ehun produktibora eta geografia-ingurunera hurbiltzea, enplegu- 
eta prestakuntza- beharrei erantzun ahal izateko 

 

JARDUERAREN ARDATZ ESTRATEGIKOA  E 2. 
 

1. helburua: Lanbideren Bulego Sareak lurraldeko ekonomia, gizarte eta 
prestakuntza sarean agente aktibo gisa duen zeregina sustatzea eta erakunde 
lankideen sarea hurbilketa eta hedapenerako tresna gisa sartzea 
 

E2 – 1.1 ekintza lerroa 

Enplegu Bulegoaren funtzioetan sartzea tokiko/eskualdeko 
enpresa sarearekiko eta enplegu, prestakuntza eta jarduera 
ekonomikoko beste agenteekiko harreman zuzen eta egonkorra 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Enplegu Bulegoaren zereginen barruan sartzea tokiko/eskualdeko enpresa sarearekiko (zuzeneko harremanen bidez, 
bai Lanbideren bulegoetatik enpresekiko, bai enpresetatik Lanbiderekiko) eta enplegu, prestakuntza eta jarduera 
ekonomikoaren eremuarekin lotutako inguru geografikoko beste agente batzuekiko (prestakuntza zentroak, garapen 
agentziak…) harreman zuzenaren eta lankidetzaren dinamika. Hala, enpresa munduaren errealit atearen eta bere 
beharrizanen ezagutza areagotuko da, erantzuna emate aldera. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Lanbide erabiltzen duen enpresa kop.; Bisitatutako enpresa  eta agente kop. 

• Emaitzaren adierazleak: Lanbide erabiltzen duen enpresa kop.; Enpresa erabiltzaile berrien kop.; enpresen eta agenteen 

asetasun maila 

• Prozesuaren adierazleak: Bulegoan enpresa, prestakuntza zentro eta beste agenteekin harremanetan emandako 

dedikazioa (pertsonak edo lanaldiak) 

 

E2 – 1.2 ekintza lerroa 

Zerbitzu-katalogoa enpresetara eta enpresa elkarteetara 
hurbildu eta hedatzea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbide enpresetara hurbiltzeko orduan laguntza emango duen harreman eredua garatzea, horrela Lanbideren 
enpresa sareak duen pertzepzioan aldaketa bat eraginez. Zerbitzu-katalogoaren hedapenaren bidez, enpresek, 
klusterrek eta enpresa elkarteek Lanbide ekonomia sareko aktibo garrantzitsu gisa ikustea. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Ekoizpen sareari erantzundako eskarien kopurua 

• Emaitzaren adierazleak: Zerbitzu-katalogoa ezagutza tasa enpresaka eta enpresa elkarteka; Hartutako eta erantzundako 

enplegu eskaintzen kop.; Antzemandako eta programatutako prestakuntza ekintza berrien kop.; Lanbideren beste 

zerbitzu bat behar duten enpresa artatuen kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Lanbide hedatzeko egindako ekimen kop. (bisitak, bilerak, beste harreman batzuk); Lanbide 

Bulegoak eta zentro lankideek bistatutako enpresa kop.; Detekzioaren eta programazioaren arteko denbora; Detektatu 

eta ez erantzundako beharren % 
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2. helburua: Langileen eta prestakuntzaren gaineko egungo eta etorkizuneko 
beharrizanen ezagutza eta informazio fluxua hobetzea, baita ekoizpen sektoreen 
bilakaera ere, enplegu eta prestakuntza politiken diseinura helarazteko 

 

E2 – 2.1 ekintza lerroa 

Azterketa eta Informazio Sistema diseinatu eta martxan jartzea, 
Lanbideren berezko jardueratik datorren informazioa eta 
enplegu, prestakuntza eta jarduera ekonomikoarekin lotutako 
beste agente batzuetatik datorren informazioa integratuz. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbideren Azterketa eta Informazio Sistema garatzea, sistema komun batean sartzeko bitartekaritza, kontratazio, 
orientazio, prestakuntza, azterketa eta bestelako zerbitzuetatik ateratako informazioa eta enpleguaren, 
prestakuntzaren eta jarduera ekonomikoaren eremuarekin lotutako beste agente batzuetatik ateratako informazioa. 
Hala, enpresetan eskatutako eskumenen eta enplegu aurreikuspenen gaineko nahiz goraldian edo gainbeheran  
dauden sektoreen gaineko datuak eskuratuko dira. Eredua babesten duen eta jasotako informazioa integratzen duen 
euskarri edo diseinu teknologikoa barne hartuko da. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Azterketa eta Informazio Sistemak emandako informazioan oinarrituta egindako programa eta 

neurri kop.; Asebetetzearen adierazle sintetikoa, publiko hartzaileak emandako informazioari jarraiki 

• Emaitzaren adierazleak: Antzemandako prestakuntza ekintzen kop.; Enpleguan antzemandako hutsune kop. (lanak eta 

eskumenak); Goraldian edo gainbeheran antzemandako sektore eta eskumenen kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Lanbideko Azterketa Zerbitzuak enpresei egindako bisita kop.; Informazio kualifikatua 

(Lanbideren zerbitzuen jardueratik, kluster eta elkarteetatik, talde estatistikoetatik eta jaurlaritzaren azterketatik 

eskuratutako agiriak, bisitak…, ) lortu eta sortzearekin lotutako ekimen kop. 

 

E2 – 2.2 ekintza lerroa 

Egoera eta prospektibaren informazioa prestatu eta banatzea, 
azken erabiltzailearen zerbitzuan erabilgarria izango dena, Lan 
Merkatuaren Behatokiaren bidez. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lan merkatuaren azterketan eta informazio sistemak jardueraren, lanbideen eta eskumenen aukera eta gabeziei buruz 
emandako informazioan oinarrituta, informazio egokia erraztea erakundeko gainerako zerbitzuei, Enplegu Sailari eta 
Lanbideren parte diren prestakuntza eta enplegu arloko sistemei, adibidez, bizi osoko Orientazio Sistema Integratuari 
eta Lanbide Hezkuntzaren Sistema Integratuari, horiek programa eta jarduera berriak identifikatu eta/edo proposa 
ditzaten. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Azterketa eta Informazio Sistemak emandako informazioan oinarrituta martxan jarritako 

programa eta neurri kopurua; Asebetetzearen adierazle sintetikoa, publiko hartzaileak emandako informazioari jarraiki 

(E2 2.1en berdina) 

• Emaitzaren adierazleak: Egoera eta prospektibaren gainean egindako txosten kop.; Hartzaileen balorazioa; Martxan 

jarritako hobekuntza eta/edo berrikuntzen ekimen kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Hartzaile eta erabiltzaile kop. 
 



 
 

 

Lanbide | LANBIDEREN PLAN ESTRATEGIKOA 2013-2016 49 

 

E2 – 2.3 ekintza lerroa 

Eusko Jaurlaritzan sail arteko (Hezkuntza – Ekonomiaren Garapena eta 
Lehiakortasuna – Enplegua eta Gizarte Politikak - Lanbide) lankidetza 
sustatzea, egungo eta etorkizuneko lanbide, eskumen eta ekoizpen 
sektoreen azterketa eta prospektibarako. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lurralde eta sektoreetako enplegu- eta prestakuntza-eskaerak transmititzen dituzten lan-dinamikak sortzea, 
okupazioen eta jarduera ekonomikoaren epe labur eta ertaineko aurreikuspenak transmititzen dituztenak barne, 
garapen ekonomikoa, enplegu eta prestakuntza eta berrikuntza diseinatzerakoan horiek kontuan izateko . 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Azterketa eta Informazio Sistemak emandako informazioan oinarrituta martxan jarritako 

programa eta neurri kopurua; Asebetetzearen adierazle sintetikoa, publiko hartzaileak emandako informazioari jarraiki 

(E2 2.1en berdina) 

• Emaitzaren adierazleak: Sail arteko lankidetzan oinarritutako jarduera lerroen gomendio eta proposamendun 

txosten/agiri kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Urtean egindako lan talde eta bilera kop.; Lan taldeko partaideen kop. 
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Pertsonen lan-aukerak hobetzea, Lanbideren ardatz nagusitzat hartuta, 
enplegu sustapenean eta lan-bitartekotzan erreferente bihurtzeko 

 

JARDUERAREN ARDATZ ESTRATEGIKOA  E 3. 
 

1. helburua: Orientazio integral eta pertsonalizatua sustatzea, pertsona 
bakoitzaren gaitasun eta eskumenen arabera, eta bizitza osorako Orientazio 
Sistema Integratuarekin bat eginez 
 

E3 – 1.1 ekintza lerroa 

Lanbide Sarean Orientazio Eredua finkatzea (berea eta erakunde 
lankideetakoa), metodologia eta prozesuetan, bizitza osoko 
Orientazio Sistema Integratuarekin bat eginez 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbide sare osoan Orientazio Eredua finkatzea, bai berezkoa bai erakunde lankideena, bizitza osoko Orientazio 
Sistema Integratuarekin bat eginez. Horretarako, prozedurak homogeneizatu egingo dira, ahal den neurrian zerbitzua 
antzera ematen dela bermatzeko, arreta ematen duen profesional eta bulegoa edozein izanda ere. Gainera, 
prestakuntza, agiri eta metodologiaren gaineko laguntza emango da, bulego arteko lan taldeen, hob ekuntza taldeen 
eta abarren bidez 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Orientazio Zerbitzuren arreta jaso duten pertsonen arteko laneratze maila 

• Emaitzaren adierazleak: Ereduaren ezarpen maila (kalitatearen barne ikuskaritzak) 

• Prozesuaren adierazleak: Orientazio Zerbitzuaren EAZri eta ZZei egindako kontsulta eta zalantza kop. 

 

E3 – 1.2 ekintza lerroa 

Orientazio Sarerako informazio sistema eta kudeaketa tresna 
hobetzea, erabilgarriak, egungoak eta intuitiboak izan daitezen. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Orientazio sarearekin etengabe eguneratuta dagoen tresna eta baliabideen katalogoa diseinatu eta ezartzea, erraz 
eta azkar kontsultatzeko modukoa, bai lan egoeraren informazioari dagokionez (kontratazio jarduera adar 
dinamikoenak, lanbide eta prestakuntza eskatuenak, etab.), bai enplegua bilatzeko tresna eta baliabideei dagokienez 
(CV, elkarrizketak, enplegu atariak, enpresa direktorioak, etab.) eta enplegu, prestakuntza eta bestelako errekurtsoei 
dagokienez (prestakuntza zentroak, taldeentzako arreta espezializatuko zentroak, etab.). Horrekin batera, Orientazio 
Saretik informazio zerbitzuei (Lan Merkatuaren Behatokia eta Orientazio Zerbitzu Nagusiak) informazio eskaer ak jaso 
eta erantzuteko sistema antolatuko da. Orientazio lanak egiteko beharrezko neurri, tresna eta baliabide horien 
definizioa bizitza osoko orientazio sistema ingratuko partaide gisa zehaztuko da, hezkuntza sistemaren, tokiko 
administrazioen eta bizi osoko ikaskuntza jardueretan inplikatutako beste agente eta erakundeen orientazio 
zerbitzuekin batera. 
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Adierazleak 
• Emaitzaren adierazleak: Eredura sartutako funtzionaltasun berrien edo hobetuen kop.; a) Orientazioko kudeaketa 

tresnen eta b) informazio sistemaren erabiltzaileen balorazio profesionala; 

• Prozesuaren adierazleak: Orientazio Saretik informazio zerbitzuei informazio beharrak jaso eta erantzuteko zehaztutako 

prozedura; Behatokiak jaso eta erantzundako eskaera/proposamen kop. 

 

E3 – 1.3 ekintza lerroa 

Epe jakin batean zerbitzua eskatzen duen pertsona ororentzako 
orientazio pertsonalizatua bermatzea 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Orientaziorako arreta ereduan barne antolaketako prozedurak antolatzea eta beste erakunde lankide batzuetarako 
bideratze prozedurak egitea, epe jakin batean zerbitzua behar duen pertsona orori kalitatezko arreta bermatzeko 
denboran, moduan eta edukian. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Orientazio Zerbitzuren arreta jaso duten pertsonen arteko laneratze maila (E3 1.1en berdina) 

• Emaitzaren adierazleak: X egun baino gutxiagotan orientatutako pertsona kop. eta Orientazio zerbitzuaren erabiltzaile 

kop., erabiltzaile guztien artean (Lanbidera joan direnak zenbatuta) 

• Prozesuaren adierazleak: Orientazioaren batez besteko denbora hartzaileko 

 

E3 – 1.4 ekintza lerroa 

Erakunde arteko koordinazioa eta lankidetza eta publiko eta 
pribatuaren arteko lankidetza sustatzea Orientazio Zerbitzutik 
pertsonei arreta integrala emateko orduan 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Pertsonen arreta integralaren araberako harreman eredua behar da, sail barruko (Enplegua eta Gizarte Politikak, 
Etxebizitza…) eta sail arteko (Osasuna, Hezkuntza...) koordinazio  eta lankidetza gehiago eta ekimen pribatuen 
partaidetza lortzeko neurriak sustatze aldera. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Beste erakunde eta instituzio batzuekiko koordinaziorako ezarritako prozedura 

• Emaitzaren adierazleak: Orientazio Zerbitzutik beste erakunde edo instituzio batzuetara bideratutako pertsona kop.; 

Lankidetza horren ondorioz jasotako hobekuntza proposamenak edo ekimen berriak 

• Prozesuaren adierazleak: Koordinazio eta bideratze protokoloa zehaztu duten erakundeen kop.; koordinazio edota 

lankidetzako bilera kop. 
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2. helburua: Lanbidetik erraztutako enplegu aukerak eta lan bitartekaritzaren 
eraginkortasuna areagotzea 
 

E3 – 2.1 ekintza lerroa 

Lan bitartekaritzaren mailak eta eraginkortasuna areagotzea. 
 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbideren bitartekaritza mailak eta eraginkortasuna areagotzeko, enplegu eskaintzen poltsaren kudeaketa eredu 
proaktiboa zehaztuko da, erakundeak horiek erakartzeko orduan duen jarduera zuzena sendotuz. Testuinguru 
horretan, hainbat ekimen zehaztuko dira, esaterako, bulegoetatik bisitak, “enpresa handietarako” kanpainak, enplegu 
eskaintza publikoa, eta abar. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Lanbidek kudeatutako laneratze maila; Enplegu eskatzaileen estaldura maila (eskaintzako 

partaide eskatzaile guztien arteko %); Enpresen estaldura maila (zerbitzua erabili duten enpresa guztien %) 

• Emaitzaren adierazleak: Kudeatutako eskaintza kop.; Hautagaitza egokiekin artatutako eskaintza kop.; Enplegu 

eskaintzeko hautagai kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Bitartekaritza-Kolokazio prozesua hobetzeko egindako jarduera kop. (jarduera protokoloa, 

aplikatibo informatiboa, etab.); Eskaintzak erakartzeko egindako ekimen kopurua eta mota; Lanbide sarean Eskari eta 

Eskaintza kudeaketarekin lotutako prestakuntza ekintzetan parte hartu duen profesional kop. 

 

E3 – 2.2 ekintza lerroa 

Enplegu aukerak jaso eta errazteko bideak areagotu eta 
hobetzea (berezko zein hirugarrenen kudeaketarenak) 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbideren arreta ereduari lotutako (heda)bide-anitzeko estrategia zehazteko, enplegu aukerak eskuratu eta 
errazteko bideak dibertsifikatuko dira, taldeen segmentazioan oinarrituta, eta zerbitzuaren irisgarritasuna eta 
iraunkortasuna premisa gisa aurreikusiz. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Lanbidek kudeatutako laneratze maila, kate motaren arabera 

• Emaitzaren adierazleak: Lanbidek kudeatutako, b) webgunean hedatutako, c) bestelakoetako eskaintza eta lanpostu 

kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Hautagaitza egokidun eskaintzan arretaren batez besteko denbora, kate motaren arabera 
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E3 – 2.3 ekintza lerroa 

Eskarietan jasotako informazioaren kalitatea eta kudeaketa 
prozedurak hobetzea, bidalitako hautagaitzen profilak 
eskainitako lanpostuen baldintzetara ondo egokitu daitezen. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Hautagaitzen profilen egokitzapen egokia abiapuntutzat hartuta, prozesuak berriz zehaztuko dira, kalitatea hobetzeko 
eta eskarietan jasotako informazioa eguneratzeko, Lanbide sareko elkarrizketa prozeduraren homogeneizazioaren eta 
bitartekaritza kudeatzeko prozesuen ezagutza hobe edo handiagoaren bidez. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Lanbidek kudeatutako laneratze maila; Enplegu eskatzaileen estaldura maila (eskaintzako 

partaide eskatzaile guztien arteko %); Enpresen estaldura maila (zerbitzua erabili duten enpresa guztien %) (E3 2.1en 

berdina) 

• Emaitzaren adierazleak: Urtean eguneratutako CV kop. 

• Prozesuaren adierazleak: CVko datuen kalitatea hobetzeko egindako jarduera kop.; Lanbide Sarean eskariarekin 

lotutako prestakuntza ekintzetan parte hartu duten profesionalen kop. 

 

E3 – 2.4 ekintza lerroa 

Pertsona eta enpresei eskainitako zerbitzu eskaintza areagotzea 
(lan bitartekaritzan), balio erantsi handiagoko jarduerekin. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Enpresei eta pertsonei lan bitartekaritzaren arloan eskainitako zerbitzu eskaintza handituko da, gizarte agente horiei 
balio erantsi handiagoa emateko asmoz. Gauzatu beharreko ekimen posibleen artean nabarmentzekoak dira 
aholkularitza teknikoaren eskaintza bilketa eta kontratazio prozesuan, bilketa prozesu handien kudeaketako babesa 
logistikako koordinazio jardueren bidez, kontratazio konpromisodun prestakuntza programak, etab . 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Lanbidek kudeatutako laneratze maila; Enplegu eskatzaileen estaldura maila (eskaintzako 

partaide eskatzaile guztien arteko %); Enpresen estaldura maila (zerbitzua erabili duten enpresa guztien %) (E3 2.1en 

berdina) 

• Emaitzaren adierazleak: a) Eskatzaileen eta b) Enpresei eskainitako zerbitzu berrien kop. 
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3. helburua: Enplegua, autoenplegua eta jarduera ekonomikoa sustatzeko 
programak bultzatzea 
 

E3 – 3.1 ekintza lerroa 

Besteren konturako enplegua sortu eta mantentzeari laguntza 
emateko programak diseinatu eta garatzea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Besteren konturako enplegua babesteko proposamenak, diseinua eta garapena dinamizatzea, Lan Merkatuaren 
Behatokitik eta Azterketa Sistematik datorren informazioa oinarri hartuta eta Sailak ezarritako ildoei jarraiki. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Sortutako enplegu kop.; Programek sustatuta mantendutako enplegu maila (6 – 12 hilabete) 

• Emaitzaren adierazleak: Sortutako enplegu berrien kop.; Sustatuko enplegu kop.; Garatutako programa kop.; Enpresa 

partaide kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Aurrekontu betearazpenaren maila; Programak tramitatzeko denborak 

 

E3 – 3.2 ekintza lerroa 

Lanbideko zerbitzuen zeharkako ekintzailetza, autoenplegua eta 
gizarte ekonomia babesteko programak diseinatu eta garatzea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

EAEn ekintzailetza eta autoenplegua sustatzea, honako neurrien bidez: Ekintzailearen figura babesteko orientazio 
eredua, finantza babeseko eta hasierako logistikako nahiz prestakuntzarako neurriak, enpresa proiektuaren 
finkapenean jarraipen eta babeserako neurriak, edota kultura eta pertsona ekintzailea baloratzeko eta sustatzeko 
ekintzak diseinatu eta garatzea. Hori guztia Euskal Ekintzailetza Sistemaren barruan eta beste herri administrazio 
batzuekin lankidetzan egingo da. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Babestutako enpresa proiektuen biziraupen maila (12-24 hilabete) 

• Emaitzaren adierazleak: Sortu berri diren enpleguen kop.; Sustatutako enplegu kop.; Enpresa proiektu onuradunen kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Aurrekontu betearazpenaren maila; Programak tramitatzeko denborak 
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E3 – 3.3 ekintza lerroa 

Hazkunde estrategia iraunkor eta argiarekin lotutako programa 
zehatzak diseinatu eta ezartzea (zerbitzu eskaintzaren 
zeharkako gisa) 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Enplegua sustatzeko programak garatzea, prestakuntza altuko (I+G) lan profildun pertsonak lan merkatuan sartzeko 
aukerak areagotzeko, sektore estrategikoetan, hazteko aukerak edota enplegu berdea dutenetan (horien barruan 
daude nekazaritza elikadura, turismoa, eraikuntza iraunkorra, energia berriztagarriak, garraio iraunkorra, 
nanozientzia, biomedikuntza...). Gainera, programa horiei esker aurrera egin ahalko da zahartze aktibo aren gaian, 
adinaren kudeaketan eta ezagutzaren transmisioan, eta, gainera, enplegu, prestakuntza eta laneratzearen gaineko 
ezagutza, esperientzia eta jardunbide onak trukatzeko sareak aktibatu ahalko dira. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Partaideen laneratze maila, proiektu motaren arabera 

• Emaitzaren adierazleak: Sortutako enplegu berrien kop.; Sustatutako enplegu kop.; Egiaztagiri profesionala (ZP edo GU 

) eskuratu duten pertsonen kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Diseinatutako eta ezarritako proiektu kopurua; Pertsona partaideen kop.; Programetako 

enpresa partaide kop.; Programa hauek tramitatzeko denborak; Aurrekontu betearazpenaren maila. 

 

E3 – 3.4 ekintza lerroa 

Mugikortasun iraunkorreko estrategiarekin lotutako programa 
zehatzak diseinatu eta ezartzea (zerbitzu eskaintzaren 
zeharkako gisa) 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Pertsona eta enpresen mugikortasuna eta nazioartekotasuna sustatuko duten programa zehatzak diseinatu eta 
ezartzea, pertsonen enplegu aukerak areagotzeko, praktika, prestakuntza eta esperientziaren arteko konbinazioaren 
bidez, eta esperientzia errentabilizatzea eta itzultzeko aukerak areagotzea. Bestalde, jardunbide onak eta ezagutza 
trukatzeko sareak eta mugikortasunarekin eta merkatuko handitze/dibertsifikazioarekin lotutako la n aukeren 
nazioarteko proiektuetako lankidetza sareak aktibatzeko neurriak garatu nahi dira. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Partaideen laneratze maila proiektu motaren arabera (6 - 12 hilabete programaren amaieratik 

edo itzuleratik); Atzerrian esperientzia duten pertsonen itzulera programen kop. 

• Emaitzaren adierazleak: Sortutako enplegu berrien kop.; Sustatutako enplegu kop.; Egiaztagiri profesionala (ZP edo GU) 

eskuratu duten pertsonen kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Diseinatutako eta ezarritako proiektu kop.; Partaide kop.; Programetan parte hartu duten 

enpresa partaideen kop.; Programa hauek tramitatzeko denborak; Aurrekontu betearazpenaren maila 
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4. helburua: Biztanleria aktiboari prestakuntza emateko ekintzak sustatzea, 
ekoizpen sarearen egungo eta etorkizuneko beharriei erantzunez, enplegurako 
prestakuntza sistema integratuaren bidez 
 

E3 – 4.1 ekintza lerroa 

EAEn enplegurako prestakuntza eredua zehaztu eta 
betearaztea, Lanbide Heziketako Sistema Integratuarekin bat 
eginez, eta prestakuntza planifikazioa arautzen duen 
beharrezko araudi garapenean babestuz 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

EAEn enplegurako prestakuntza eredu bat zehaztu eta ezartzea, indarreko Lanbide Heziketa Planetan aurreikusitako 
helburuak betez, Lanbideren eskumen eremuaren barruan eta Lanbide Heziketako Sistema Integratuarekin bat eginez. 
Hori guztia, prestakuntza planifikazioa, kudeaketa ekonomikoa eta prestakuntza planen jarraipen eta ebaluaziorako 
prozesua arautuko dituen beharrezko araudi garapenaren babespean, lehentasunen publikaz ioko, zentroen 
proaktibotasuneko eta horien eta Lanbideren arteko harremanaren egonkortasuneko gardentasun printzipioan 
oinarrituta. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Enplegurako Prestakuntza Sistemaren Ereduaren diseinu oso eta ezarria; Beharrezko araudi 

garapena 

• Emaitzaren adierazleak: Pilatutako Egiaztapen Partzialen eta Profesionaltasunaren Euskal Erregistroan erregistratutako 

pertsona kop.; Zentroen Euskal Erregistroan inskribatutako zentroen kop.; Prestakuntza Espezialitateen Euskal 

fitxategietan sartutako prestakuntza espezialitateen kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Planifikatutako eta garatutako prestakuntza ekintzen kop.; Partaide kop.; Programetako 

enpresa partaideen kop.; Lanbide zentroetara egindako ikuskapen kop. eta zentro guztien estaldura; Ebaluatutako 

prestakuntza ekintza eta  planen kop. 

 

E3 – 4.2 ekintza lerroa 

Lan merkatuaren beharretara egokitutako prestakuntza 
ekintzak programatzea 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lan Merkatuaren Behatokiak eta Azterketa Sistemak emandako informazioan oinarrituta, lan merkaturen 
beharrizanen eta biztanleria aktiboaren prestakuntzaren arteko egokitzapena hobetu nahi da, espezialitate 
profesionalei erantzuna emango dieten prestakuntza programak diseinatuz eta betearaziz, bai Prestakuntza 
Katalogoan daudenetan, bai sortzen ari diren profil profesionalekin lotutakoetan. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Laneratze maila (6 - 12 hilabete), prestakuntza ekintzetako partaideen prestakuntza mailara 

egokitutako lanpostuetan; 

• Emaitzaren adierazleak: Prestakuntzaren eta ekoizpen beharren egokitzapen maila (enpresetan kontsultatuz) 

• Prozesuaren adierazleak: Katalogora sartutako espezialitate berrien kop. eta % 
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E3 – 4.3 ekintza lerroa 

Enplegurako prestakuntzaren azpisistemak integratzea 
 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbidek modelizatutako Enplegurako Prestakuntza Sisteman okupatutako pertsona aktiboei nagusiki zuzendutako 
prestakuntza sartzea, jardueren gaineko informazio, antolamendu eta ebaluazioaren alderdietan enplegurako 
prestakuntzako azpisistemak integratzeko. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Enplegurako Prestakuntza Sistema, integratutako azpisistemekin 

• Emaitzaren adierazleak: Pilatutako Egiaztapen Partzialen eta Profesionaltasunaren Euskal Erregistroan erregistratutako 

okupatutako pertsonen kop.; Zentroen Euskal Erregistroan okupatutako pertsonei zuzendutako prestakuntzadun 

prestakuntza zentroen kop.; Prestakuntza Espezialitateen Euskal fitxategietan sartutako okupatuei lehentasunez 

zuzendutako prestakuntza espezialitateen kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Planifikatutako eta garatutako prestakuntza ekintzen kop., azpisistemako; Partaide kop., 

azpisistemako; Programetako enpresa partaideen kop., azpisistemako; Lanbide zentroetara egindako ikuskapen kop. 

eta zentro guztien estaldura, azpisistemako; Ebaluatutako prestakuntza ekintza eta  planen kop., azpisistemako 

 

E3 – 4.4 ekintza lerroa 

Esperientzia aitortzeko sisteman eta profesionaltasun 

ziurtagirien ezarpenean aurrera egitea 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Esperientzia Aitortzeko Sistemaren araudi garapenean eta kudeaketa ereduan eta profesionaltasun ziurtagirien 
ezarpenean aurrera egitea, prestakuntza ahalik eta pertsona aktibo gehienei egiaztatzeko, beren enplegugarritasuna 
sustatuz, bai prestakuntzatik, baina lan esperientzia eta ikaskuntza ez formalak egiaztatzeko prozeduratik . 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Ziurtagiri profesionala eskuratu duten pertsonen kop. (ZP edo GU) 

• Prozesuaren adierazleak: Ziurtagiri Profesionalekin lotutako prestakuntza eskaintzaren %; Zentro egiaztatuekin 

eskuratutako Ziurtagiri Profesionalen %; 
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Gizarte kohesioan aurrera egitea, prestazio publikoak eta zailtasun 
bereziak dituzten taldeen laneratzea eraginkortasunez kudeaketa 

 

JARDUERAREN ARDATZ ESTRATEGIKOA  E 4. 
 

1. helburua: Aukera berdintasunean aurrera egitea, adina, sexua, jatorria, 
gaitasuna eta bestelakoak albo batera utzita, eta enplegua eskuratzeko 
zailtasunak dituzten pertsonen laneratzea sustatzea, bazterkeriaren arriskua eta 
kronifikazioa saihestuz 
 

E4 – 1.1 ekintza lerroa 

Gazte Enplegu Planaren eta gazte enplegu estrategiaren 
helburuak zeharka sartzea Lanbidek enplegu eta 
prestakuntzaren gainean dauzkan ekintza eta programetan, 
programa zehatzekin. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Gazte Enplegua babesteko politika estrategikoak berrikustea, zeharka sar daitezen Lanbidek enpleguaren gainean 
dauzkan programa eta ekintzetan, pertsona gazteen laneratzera eta enplegugarritasunera bideratutako programa 
zehatzak sortuz. Horretarako, hainbat ekintza sustatuko dira, besteak beste, lehen lan aukeraren eta lan aukera 
esanguratsuaren eskaintza, autoenplegua eta ekintzailetza, prestakuntza eta praktikak, egokitzapen pr ofesionaleko 
programaren eta enplegurako birziklapenaren babesa, lan kontratuak, enplegurako prestakuntza programak, PNL 
bekadunak, unibertsitateko gazteentzako lan esperientzia programak eta prestakuntza altuko lan profilen laneratzea 
(I+G). 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Laneratze maila (6-12 hilabete), programa motaren arabera; Laneratze maila (6-12 hilabete) 

prestakuntza ekintzetan parte hartu dutenen artean; Egiaztagiri profesionala eskuratu duten pertsonen kop. (ZP edo 

GU); Langabeziako batez besteko denbora 

• Emaitzaren adierazleak: Lan aktibazio, prestakuntza eta enplegu sustapeneko programetan parte hartu duten gazteen 

kop., eta enplegu eskatzaile guztien arteko eta erreferentzia talde osoaren arteko prebalentzia; Gazte enplegu 

estrategiarekin lotutako neurri zehatzen kop. 

 

E4 – 1.2 ekintza lerroa 

Ezgaitasunak edota buru gaixotasunak dituzten pertsonak 
babestu eta sustatzeko neurriak garatzea lan aktibazio, 
prestakuntza eta lan sustapeneko programetan zeharka. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lan aktibazio, prestakuntza eta lan sustapeneko programetan zeharka sartzea beren ezintasunagatik edota buru 
gaixotasunagatik lan merkatutik kanpo dauden pertsonen partaidetza areagotuko duten babes eta sustapen neurriak, 
beren aktibazioa eta laneratzea lortzeko. Era berean, ezintasunak dituzten pertsonen lan egoerari eta enpleguari 
buruzko informazioa batzea. 
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Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Ezintasuna edo buru gaixotasuna duten pertsonei dagokienez: Laneratze maila (6-12 hilabete), 

programa edo zerbitzu motaren arabera; Laneratze maila (6-12 hilabete) prestakuntzan parte hartu dutenen artean; 

Egiaztagiri profesionala eskuratu duten pertsonen kop. (ZP edo GU); Langabeziako batez besteko denbora 

• Emaitzaren adierazleak: Lan aktibazio, prestakuntza eta enplegu sustapeneko programetan parte hartu duten 

ezintasundun edo buru gaixotasundun pertsonen kop. eta enplegu eskatzaile guztien arteko eta talde osoaren arteko 

prebalentzia; Planean ezintasuna edo buru gaixotasuna duten pertsonei zuzendutako neurri zehatzen kop.; Enplegu 

zentro berezietan eta lan tailerretan dauden pertsonen kop. eta bertan emandako batez besteko denbora 

 

E4 – 1.3 ekintza lerroa 

Gizonek eta emakumeek enplegua eta prestakuntza 
eskuratzeko orduan aukera berdinak dituztela, lana eta bizitza 
pribatua uztartzen direla eta genero identitatearen aniztasuna 
kudeatzeko bestelako politiketan aurrera egiten dela 
bermatzeko programa zehatzak garatzea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Programak garatzea, kontuan hartuta Gizon eta Emakumeen IV. Berdintasun Planean lanerako prestakuntza, sarbide 
eta baldintzen arloan gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasuna sustatzen duten helburuak, adibidez, 
emakumeen sarrera lan merkatuan edo industria sektoreetan, eta emakumeek zuzendaritza profiletan duten 
presentzia, gizarte antolaketari eta lana eta bizitza pribatua uztartzeari dagokienez. Era berean, gene ro identitatearen 
aniztasun kasuetan berdintasuna kudeatuko duten programak garatuko dira. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Emakumeei dagokienez: Laneratze maila (6-12 hilabete), programa motaren arabera; Laneratze 

maila (6-12 hilabete) prestakuntza ekintzetan parte hartu dutenen artean; Egiaztagiri profesionala eskuratu duten 

emakumeen kop. (ZP edo GU)… 

• Emaitzaren adierazleak: Lan aktibazio, prestakuntza eta enplegu sustapeneko programetan parte hartu duten gizon eta 

emakumeen kop., eta enplegu eskatzaile guztien arteko eta erreferentzia talde osoaren arteko prebalentzia; Planean 

emakumeei zuzendutako neurri zehatzen kop. 

 

E4 – 1.4 ekintza lerroa 

Enplegua eskuratzeko edota lanean edo gizartean baztertuak 
izateko arriskua duten beste pertsona batzuentzako programa 
zehatzak garatzea 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Enplegua eskuratzeko zailtasun gehiago duten taldeei (adibidez, denbora luzean edo oso luzean langabezian 
egondakoei, 45 eta 55 urtetik gorakoei, etorkinei, txirotasunean edo gizarte bazterkerian egoteko arriskuan daudenei 
edo lan merkatura berriz sartzen direnei) zuzendutako programa zehatzak diseinatu eta garatzea. Programa horien 
jarraipena egitea, lan eskubideak urratzen dituzten edo lan eskastasuna sustatzen duten egoera posibleak kontrolatuz. 
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Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Zailtasun bereziak dituen talde bakoitzari dagokionez: Laneratze maila (6-12 hilabete), programa 

motaren arabera; Laneratze maila (6-12 hilabete) prestakuntza ekintzetan parte hartu dutenen artean; Egiaztagiri 

profesionala eskuratu duten pertsona kop. (ZP edo GU ), talde motaren arabera; Langabeziako batez besteko denbora; 

Diru sarrerak bermatzeko errentaren sisteman emandako batez besteko denbora 

• Egikaritzaren adierazleak: Lan aktibazio, prestakuntza eta enplegu sustapeneko programetan parte hartu duten 

pertsonen kop., programa motaren arabera, eta enplegu eskatzaile guztien arteko eta erreferentzia talde osoaren 

arteko prebalentzia; Gizarteratzeko enpresetan dauden pertsonen kop. eta bertan emandako batez besteko denbora; 

Planean talde zehatzari zuzendutako neurri zehatzen kop. 

 

2. helburua: Erakunde arteko koordinazioa eta lankidetza eta agente publiko eta 
pribatuen arteko lankidetza sustatzea, prestazio publikoen kudeaketan eta 
pertsonen arreta integralean 
 

E4 – 2.1 ekintza lerroa 

Publiko eta pribatuaren arteko eta erakunde arteko koordinazio 
eredua zehaztu eta diseinatzea (batez ere Gizarte Zerbitzuekin). 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Sail barruko, sail arteko, erakunde arteko eta partaidetzako koordinazio eredua zehaztu eta ezartzea, pertsonaren 
arreta integralarekin lotutako ekimen pribatuekin. Arretarako lankidetza akordioak eta protokoloak egitea, lanean 
aktiboak ez diren pentsiodunentzat edo bazterkeria egoeran dauden edo hala egoteko arriskuan dauden, autonomia 
pertsonalik ez duten...pertsonen beharrizanei erantzuteko, edota beste eremu batzuekin lotutako gaiei dagokienez, 
esaterako, osasuna, etxebizitza, adingabeen arreta eta abar. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Erakunde arteko koordinazio eredua; Lankidetzaren eta bideratzearen harira ezarritako protokolo 

kop. 

• Emaitzaren adierazleak: Beste erakunde eta instituzio batzuetara bideratutako pertsonen kop. 

• Prozesuaren adierazleak: Egindako koordinazio edota lankidetza bileren kop.; Lankidetza honen ondorioz jasotako 

hobekuntza proposamen edo ekimen berrien kop. 

 

3. helburua: Lanbideren eraginkortasuna hobetzea prestazio publikoak 
administrazio aldetik kudeatzean 

 

E4 – 3.1 ekintza lerroa 

Lanbiden prestazioen onuradunen arreta integralerako eredua 
zehaztu eta ezartzea: hasierako protokoloa, arreta 
administratiboa, lan orientaziorako zerbitzuaren arreta edota 
kanporako bideratzeak 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 
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Deskribapena 

DBE prestazioen onuradunen arreta integralerako eredua zehaztea (zehazki, baina baita beste prestazio posible 
batzuena ere) Lanbiden, alderdi desberdinak kontuan hartuta, besteak beste, hasierako protokoloa, arreta 
administratiboa, orientazio zerbitzuaren arreta lan aktibaziorako edota kanpoko erakunde eta instituzioetara 
bideratzea, lan arlokoak ez diren beharrizanetarako. Era berean, lan aktibazioaren xede ez diren taldeak filtratuko dira 
eta horren kudeaketa administratiboa erakunde eta instituzio lankideetara bideratuko da.  

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Prestazioen eskatzaileentzako arreta integralaren eredu ezarria; Lan aktibazio edota prestakuntza 

programa eta zerbitzuetan parte hartzen duten eta DBE laguntzaren edota prestazioaren onuradun direnen % 

(potentzialki aktiboak) 

• Prozesuaren adierazleak: DBE/EOP laguntzaren batez besteko denbora; Orientazio Zerbitzuaren arreta jaso arteko batez 

besteko denbora 

 

E4 – 3.2 ekintza lerroa 

Eraginkortasuna irabaztea, tramitazio prozeduren normalizazio, 
sinplifikazio eta erraztasunaren bidez, administrazioen arteko 
elkarrekintzan aurrera egiteaz gain 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

DBE/EOPen kudeaketa prozesuak eta araudi garapena zehaztea, administrazio publikoen artean tramiteak errazten 
eta sinpletzen lagunduko duen normalizazioa lortzeko; hala, elkarrekintza handiagoa eskuratuko da, eraginkortasuna 
areagotuko delarik. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Prozedurak ebazteko batez besteko denbora, motaren arabera 

• Emaitzaren adierazleak: Prestazio publikoen kudeaketa administratiboaren prozesuan zehaztu eta normalizatutako 

prozeduren kop.; Beste administrazio batzuekin sinatutako hitzarmen edo akordioen kop., informazioa trukatzeko 

 

E4 – 3.3 ekintza lerroa 

Laguntzen kudeaketa administratiboarekin lotutako iruzurra 
kontrolatzeko sistemak hobetzea 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Laguntzen kudeaketa administratiboko sistemetan hobekuntza bat diseinatu eta garatzea, dagoen iruzurra antzeman 
eta kontrolatzeko, baliabideak arrazionalizatzen eta prestazio eta laguntzen arloko iruzur egoera posibleak 
prebenitzen laguntzeko asmoz. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Diru zenbaketa eta iruzurraren %, DBE/EOPen zenbateko guztiaren aldean 

• Prozesuaren adierazleak: Prestazio publikoen kudeaketa administratiboaren prozesuan iruzurra kontrolatzeko 

ezarritako prozeduren kop.; Berrikusitako espedienteen kop. eta prebalentzia 
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E4 – 3.4 ekintza lerroa 

Diru sarrerak bermatzeko programari gizartean balioa ematea 
 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Sentsibilizazio programak sortu eta hedatzea diru sarrerak bermatzeko sistemari buruz, gizartean balioa emanez, DBE 
eskatu edo jaso nahi duten pertsonak susmagarritzat hartu ez daitezen eta herritarrek Lanbide DBEren kudeatzaile 
gisa ikusteari utz diezaioten. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Lanbideko erabiltzaileek, DBEren jasotzaileek eta gizarteak -orokorrean- programa baloratzea 

• Prozesuaren adierazleak: Egindako sentsibilizazio ekintzen kop. 
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Antolaketa eta kudeaketa eredu berria jartzea, Lanbideren jarduera 
eraginkortasun irizpideen arabera antolatu eta dinamizatzeko 

 

PROZESUAREN ARDATZ ESTRATEGIKOA  P 1. 
 

1. helburua: Lanbideren kudeaketa organoen eta antolaketa egituraren diseinua 
egokitzea, ematen diren zerbitzu eta funtzioen araberako funtzionamendu 
errazagoa eta zuzenagoa eskaintzeko 
 

P1 – 1.1 ekintza lerroa 

Antolaketa egitura berriz zehaztea eta Lanpostuen Zerrenda 
ezartzea (plantilla dimentsionatu eta egonkortzea). 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbideren antolaketa egitura birdiseinatzea, lanpostu bakoitzaren kokapena, eduki funtzionala eta eskumenekoa 
zehaztuz, organigramaren zuzendaritzan babes arlo posibleak sartuz, esaterako, Planifikazio Estrategikoa, Lurralde 
Koordinazioko Unitateak, DBE Zuzendaritzak eta bestelakoak. 

Era berean, lanpostuen zerrenda dimentsionatu eta zehazteko prozesua amaituko da, baita berorren ezarpena ere, lan 
taldeen egonkortasunean eta lan giroaren hobekuntzan lagun dezan. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: LPZren ezarpenaren %; Organigrama berriaren ezarpena 2014an 

 

P1 – 1.2 ekintza lerroa 

Kudeaketa organoen diseinu berria aztertu eta martxan jartzea, 
antolaketa maila desberdinetan erabakiak bideratzeko tresna 
gisa. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Kudeaketa organoen eredua diseinatzea, erabakiak antolaketa maila desberdinetan kanalizatu eta dinamizatu ahal 
izateko, adibidez, Estrategia Batzordeen, Zuzendaritzaren, Koordinazio Operatiboaren eta Bulego Koordinazioaren 
bidez. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Sortutako organo kop.; Izandako bilera kop. 
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2. helburua: Barneko nahiz kanpoko prozesu eredua diseinatzea, helburu 
estrategikoekin eta dagokion isla juridikoarekin bat eginez 
 

P1 – 2.1 ekintza lerroa 

Barne prozesuaren maila zehaztu eta ezartzea eta 
garrantzitsuenak diren prozesuak ziurtatzea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Arlo bakoitzeko eta zeharkako prozesu eredua zehaztu, garatu eta sistematizatzea, horien arteko eta zerbitzu zentral 
eta bulegoen arteko komunikazio eta koordinazioa lortzeko, prozesuen kudeaketa integrala eta informazioaren 
trazabilitatea bermatze aldera 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Prozesu mapa guztien artean zehaztu eta ezarritako prozesu kop.; Ziurtatutako prozesu kop.; 

Lanbideren kudeaketaren eta funtzionamenduaren balorazioa, bai barne langileen eskutik, bai kanpoko erabiltzaile edo 

lankideen eskutik 

• Prozesuaren adierazleak: Prozesuko taldeetako kide kop.; Prozesu taldeetan parte hartzen duten langileen % 

 

P1 – 2.2 ekintza lerroa 

Barne komunikazioko sistematikak diseinatu eta ezartzea, 
erakundearen barruan informazioa hedatu ahal izateko. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Erakundearen barruan informazioa era errazago eta egonkorragoan mugitzea ahalbidetuko duten komunikazio 
sistemak diseinatu, garatu eta ezartzea. Hala, Lanbidek beharrezko tresna eta bideak izango ditu arlo desberdinen eta 
bulego eta zerbitzu zentralen artean koordinazioa babesteko eta zeharkako prozesuak betearazteko . 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak:  Ezarritako barne komunikazioko prozesuen kop. 

   

P1 – 2.3 ekintza lerroa 

Kanpoko erakunde lankideekin harreman eredua eta berau 
babesteko araudi esparrua zehaztea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 
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Deskribapena 

Lanbideren enplegu politika aktiboen programa eta ekintzen funtzionamenduari eta kudeaketari eragiten dioten 
estatu eta autonomietako araudien aniztasun handia eta zerbitzuak kudeatzeko prozedurak argitu eta 
erregularizatzea, baita harreman eredua zehaztea ere, kanpoko erakunde lankideekin hitzarmenak ezarriz  

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Ezarritako hitzarmen kop.; Lanbideren kudeaketa eta funtzionamenduaren balorazioa, kanpoko 

lankideen eskutik 

 

3. helburua: Erakundea kohesionatu eta prestatzea, kalitatezkoan den eta 
etengabe hobetzen den zerbitzua emateko 
 

P1 – 3.1 ekintza lerroa 

Herritarren zerbitzurako ereduarekin bat datorren kultura 
antolatzaile eraginkor, erraz eta gardena zehaztu eta sustatzea, 
Lanbiden lan egiten duten pertsonek partekatua 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Kultura antolatzaile partekatuaren ezarpena zehaztu eta sustatzea, kultura Lanbiden lan egiten duten pertsonek 
aplikatu beharreko arau, balio eta pentsaera multzo gisa ulertuz. Kultura hori estrategiarekin bat etorri behar da eta 
hiritarren zerbitzurako eredu eraginkor, erraz eta gardena bete behar du. Era berean, kultura berri honek Lanbideko 
lan giroa hobetuko du, hau da, zerbitzuaren kalitatea handitu egingo da.  

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Kultura antolatzailearen ezagutza eta onarpen maila, plantillaren eskutik 

•  Emaitzaren adierazleak: Kultura antolatzailearen esparru zehaztua 

 

P1 – 3.2 ekintza lerroa 

Lanbideko langileei zerbitzua kalitatez emateko gaitasun, 
prozesu eta erantzukizunen (berriak) gaineko prestakuntza 
ematea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbideko langileei gaitasun, trebetasun, prozesu eta erantzukizun desberdinen gaineko prestakuntza ematea, betiere 
kontuan hartuz beren maila eta funtzio profesionala, zerbitzua behar den kalitatearekin emateko asmoz. Trebakuntza 
horren aurretik beharrezkoa da hasiera-hasieratik langile berriak sartzeko prozesuen ondorioz sortu diren hutsuneak 
konpontzea eta erantzukizun eta funtzio berriak hartzea langileen eskutik. 
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Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Gaitasun profesionalaren eta zerbitzuen kalitatearen batez besteko kanpo balorazioa 

• Emaitzaren adierazleak: Lanbiden Prestakuntza Plana 2014-2016 egotea, administrazioaren zeharkako eskumenetan 

eta eskumen zehatzetan, maila profesionalen arabera; 2.- Urteko prestakuntza planen betearazpen maila; 2.-  Lanbideko 

langileen gaitasun profesionalaren eta emandako zerbitzuen kalitatearen batez besteko kanpo balorazioa 

• Prozesuaren adierazleak: Prestakuntza ekintzak egin dituzten pertsonen kop. eta %; Egindako prestakuntza orduak, 

guztira eta pertsonako 

 

P1 – 3.3 ekintza lerroa 

Genero perspektiba Lanbideren jardueran eta gobernantza 
ereduan sartzea zeharkako prozesu gisa. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Genero perspektiba Lanbiden zeharkako prozesu gisa sartzea, eta barne kudeaketako ereduan eta gobernantzan 
Berdintasunerako IV. Planaren helburuak sartzea, Emakunderen eta beste erakunde edo instituzio batzuen arteko 
koordinazioa indartuz genero berdintasuneko politikak sustatzeko, baita berdintasunerako barne prestakuntzarekin 
jarraitzea edo zerbitzuetan eta ebaluazioen genero perspektiba sartzeko trenak garatzea, eta gaiaren ga ineko 
koordinazio, kontsulta eta partaidetzarako organoak sustatzea ere. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Urteko berdintasun planen betearazpen maila 

• Emaitzaren adierazleak: 2014-2016 Berdintasun Agiri-Programa; Urteko berdintasun planen betearazpen maila 

• Prozesuaren adierazleak: Berdintasunaren gaineko prestakuntza tailer edo ekintzetan parte hartu duten pertsonen kop. 

eta %; Emandako orduak, guztira eta pertsonako 

 

P1 – 3.4 ekintza lerroa 

Euskararen Normalizazio eta Erabilera Plana egin eta martxan 
jartzea, biztanleria erabiltzailearen hizkuntza eskubideak 
benetan betetzen direla bermatzeko. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Euskararen Normalizazio eta Erabilera Plana egin eta ezartzea Lanbideko langileen barruan, biztanleria erabiltzaileari 
zerbitzu osoa eskaintzeko, bere hizkuntza eskubideak kontuan hartuta. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Urteko Euskararen Erabilera Planen betearazpen maila 

• Emaitzaren adierazleak: Lanbiden 2014-2016 Euskararen Erabileraren Normalizazio Plana egotea; Euskararen Urteko 

Erabilera Planen betearazpen maila 

• Prozesuaren adierazleak: Hizkuntza eskakizuna eskuratzeko prestakuntza ekintzetan parte hartu duten pertsonen kop. 

eta %; Prestakuntza orduak, guztira eta pertsonako 
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4. helburua: Kudeaketa eta Emaitzen Kalitate eta Ebaluazio Sistema diseinatu eta 
martxan jartzea, kanpora informazioa hobeto proiektatu dadin 
 

P1 – 4.1 ekintza lerroa 

Lanbideren kudeaketa prozesuen Ebaluazio, Kalitate eta 
Etengabeko Hobekuntzako Eredua eta enpleguaren, 
prestakuntzaren eta gizarte kohesioaren gaineko programen 
eraginkortasuna diseinatu eta martxan jartzea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbideren jardueren eraginkortasuna, kudeaketa eta plan estrategikoaren aurrerapen maila ebaluatu, jarraitu eta 
kontrolatzeko ekintzak egitea. Jarraipen eta kontrol hori kudeaketa kontrolatu eta monitorizatzeko prozesu baten 
bidez egiten da, BIn jasandako adierazleez osatua, berau izanik ebaluaziorako oinarria, emandako zerbitzuen kalitatea 
hobetzeko eta etengabeko hobekuntza babesteko asmoz.  

Ebaluazio hori egindakoan, beharrezkoa izango da bideratzeak zuzentzeko eta prozesu eta politikak etengabe 
hobetzeko prozedurak zehaztea, enpleguaren eskastasuna sustatu dezaketen eta lan eskubideak urra ditzaketen 
egoeren gaineko jarraipen ekintzetan eta neurri zuzentzaileetan arreta berezia jarrita. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Ebaluazio, Kalitate eta Etengabeko Hobekuntza Eredua ezarri duten zerbitzuen % 

   

P1 – 4.2 ekintza lerroa 

Lanbideren kudeaketari eta haren emaitzei buruzko informazioa 
era sistematizatuan ematea, erakundearen barrutik kanpora 
(KEE, Legebiltzarra, Herritarrak,…). 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbideren jarduerari buruzko informazio koherente, egoki, kalitatezko eta arina ematea era sistematizatuan, 
gardentasun maila altuagoa lortzeko. Informazio hori xede taldearen edota helburuaren araberakoa izango da, horiek 
erakundearen barrukoak ala kanpokoak izan ahalko direlarik, eta bide desberdinek emango dute, hedapen handiagoa 
lortzeko. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Lanbideren jardueraren urteko memoria eta ebaluatutako emaitzak argitaratzea 

• Emaitzaren adierazleak: Emaitzak hedatzeko garatutako ekintza edo ekimenen kop.; Emaitzak hedatzeko kulturan 

inplikatutako zerbitzuen kop. 
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5. helburua: Berrikuntza zeharkako prozesu gisa sartzea Lanbideren jardueran 

 

P1 – 5.1 ekintza lerroa 

Enplegu eta gizarte politiken gainean proiektu berritzaileak 
proposatzea, Planifikazio eta Berrikuntzarekin eta beste agente 
edo aditu batzuekin lankidetzan, eta Lanbideren jarduera (eta 
bere enplegu politikak eta estrategia) zientzia, teknologia eta 
berrikuntzaren euskal sisteman sartzea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Enplegu eta gizarte politikei buruzko proiektu berritzaileak proposatu eta ikertzea. Proiektu horiek Lanbideren 
jardueraren zeharkako izango dira eta Berrikuntza eta Plangintzarekin eta bestelako kanpo agenteekin lankidetzan 
gauzatuko dira. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Egindako proposamen berritzaileen kop. eta martxan jarritakoen kop. 
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Pertsonei eta enpresei arreta emateko ereduan eraginkortasuna 
handitzea, prozedura arrazagoak eta argiagoak ezarrita 

 

PROZESUAREN ARDATZ ESTRATEGIKOA  P 2. 
 

1. helburua: Pertsona eta enpresentzako zerbitzuen katalogoa eta eskaintza 
osatzea, lan merkatuaren arabera egokituta eta malgua 

 

P2 – 1.1 ekintza lerroa 

Pertsona eta enpresei ematen zaizkien zerbitzuen katalogoa 
osatzea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbidek pertsona eta enpresen esku uzten duen egungo zerbitzu katalogoa osatzea, katalogo hori lan merkatuaren 
beharrizanetara egokitu eta malgua izan dadin eta Lanbideren prestazioen eskaintza erakuts dezan, honako 
eremuetan bereizita: administrazio eta informazio zerbitzuak, enplegugarritasuna eta lan aukerak sustatzeko 
zerbitzuak, prestazio eta laguntzen zerbitzuak. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: 2014an zerbitzu katalogo osoa egotea 

 

2. helburua: Pertsona eta enpresen arreta ereduak zehaztu eta ezartzea, kate 
aniztasunaren estrategia kontuan hartuta 

 

P2 – 2.1 ekintza lerroa 

Lanbideren bulego sare osoan eta lankideen artean 
erabiltzaileen arreta zuzenerako eredua zehaztu, transmititu eta 
ezartzea, Katalogoan sartutako zerbitzuetako bakoitzaren 
arabera. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbidera hurbiltzen diren pertsona eta enpresek, arreta edo sarbiderako bidea edozein izanda ere, beren beharrizanen 
araberako zerbitzu pertsonalizatua jaso behar dute, baina berau komuna izango da Lanbideko sare guztian edo bere 
zentro lankideetan. Ideia hori oinarri hartuta, ekintza lerro honi esker Lanbideren bulego sare osoan eta lankideen 
artean erabiltzaileen arreta zuzenerako eredua zehaztu, transmititu eta ezarriko da, Katalogoan sartutako zerbitzu 
bakoitzaren arabera. Hala, zerbitzuen kalitatea hobetu egingo da eta Lanbidera jotzen duten enpresa eta pertsona 
erabiltzaileen asetasuna areagotu. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Erabiltzaileen arreta eredua ezarrita egotea; Lanbideren eskutik emandako zerbitzuen eta 

jasotako arretaren asetasunaren adierazlea 
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P2 – 2.2 ekintza lerroa 

Kate aniztasunaren estrategia zehaztu eta diseinatzea 
 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Zerbitzu eredu berria zehaztea, kate aniztasunaren estrategiaren harira, pertsona eskatzaileen enplegugarritasunean 
eta enpresen arretan eraginkortasun altuagoa lortzeko, zerbitzuen irisgarritasun gehiago ematea eta era iraunkorrean 
jokatzea. Horrela, zerbitzu telefoniko eta telematikoak handitzeko aukera aurreikusteaz gain, eskatzaileen eta 
enpresen segmentazioa, zerbitzu eta kateen aukera, eta zerbitzuok ematen lan egiten duten pertsonen prozesu eta 
gaitasunak berrikusi eta lerrokatuko dira. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Egindako arreta kop., kate motaren arabera; Erabiltzaileek Lanbideren eskutik jasotako arretari 

eta emandako zerbitzuari buruz duten asetasuna, kate motaren arabera 

• Emaitzaren adierazleak: Egindako arreta kop., kate motaren arabera; Webguneko bisita kop. 

 

3. helburua: Epe laburrean pertsona eta enpresa erabiltzaileen arreta 
prozesuetako puntu kritikoak hobetzea 

 

Línea de acción P2 – 3.1 

Kudeaketa administratiboa erraztea erabiltzaileari, tramite 
administrazioen sinplifikazioa, agirien batasuna, erantzun 
denborak, kudeaketako ilarak..., kontuan hartuz 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Kudeaketa administratiboa erraztu eta sinplifikatzea eta zerbitzuaren kalitatea areagotzea, erabiltzaileentzako arreta 
prozesuetako eta eskaeren ebazpenerako puntu kritikoak hobetuz eta bulego ireki, hurbil eta adituen eredua ezarriz, 
eraginkortasuna hobetu eta burokratizazioa murrizteko asmoz. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Erabiltzaileek Lanbideren eskutik jasotako arretan eta emandako zerbitzuan duten asetasuna, 

identifikatutako puntu kritikoetan 

• Prozesuaren adierazleak: Arretan identifikatutako puntu kritikoen mapa; Arretako batez beste itxarote denbora, 

zerbitzuaren arabera; Jasotako eta konponduko kexa kop., zerbitzu motaren arabera 
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IKT sistemak eta euskarri eredua izatea, Lanbideren estrategia, prozesu 
eta zerbitzuekin lerrokatuta 

 

PROZESUAREN ARDATZ ESTRATEGIKOA  P 3. 
 

1. helburua: IKTen barne gobernantzako eredua optimizatzea, bertan Lanbide 
osatzen duten zerbitzu desberdinen kudeaketa prozesu guztiak sartuz. 

 

P3 – 1.1 ekintza lerroa 

IKTen urteko jarduera plana barne hartuko duen sistema plana 
zehaztea, Lanbideren zuzendaritzak eta zerbitzu desberdinek 
planteatutako beharrizan eta erronkei erantzuteko 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbideri urtero IKTen gaineko jarduera plana izateko aukera emango dion Sistema Plana zehaztea, Lanbideko 
zuzendaritzarekin eta zerbitzu desberdinekin koordinatuta, proiektu, kostu eta epeak ezarri ahal izateko. Sistema Plan 
hau bat etorri beharko da Lanbideren estrategiarekin eta enpresa eta eskatzaileen lehentasun eta beharrekin. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak:  Sistema Planera sartutako zerbitzuen kop. eta % 

   

P3 – 1.2 ekintza lerroa 

Espedienteak kudeatzeko ereduan aurrera egitea, 
erakundearen administrazio prozedura guztien emaitzak 
kudeatu, jarraitu eta ebaluatzeko prozesuak babestuz, horien 
tramitazio telematikoa barne hartuta 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Espedienteen kudeatzaile korporatiboa egon badagoenez eta prozedura administratiboak zehaztu eta kudeatzeko 
oinarrizko eredua duenez, Espedienteak kudeatzeko Ereduan aurrera egingo da, Lanbideren prozedura guztiak sartuz 
eta teletramitaziorako gaitasuna gehituz beharrezkoa den guztietan. Gainera, tramitazio egoeraren eta kudeaketa 
ekonomikoaren jarraipen eta kontrol eredua zehaztuko da diru laguntzen eta laguntzen espediente guztietan . 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Espedienteak kudeatzeko eredura sartutako zerbitzu eta espedienteen kop.; Teletramitaziora 

sartutako zerbitzu eta prozeduren kop. 

• Emaitzaren adierazleak: Espediente Kudeatzaile zehaztu eta ezarria dago, tramitazio eta kudeaketa ekonomikoa 

kontrolatu eta jarraitzeko eredu eta guzti 

 



 
 

 

72 LANBIDEREN PLAN ESTRATEGIKOA 2013-2016 | Lanbide 

 

2. helburua: Lanbideren informazio sistemak Eusko Jaurlaritzaren IKT-estrategia 
korporatiboan sartzea eta, esparru honetan, administrazioen arteko 
elkarrekintzan aurrera egitea 
 

P3 – 2.1 ekintza lerroa 

Lanbideren sistemen migrazio plana ezartzea, Eusko 
Jaurlaritzaren eredu korporatibora bideratua, uneoro 
bermatuko direlarik Enplegu Zerbitzuaren kudeaketaren 
berezko negozio zehaztasunak eta beharrezko zerbitzu maila 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbideren Sistemen Migrazio Plana diseinatzea, Enplegu Zerbitzuaren beharrizanei erantzuna emango dioten 
erakundeen informazio sistemak babesteko modua ezarri ahal izateko, eta, era berean, Eusko Jaurlaritzako gainerako 
sistema informatikoekin integrazio eta koordinazio zuzena ahalbidetzeko. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Eusko Jaurlaritzaren eredu korporatibora sartutako Lanbideren sistema kop. 

   

P3 – 2.2 ekintza lerroa 

Lanbideren informazio sistemen artean eta gainerako Euskal 
Administrazio Publikoen eta Estatuko Administrazio 
Orokorraren artean elkarrekintzan aurrera egitea. 

 

 

Inpaktua 

 Prozesuak 

 Erakundea/Pertsonak 

 Teknologia 

Deskribapena 

Lanbideren informazio sistemen arteko eta gainerako euskal administrazio publikoen eta estatukoen arteko 
elkarrekintza areagotzea eta Eusko Jaurlaritzaren elkarrekintza korporatiboaren egungo sisteman lidergoa 
mantentzea, informazio iturri berriak sartuz eta gaian aurrera egin ahal izateko beharrezko akordioak edo hitzarmenak 
ezarriz. 

Adierazleak 
• Planaren adierazleak: Beste administrazio batzuekin sinatutako hitzarmen eta akordioen kop., informazioa trukatzeko 
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4. PLANAREN GOBERNU ETA KUDEAKETA EREDUA 

4.1. Proiektu gidariak 

Plan Estrategikoa urteko planen bidez antolatuko da, horietan une bakoitzeko aurrekontu 

beharrizan, lehentasun eta erabilgarritasunarekin lotutako proiektuak barne hartuko direlarik. 

 

Hala ere, urteko plan operatiboez gain, Lanbidek datozen hiru urteetan garatu behar dituen sei 

proiektu zehaztu dira. Horietan, erakundearen zeharkako ikuspegia jasotzen da eta aldi horretan 

jarraitu beharreko ibilbide orriaren esentzia kontzeptualizatzen da. Proiektuak jarraian zehazten 

diren hauek dira: 

1. Euskal Enplegu Sisteman liderra izatea. 

2. Enplegu Legea sustatzea. 

3. Arreta Eredu ireki, hurbil eta erraza diseinatzea. 

4. Antolaketa eta kudeaketa eredua eraldatzea. 

5. DBEren kudeaketa eraginkorra lortzea. 

6. Enpresa & eskatzailea binomioa integratzea 

 

1. Euskal Enplegu Sisteman liderra izatea 

 

Ikuspegia 

 

Lanbide Euskal Enplegu Sistemaren liderra izango da, EAEn enplegu politika 

aktiboen garapen eredu berria eta betearazpen gobernantza diseinatzearen 

bidez, agente publiko eta pribatuen lankidetzan eta koordinazioan 

oinarrituta. Horrela, lankidetza esparrua 

osatuko da eta Ekonomiaren Garapen eta 

Lehiakortasun Sailarekin, Hezkuntza Sailarekin 

eta agente publiko eta pribatuekin enplegu 

politika aktiboak betearaztean bat etortze 

estrategikoa koordinatu eta sustatzen duten 

mekanismoak jarriko dira martxan. 

 

 

 

Ekimenak 

 

Proiektu honen garapenean aurreikusiko diren ekintza lerro nagusiak honakoak dira: 

 
 Ereduan eta kudeaketan agente ekonomiko eta sozialen, Eusko Jaurlaritzako beste sailen, foru 

aldundien eta udalen partaidetza aktiboa eta lankidetzarako formulak sartzea, diseinuan 
sektore eta lurralde desberdinetako eskariak sartu ahal izateko. 

 Euskal Enplegu Sistemaren Zerbitzu Mapa zehaztea: zerbitzu eskaintza, agente zerbitzu 
emaileak eta Informazio Leihatila Bakarra. 

Estrategiarekin bat 
datorren eta 
koordinatua den 
enplegu politika 
aktiboen 
betearazpena 
ahalbidetzen duen 
jarduera esparrua 
diseinatuko duen 
eta oinarri egokiak 
ezarriko dituen 
Euskal Enplegu 
Sistema 
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 Sistema babestuko duen Gobernantza Eredua diseinatzea, lankidetza eta erantzukidetasun 
publiko pribatua era adostua zehaztuz. 

 

2. Enplegu Legea sustatzea 

 

Ikuspegia 

 

Gaur egun EAEn enplegu politika aktiboen gaineko zerbitzu eta programak 

arautzen dituzten estatuko eta autonomietako arau baliokideak daude, eta, 

segurtasun juridikoko arazoak sortzeaz gain, ez datoz bat gure lurraldeko 

egungo errealitate sozioekonomikoarekin eta ez 

dituzte ezarri nahi diren helburuak eta 

kudeaketa ereduak betetzen. Testuinguru 

horretan, Lanbidek Enplegu Legea sustatuko du, 

erakunde horrek berak betearazi beharreko 

enplegu politika aktiboak osatzen dituzten 

ekintza eta neurrien esparru autonomiko 

arautzailea ezarriz. 

 

 

Ekimenak 

 

Proiektu honen garapenean aurreikusiko diren ekintza lerro nagusiak honakoak dira: 

 
 Euskal Enplegu Sistemaren ereduko edukiak islatuko dituen Enplegu Legea egiten dela 

sustatzea eta horretan laguntzea. 

 Lanbideren eskumenekoak diren eremuetan, Enplegu Legeari dagozkion araudi garapenak 
egitea. 

 

3. Arreta Eredu ireki, hurbil eta erraza diseinatzea 

 

Ikuspegia 

 

Egungo egoera sozioekonomikoan inoiz baino garrantzitsuagoa da Lanbidek 

emandako arreta eraginkorra eta kalitatezkoa izatea. Testuinguru horretan, 

Lanbidek egiten dituen jardueretako erantzun denborak arinduko dira, bai 

bere zerbitzuetara jotzen duten pertsona eta 

enpresen arretan, bai bideratzen dituzten 

eskaeren ebazpenean. Horretarako, bulego 

ireki, hurbil eta adituen eredu bat egon beharko 

da, burokratizazioa murriztu eta 

eraginkortasuna hobetuko duena. Horrez gain, 

bere zerbitzuak kate desberdinen bidez 

eskainiko ditu, xede taldeen segmentazioaren 

arabera. 

 

 

Lanbidek betearazi 
beharreko enplegu 
politika aktiboak 
osatzen dituzten 
ekintza eta 
neurrien esparru 
juridiko eta 
arautzailea 
marraztuko duen 
Enplegu Legea 

 

Enplegu 
eskatzaileak eta 
enpresak erdian 
kokatuko dituen 
eta enplegu 
zerbitzu irisgarri, 
erraz eta 
herritarrekiko 
hurbila sustatuko 
duen arreta eredua 
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Ekimenak 

 

Proiektu honen garapenean aurreikusiko diren ekintza lerro nagusiak honakoak dira: 

 
 Pertsona eta enpresen zerbitzu katalogoa eta eskaintza berriz zehaztea, lan merkatuaren 

arabera egokitua eta malgua izan dadin. 

 Lanbideren bulego sare osoan eta lankideen artean erabiltzaileen arreta zuzenerako eredua 
zehaztu, transmititu eta ezartzea, Katalogoan sartutako zerbitzuetako bakoitzaren arabera. 

 Hedabide-anitzeko arreta-estrategia diseinatu eta ezartzea. 

 

4. Antolaketa eta kudeaketa eredua eraldatzea 

 

Ikuspegia 

 

Lanbide erakunde gisa finkatu behar da eta berau kalitatezko zerbitzua 

emateko kohesionatu eta trebatuko duten ekintzak gauzatuko dira. 

Horretarako, antolaketa eta kudeaketa eredu berri bat jarri beharko 

litzateke, erakundearen jarduera 

eraginkortasun irizpideen arabera antolatu eta 

dinamizatzeko, enplegu sistema eraginkor, 

adostu eta beste agenteekiko integraturantz 

orientatua, sareko lanean oinarrituta eta euskal 

hiritarren balorazio positiboa lortuz 

 

. 

 

 

Ekimenak 

 
 Lanbideren kudeaketa organoen eta antolaketa egituraren diseinua egokitzea, ematen diren 

zerbitzu eta funtzioen araberako funtzionamendu errazagoa eta zuzenagoa eskaintzeko. 

 Barneko nahiz kanpoko prozesu eredua diseinatzea, helburu estrategikoekin eta dagokion isla 
juridikoaren bat eginez. 

 Barne komunikazioko sistematikak diseinatu eta ezartzea, erakundearen barruan informazioa 
hedatu ahal izateko. 

 Lanbiden lan egiten duten pertsonek partekatu eta onartzen duten kultura antolatzailearen 
ezarpena zehaztu eta sustatzea. 

 Lanbideren kudeaketa eta jardueren ebaluazio eta jarraipenerako eredua diseinatu eta 
ezartzea, emandako zerbitzuetan etengabe hobetzeko mekanismoak sartzeko aukera emango 
duena. 

  

Lanbide 
eraginkorra eta 
gainerako 
agenteekiko 
konprometitua, 
lankidetzan eta 
sareko lanean 
babestua, 
hiritarren balorazio 
positiboa lortzeko 
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5. DBEren kudeaketa eraginkorra 

 

Ikuspegia 

 

Baliabideak arrazionalizatzeko beharrizanaren ondorioz inoiz baino 

garrantzitsuagoa da lehentasun gisa ezartzea Lanbidek prestazio publikoen 

kudeaketa administratiboan duen eraginkortasunaren hobetzeko beharra. 

Hori dela eta, Lanbiden DBE arreta eredu 

integrala zehaztuko da eta horren barruan 

sartuko dira hasierako protokoloa, arreta 

administratiboa, orientazio zerbitzuaren arreta 

lan aktibaziorako edota kanpoko erakunde eta 

instituzioen bideratzea, lanekoak ez diren 

beharrizanei dagokienez,... 

 

 

Ekimenak 

 
 Prozesuak birdiseinatzea, eraginkortasuna irabazteko, tramitazio prozedurak normalizatu, 

sinplifikatu eta erraztuz. 

 Beste sail, administrazio eta ekimen pribatu batzuekin koordinazio eta lankidetza eredua 
zehaztu eta ezartzea, pertsonari arreta integrala emateko asmoz. 

 Laguntzen kudeaketa administratiboarekin lotutako iruzurra kontrolatzeko sistemak garatzea. 

 Diru sarrerak bermatzeko programari gizartean balioa ematea. 

 

6. Enpresa & eskatzailea binomioa integratzea 

 

Ikuspegia 

 

Enplegu eskatzaileak eta pertsonak moneta beraren bi aldeak dira eta 

bakoitzaren beharrizanak ase behar dituzte. Lanbidek binomio honen bi 

aldeen arteko harreman katalizatzaile gisa duen esentzia berreskuratu 

behar du, pertsonen enplegu aukerak sustatu 

eta handitzeko, bere jardueraren ardatz nagusi 

gisa. Ondorioz, lan merkatuko bitartekaritza 

helburua eta enplegugarritasunaren 

hobekuntza indartuko dira, langabetuen eta 

enpresa beharrizanen enplegurako 

prestakuntza eta lan orientazio politikak 

integratuko dituen eredu eta guzti, biak 

komunikatzaileak izan daitezen. 

 

Ekimenak 

 

Proiektu honen garapenean aurreikusiko diren ekintza lerro nagusiak honakoak dira: 

DBEren arreta eta 
kudeaketa eredua, 
tramitazioan 
eraginkortasuna 
handituko duena 
eta hiritarren 
zerbitzua hobetzea 
ekarriko duena, 
prozesu 
administratiboa 
sinpletuz 

 

Bitartekaritza eta 
azterketa lan 
merkatura 
hurbiltzea, enpresa 
& eskatzailea 
binomioa 
bateratuz eta 
komunikazio 
hodiak izan 
daitezela lortuz 
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 Pertsona eta enpresei lan bitartekaritza zerbitzuen eskaintza eta mailak handitzea, balio 

erantsi handiagoko jarduerekin. 

 Lanbide Sarean, metodologian eta prozesuetan Orientazio Eredua (berezkoa eta erakunde 
lankideena) finkatzea. 

 Azterketa eta Informazio Sistema diseinatu eta martxan jartzea, Lanbideren berezko 
jardueratik datorren informazioa eta enplegu, prestakuntza eta jarduera ekonomikoarekin 
lotutako beste agente batzuetatik datorren informazioa integratuz. 
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4.2. Kudeaketa, Jarraipen eta Ebaluazio Eredua 

2013-2016rako Plan Estrategikoa plan handizale eta berritzailea da eta Lanbidek euskal gizarte osoari 

ematen dizkion zerbitzuen kalitatea hobetzearen alde egiten du apustu. Xede hori betetzeko, 

beharrezkoa da proposatutako ekimenak betearazi eta koordinatuko dituzten tresna eta mekanismoak 

izatea eta, era berean, aurreikusitako behin-behineko metarako ezarritako helburu guztiak betetzen 

direla zaintzea. 

4.2.1. Kudeaketa Eredua 

Proposatutako planean ezarritako ibilbide orria erakunde berritzaileagoa eta lan merkatuaren 

beharrizanetara egokitua lortzeko gida izango da, euskal hiritarren enplegugarritasuna areagotu eta 

hobetuko du eta Euskal Autonomia Erkidegoan enpleguaren eremuan jarduten duten gainerako 

administrazio publikoen lankidetza eta koordinazioa sustatuko ditu. Hori dela eta, honako 

printzipioetan oinarrituko den kudeaketa eredu bat behar-beharrezkoa da: 

 

a) Koordinazioa: 

Plan estrategikoa Lanbiderentzat ezarri den arren, enpleguan erakunde askok parte hartzen 

dutenez eta erakunde horiek instituzionalak nahiz kanpokoak direnez, plan hau ezartzeko 

diseinatutako jarduera lerroek eragina izango dute horietan eta beharrezkoa izango da guztien 

partaidetza eta koordinazioa lortzea. Hala, organismo horien artean dauden sinergia guztiak 

aprobetxatuko dira eta eraginkorragoa izan ahalko da proiektuen garapenean. 

b) Sustapena: 

Plana gidatzea Lanbideren Administrazio Kontseiluaren ardura da. Proiektuen antolaketa 

zehatzak arduradun propioak izango ditu eta, horrez gain, Administrazio Kontseiluak 

beharrezko mekanismoak jarriko ditu Planean diseinatutako ekimen eta programak martxan 

jartzeko, horien sustatzaile gisa jardunez beharrezkoa denean, eta Lanbiderekin aritzen diren 

gainerako erakundeen babesa bilatuz. 

c) Ikuskapena: 

Planean aurreikusitakoa betetzeko helburuz ezartzen diren ekintza guztien kontrol eta 

jarraipen etengabe egokia egiteko, ikuskapen zehatza eta eraginkorra egiteko prozedura eta 

organoak egongo dira, horretan lanean ari diren pertsona guztiei karga administratiboa sortu 

gabe. Hala, Administrazio Kontseiluari helburuen eta ekintzen betearazpen egoerari buruzko 

ikuspegi argi eta benetakoa eman ahalko zaio, kasuan kasu beharrezkoak diren neurriak har 

ditzan. 

d) Eguneraketa: 

Etengabe aldatzen ari den gizarte batean bizi gara eta Lanbideren etorkizuneko testuingurua 

aurreikustea ia ezinezkoa da. Egungo egoera ekonomikoa, kudeaketaren eremuko aurrerapen 

teknologiko handiak eta lan araudiko aldaketak tarteko, lan merkatua eraldatu egin da, eta, 

aldi berean, arin-arin egokitzeko eta bere jardueran zehar sortzen diren beharrizan berriei 

erantzuteko gai den Organismo baten beharra agertu da. Hori dela eta, Plan Estrategikoa 

etengabe eraikitzen ari den eta bere inguruko aldaketetara etengabe egokitzeko elementuak 

dituen plan gisa jaio da. 
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4.2.2. Jarraipen eta Ebaluazio Eredua 

Jarraipen eta ebaluazio eredua planaren betearazpena zuzendu, gidatu, jarraitu eta eguneratzeaz 

arduratzen diren organoek osatzen dute. Zehatzago: 

 
 Administrazio Kontseilua arduratzen da Planean zehaztu eta diseinatutako jarduera lerro 

guztiak zuzendu eta gidatzeaz, baita lan merkatuan jarduten duten organismo desberdinen 
arteko koordinazio eta lankidetza zuzentzeaz ere 

 Jarraipen Batzordea arduratzen da Planean ezarritakoaren arabera gauzatutako jarraipen 
operatiboa egiteaz 

 
Kideak  Eginkizunak 

 Administrazio 

Kontseilua 

 

 
 Plana erabakitasunez bultzatzea 

 Zehaztutako helburu estrategikoak zaintzea  

 Plana osatzen duten ekimenak zentzu zabalagoan 

zuzentzea 

 Ekintza-estrategiak ezartzea eta berrikustea 

 Jarraipen-batzordearen txostenak berrikustea eta haren 

jarduketak gainbegiratzea 

 Jarraipen Batzordearen edo Planaren beste eragile baten 

arazoak konpontzea 

 Plana betearazteko baliabideak bermatzea  

 Planaren kalitatea kontrolpean izatea 

 Zuzendari nagusia  

 Zerbitzu 

Nagusietako 

Saileko zuzendaria 

 Lan Aktibazioaren 

Saileko zuzendaria 

 Enplegurako 

Prestakuntza  eta 

Diru-sarrerak 

Bermatzeko 

Errenta Saileko 

zuzendaria 

  Lankidetza eta proiektuen garapen egokia fase bakoitzean 

koordinatzea 

 Zuzendaritzen artean egon daitezkeen sinergiak baliatzea 

 Sailetan eta erakundeetan Plana sustatzen eta 

komunikatzen laguntzea 

 Planaren eta departamentuen beste ekimen batzuen 

arteko sinergiak edo balizko loturak zehaztea 

 Proiektuen aurrerapena gainbegiratzea 

 Plan Estrategikoaren aginte-taularen jarraipena egitea, 

gako diren adierazleak eta helburu estrategikoak aintzat 

hartuta 

 Jarraipen-txostenak egitea, Administrazio-Kontseiluari 

zuzendutako aurrerapen-laburpenarekin batera 

 Proiektuak egiteko taldeen edo Planaren beste edozein 

eragileren arazoak konpontzea, edo, hala dagokionean, 

Administrazio Kontseiluari haien berri ematea 

 Proiektuak zuzentzen dituzten nagusiek adierazitako 

aldaketak gainbegiratzea eta beste jarduketa batzuetan 

izan dezaketen eragina balioestea 

 Aldaketak egiteko eskaerak onartzea/ez onartzea 

 Aldizka, aurreikusitako jarduketetan aldaketak egiteko 

egokitasuna baloratzea 

Jarraipen 

Batzordea 

Administrazio 

Kontseilua 
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4.3. Aginte-taula 

Lanbideren plan estrategikoa emaitzetara orientatutako plana da, eta, beraz, martxan jarritako 

ekimenen benetako efektuaren jarraipena egin ahal izateko, helburu estrategiko eta operatibo 

neurgarriak eta zenbagarriak ezarri dira. Mapa estrategikoa gogoratzen badugu, zazpi ardatz 

estrategikotan egituratzen zela ikusi ahalko dugu: horietako lau Lanbideren berezko jarduera 

eremuetan kokatzen ziren eta beste hirurak bere antolaketa eta kudeaketaren zeharkako 

prozesuetako ardatzak ziren: Ondorioz, Aginte-taula aurkezteko orduan, bereizi egingo dira jarduera 

ardatzei dagozkien helburu estrategikoen adierazleak eta prozesu ardatzei dagozkienak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Jardueraren Ardatz Estrategikoen Aginte-taula 

1. Jardueraren ardatz estrategikoa: Euskal Enplegu Sistema gidatzea enplegu politika aktiboak 

betetzeko esparruan, gobernantza eredu berriarekin, agente publiko eta pribatuen lankidetzan eta 

koordinazioan oinarrituta. 

1.1. helburua: 
EAEn, enplegu politika aktiboen arloan garapen, egikaritza eta gobernantzako eredu 
berria diseinatzea 

Helburuaren balioa 

Euskal Enplegu Sistemaren Mapara sartutako zerbitzu kopurua  

Ereduan parte hartzen duten zerbitzu-emaile agenteen kop  

1.2. helburua:  
Enplegu politika aktiboak betetzean, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Sailarekin eta Hezkuntza Sailarekin bat egiten dela koordinatu eta sustatzea 

 

Konpromiso Gutunaren sinadura  

1.3. helburua: 
Lanbideren estrategia Estatuko eta Europako 2014-2020 enplegu estrategiekiko eta 
Enplegu Euskal Estrategiarekiko koherentea dela bermatzea 

 

Lanbideren Urteko Plan Operatiboan erreferentziazko estrategiarekin lotuta dauden 
programa edo neurrien kopurua 

 

Objetivo 1.4: 
Lanbidek garatu beharreko enplegu politika aktiboak osatzen dituzten neurri eta 
ekintzen esparru juridiko arautzaile autonomikoa prestatzea 

 

Lanbiden egindako arau garapenen kopurua  

Xedea

Ikuspegia

Jardunbideak

Helburu estrategikoak

Aginte-
taula

Adierazleak Jarraipena
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2. Jardueraren ardatz estrategikoa: Lanbide ehun produktibora eta geografia-ingurunera hurbiltzea, 

enplegu- eta prestakuntza- beharrei erantzun ahal izateko. 
 

 

 

3. Jardueraren ardatz estrategikoa: Pertsonen lan-aukerak hobetzea, Lanbideren ardatz nagusitzat 

hartuta, enplegu sustapenean eta lan-bitartekotzan erreferente bihurtzeko. 
 

 

2.1. helburua: 
Lanbideren Bulego Sareak lurraldeko ekonomia, gizarte eta prestakuntza sarean agente 
aktibo gisa duen zeregina sustatzea eta erakunde lankideen sarea hurbilketa eta 
hedapenerako tresna gisa sartzea 

Helburuaren balioa 

Lanbideren enpresa erabiltzaileen kop.  

Lanbideko bulego sareak eta erakunde lankideek bistatutako enpresa eta bestelako 
agenteen kop. 

 

Ekoizpen sareari erantzundako eskarien kopurua  

2.2. helburua:  
Langileen eta prestakuntzaren gaineko egungo eta etorkizuneko beharrizanen ezagutza 
eta informazioa fluxua hobetzea, baita ekoizpen sektoreen bilakaera ere, enplegu eta 
prestakuntza politiken diseinura helarazteko 

 

Azterketa eta Informazio Sistemak emandako informazioaren arabera martxan jarritako 
programa eta neurrien kop. 

 

Hartzaileak jasotako informazioarekin pozik daudela neurtzen duen adierazle sintetikoa  

3.1. helburua: 
Orientazio integral eta pertsonalizatua sustatzea, pertsona bakoitzaren gaitasun eta 
eskumenen arabera, eta bizitza osorako Orientazio Sistema Integratuarekin bat eginez  

Helburuaren balioa 

Orientazio Zerbitzuren arreta jaso duten pertsonen arteko laneratze maila   

Orientazio zerbitzua beste erakunde eta instituzio batzuekin koordinatzeko prozedura 
egotea 

 

3.2. helburua:  
Lanbidetik erraztutako enplegu aukerak eta lan bitartekaritzaren eraginkortasuna 
areagotzea 

 

Lanbidek kudeatutako laneratze maila, guztira eta erabilitako baliabide motaren 
arabera 

 

Enplegu eskatzaileen estaldura maila (eskaintzetan parte hartzen duten eskatzaile 
guztien %) 

 

Enpresen estaldura maila (zerbitzua erabili duten enpresa guztien %)  

3.3. helburua: 
Enplegua, autoenplegua eta jarduera ekonomikoa sustatzeko programak bultzatzea 

 

Programek sortutako enplegu kop.  

Programek sustatuta mantendutako enplegu maila (6-12 hilabete)  

Babestutako enpresa proiektuen biziraupen maila (12-24 hilabete)  

Partaideen laneratze maila, hazkunde iraunkor eta argiaren eta mugikortasunaren 
estrategiarekin lotutako proiektu zehatz motaren arabera 

 

Atzerrian esperientzia izan duten pertsonen itzulera programen kop.  
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4. Jardueraren ardatz estrategikoa: Gizarte kohesioan aurrera egitea, prestazio publikoak eta zailtasun 

bereziak dituzten taldeen laneratzea eraginkortasunez kudeaketa 

 

 

3.4. helburua : 
Biztanleria aktiboari prestakuntza emateko ekintzak sustatzea, ekoizpen sarearen 
egungo eta etorkizuneko beharriei erantzunez, enplegurako prestakuntza sistema 
integratuaren bidez 

Helburuaren balioa 

Enplegurako Prestakuntza Sistemaren Ereduaren diseinu osatua  

Beharrezko araudi garapena egotea  

Azpisistemak enplegurako prestakuntza sistemaren ereduan sartzea benetan  

Laneratze maila (6-12 hilabete), guztira eta prestakuntza ekintzetako partaideen 
prestakuntza mailara egokitutako lanpostuetan 

 

Ziurtagiri profesionala eskuratu duten pertsonen kop. (ZP edo GU)  

4.1. helburua: 
Aukera berdintasunean aurrera egitea, adina, generoa, jatorria, gaitasuna eta 
bestelakoak albo batera utzita, eta enplegua lortzeko zailtasunak dituzten pertsonen 
laneratzea sustatzea, bazterkeriaren arriskua eta kronifikazioa saihestuz  

Helburuaren balioa 

Talde bakoitzari zuzenduta martxan jarritako neurri zehatzen kop.   

Laneratze maila (6-12 hilabete), taldearen eta programa edo neurri motaren arabera  

Laneratze maila (6-12 hilabete) prestakuntzako partaideen artean, taldearen arabera  

Ziurtagiri profesionala eskuratu duten pertsonen kop., taldearen arabera   

Langabezian emandako batez besteko denbora, taldearen arabera  

Diru sarrerak bermatzeko errentaren sisteman emandako batez besteko denbora, 
taldearen arabera 

 

4.2. helburua: 
Erakunde arteko koordinazioa eta lankidetza eta agente publiko eta pribatuen arteko 
lankidetza sustatzea, prestazio publikoen kudeaketan eta pertsonen arreta integralean 

 

Erakunde arteko koordinazio eredua egotea  

Ezarritako lankidetza eta bideratze protokoloen kop.  

4.3. helburua: 
Lanbideren eraginkortasuna hobetzea prestazio publikoak administrazio aldetik 
kudeatzean 

 

Prestazio publikoen eskatzaileen arreta integraleko eredua ezarrita egotea   

Prozedurak ebazteko batez besteko denbora, motaren arabera  

Diru zenbaketa eta iruzurraren %, DBE/EOPen zenbateko guztiaren aldean  

Prestazioen onuradunak eta potentzialki aktiboak diren eta lan aktibazio edo 
prestakuntzako programa edo zerbitzuetan parte hartzen duten pertsonen % 

 

Diru sarrerak bermatzeko errentaren programaren balorazioa, Lanbideren 
erabiltzaileen, DBE jasotzen dutenen eta gizartearen eskutik 
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4.3.2. Prozesuaren Ardatz Estrategikoen Aginte-taula 

1. Prozesuaren ardatz estrategikoa: Antolaketa  eta kudeaketa eredu berria jartzea, Lanbideren 

jarduera eraginkortasun irizpideen arabera antolatu eta dinamizatzeko. 

 

 
  

1.1. helburua: 
Lanbideren kudeaketa organoen eta antolaketa egituraren diseinua egokitzea, ematen 
diren zerbitzu eta funtzioen araberako funtzionamendu errazagoa eta zuzenagoa 
eskaintzeko 

Helburuaren balioa 

LPZren ezarpen maila (%)  

Organigrama berriaren ezarpena 2014an  

Sortutako organo kop. eta izandako bilera kop.  

1.2. helburua:  
Barneko nahiz kanpoko prozesu eredua diseinatzea, helburu estrategikoekin eta 
dagokion isla juridikoarekin bat eginez 

Prozesu mapa osoaren gainean zehaztutako eta ezarritako prozesu kop.   

Ziurtatutako prozesu kop.  

Lanbideren kudeaketa eta funtzionamenduaren balorazioa, bai barne langileen eskutik, 
bai erabiltzaile edo kanpo lankideen eskutik 

 

Ezarritako barne komunikazioko prozesuen kop.  

Erakunde lankideekin ezarritako hitzarmen kop.  

 

Kultura antolatzailearen ezagutza eta onarpen maila  

Gaitasun profesionalaren eta emandako zerbitzuen kalitatearen batez besteko kanpo 
balorazioa 

 

Urteko berdintasun planen betearazpen maila  

Urteko Euskararen Erabilera Planen betearazpen maila  

Helburuaren balioa 

Ebaluazio, Kalitate eta Etengabeko Hobekuntza Eredua ezarri duten zerbitzuen %  

Lanbideren jardueraren urteko memoria eta ebaluatutako emaitzak argitaratzea   

1.5. helburua: 
Berrikuntza zeharkako prozesu gisa sartzea Lanbideren jardueran 

Egindako proposamen berritzaileen kop.  
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2. Prozesuaren ardatz estrategikoa: Pertsonei eta enpresei arreta ereduan eraginkortasuna handitzea, 

prozedura errazagoak eta argiagoak ezarrita. 

 

 

 

3. Prozesuaren ardatz estrategikoa: IKT sistemak eta euskarri eredua izatea, Lanbideren estrategia, 

prozesu eta zerbitzuekin lerrokatuta. 

 

 

2.1. helburua: 
Pertsona eta enpresentzako zerbitzuen katalogoa eta eskaintza osatzea, lan 
merkatuaren arabera egokituta eta malgua 

Helburuaren balioa 

2014an zerbitzu katalogo osoa egotea  

Lanbidek emandako zerbitzu bakoitzarekiko asetasun mailaren adierazle sintetikoa   

2.2. helburua:  
Pertsona eta enpresen arreta ereduak zehaztu eta ezartzea, (heda)bide-anitzeko 
estrategia kontuan hartuta 

Jendearentzako arreta eredua ezarrita 2014an  

Egindako arreta kop., (heda)bide motaren arabera  

Erabiltzaileek Lanbideren eskutik jasotako arretan eta emandako zerbitzuan duten 
asetasuna, (heda)bide motaren arabera 

 

2.3. helburua: 
Epe laburrean pertsona eta enpresa erabiltzaileen arreta prozesuetako puntu kritikoak 
hobetzea 

 

Erabiltzaileek Lanbideren eskutik jasotako arretan eta emandako zerbitzuan duten 
asetasuna, identifikatutako puntu kritikoetan 

 

3.1. helburua: 
IKTen barne gobernantzako eredua optimizatzea, bertan Lanbide osatzen duten 
zerbitzu desberdinen kudeaketa prozesuak sartuz 

Helburuaren balioa 

Sistema Planera sartutako zerbitzuen kop. eta %  

Espedienteen kudeaketa eredura sartutako zerbitzu eta espedienteen kop.  

Teletramitaziora sartutako zerbitzu eta prozeduren kop.  

3.2. helburua:  
Lanbideren informazio sistemak Eusko Jaurlaritzaren IKT-estrategia korporatiboan 
sartzea eta, esparru honetan, administrazioen arteko elkarrekintzan aurrera egitea 

Eusko Jaurlaritzaren eredu korporatibora sartutako Lanbideren sistema kop.   

Beste administrazio publiko batzuekin sinatutako hitzarmen eta akordioen kop., 
informazioa trukatzeko 
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PARTE HARTU DUTEN ERAKUNDEEN ETA AGENTEEN ZERRENDA 

 

 

 

LANBIDE 

 

 LANBIDEREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUA: CONFEBASK, CCOO, UGT. 

 ARLOAK: 
LANERATZEA ETA EURES SAREA 
ENPLEGUAREN SUSTAPENA 
ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK 
TOKIKO ETA ESKUALDEKO GARAPENA 
HARREMANAK EUROPAREKIN, ESTATUAREKIN ETA AAEE-KIN 
ENPLEGUA LORTZEKO PRESTAKUNTZA 
LH SISTEMAREN INTEGRAZIOA ENPLEGURAKO 
DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA 
PERTSONEN KUDEAKETA 
ANTOLAKETA ETA KOORDINAZIOA 
EKONOMIKOA ETA AURREKONTUENA 
ZERBITZU JURIDIKOA 
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
KABINETE TEKNIKOA 

 LANBIDEREN BULEGOAK (36 bulego, ordena alfabetikoan eta LHaren arabera): 
AMURRIO, LAUDIO/LLODIO, OYÓN-OION, SALVATIERRA-AGURAIN, VITORIA-GASTEIZ SAN 
MARTÍN, VITORIA-GASTEIZ TXAGORRITXU, VITORIA-GASTEIZ ZUMAKERA, BARAKALDO BURCEÑA, 
BARAKALDO URBANA, BASAURI URBI, BASAURI URIBARRI, BILBAO MAZARREDO, BILBAO 
MIRIBILLA, BILBAO REKALDE, BILBAO SAN INAZIO, BILBAO SANTUTXU, BILBAO TXURDINAGA, 
DURANGO, ERANDIO, GERNIKA-LUMO, GETXO, MUNGIA, ONDARROA, PORTUGALETE, 
SANTURTZI, SESTAO, ZALLA, ARRASATE-MONDRAGON, AZPEITIA, BEASAIN, DONOSTIA-
S.SEBASTIAN ANTIGUO, DONOSTIA-S.SEBASTIAN GROS, EIBAR, ELGOIBAR, ERRENTERIA, IRUN SAN 
MIGUEL, IRUN-ANTZARAN, LASARTE-ORIA, LASARTE-ORIA LOIOLA, TOLOSA, ZARAUTZ, 
ZUMARRAGA. 

 LLO UGT 

 LLO CSI-F 

 

EUSKO JAURLARITZA 

 

 ENPLEGU SAILA - Enplegu eta Lan Sailburuordetza 

 ENPLEGU SAILA - Gizarte Politiketako Sailburuordetza 

 ENPLEGU SAILA - Berrikuntza eta Plangintza Zuzendaritza 

 HEZKUNTZA SAILA - Prestakuntza Sailburuordetza 

 SPRI 

 EMAKUNDE 
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OTRAS ADMINISTRACIONES FORAL, LOCAL 

 

 AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN FOMENTO 

 ARABAKO FA - GIZARTE ZERBITZUAK  

 BIZKAIKO FA - GIZARTE EKINTZA  

 DONOSTIAKO UDALA - SUSTAPENA  

 GASTEIZKO UDALA - SUSTAPENA  

 GARAPEN (Garapen Agentzien Elkartea)  

 EUDEL 
 

UNIBERTSITATEAK / TREBAKUNTZA ZENTROEN ELKARTEAK / HOBETUZ 

 

 UPV/EHU 

 DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 

 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 

 IKASLAN ARABA (Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoen Elkartea) 

 IKASLAN BIZKAIA (Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoen Elkartea) 

 IKASLAN GIPUZKOA (Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoen Elkartea) 

 HETEL (Gizarte-ekimenezko Lanbide-heziketako Ikastetxeen Elkartea) 

 AICE-IZEA (Irakaskuntza Zentroen Elkarte Autonomoa) 

 AFORE (Lanerako Prestakuntzako eta Etengabeko Prestakuntzako Zentro Pribatuen Elkartea) 

 CECAP Euskadi (Prestakuntza Enpresen Espainiako Konfederazioa) 

 HOBETUZ 
 

ENPRESA-ELKARTEAK / KLUSTERRA / BESTELAKOAK 

 

 CONFEBASK 

 AJEBASK (Euskadiko Enpresari Gazteen Elkarteen Federazioa) 

 Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganbera 

 Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera 

 Elektronika eta Informazioa Teknologien Industrien Elkartea - GAIA 

 Euskadiko Ikus-entzunezko Klusterra - EIKEN 

 Euskadiko Automozio Klusterraren Elkartea - ACICAE 

 Makina-erreminta Fabrikatzaileen Espainiako Elkartea - AFM 

 Euskadiko Mugikortasun eta Logistikako Klusterraren Elkartea - ITS Euskadi 

 Euskadiko Galdatzaileen Elkartea (AFV) 

 Produktu eta Instalazio Siderurgikoen Esportatzaileen Espainiako Elkartea (SIDEREX) 

 Hizkuntz Industrien Elkartea (LANGUNE) 
 

SINDIKATU ELKARTEAK  

 

 CCOO Euskadi  

 UGT Euskadi  
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IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO ENPRESAK / HIRUGARREN SEKTOREA / BABESTUTAKO ENPLEGUA 

 

 EAPN (Euskadin Pobreziaren eta Gizarte-bazterketaren Aurka Borrokatzeko Sarea) 

 EHLABE (EHko Lan Babestuaren Elkartea) 

 GIZATEA (EAEko Laneratze-enpresen Elkartea) 

 HARRESIAK APURTUZ (Etorkinen aldeko Euskadiko GKEen koordinakundea) 

 HIREKIN (Euskadiko Esku-hartze eta Ekimen Sozialeko Erakundeen Elkartea) 

 ONCE (Espainiako Itsuen Erakundea) 

 REAS Euskadi (Euskadiko Ekonomia Alternatibo eta Solidarioko Sarea) 

 INDESA (Arabako Enplegu Babestua) 

 ELKARTEAN 

 GUREAK 

 BEREZILAN (Bizkaiko Enplegu Zentro Berezien Enpresa Elkartea-Cebek) 
 

BESTELAKOAK (ADITUAK / ELKARTEAK / ERAKUNDEAK) 

 

 Euskadi Gazteriaren Kontseilua EGK 

 ARARTEKO 

 GAZTEMPRESA (LABORAL KUTXA) 

 BBK FUNDAZIOA 

 INNOBASQUE - Berrikuntzaren Euskal Agentzia 
 

ENPLEGU-ESKATZAILEEI ETA ENPRESEI EGINDAKO INKESTA 

 

 387 pertsona 

 107 enpresa 
 

IREKIA – HERRITARREN ETA ADMINISTRAZIOAREN KOMUNIKAZIORAKO ATARI IREKIA 

 

 Herritarren ekarpenak 





II. ERANSKINA. GIDA-GALDEKETA





Guida galdeketa 2013-2016 PLAN ESTRATEGIKOA 

 

II. Eranskina. Hausnarketa estrategikoa egiteko Gida-galdeketa 101 

 

SARRERA 
 

“Lanbideren 2013-2016 Plan estrategikoa” egite aldera, epe bat ireki dugu, hausnarketa egiteko 

Lanbideren barruan, bai eta kanpoko eragile adituekin ere. Azken hauetariko bat zaren aldetik, 

hausnarketa horretan parte har dezakezu, eta horretarko, gida-galdeketa bat eskaintzen dizugu 

dokumentu honetan. 

 

Guida-galdeketaren ondoren, dokumentu-erreferentzia batzuk ikusiko dituzu, Lanbideri 

buruzkoak, bai eta Sailaren, Gobernuaren eta Europar Batasunaren ildo estrategiko nagusiei 

buruzkoak ere. Kasu batzuetan, jatorrizko dokumentuaren laburpena jaso dugu. Jatorrizko 

dokumentua ikusi nahi izanez gero, egin klik dokumentuaren izenburuan [Kontrol+klik]. 

harremanetan jartzea, zurekin biltzeko. 

 

ESKERRIK ASKO PARTE HARTZEAGATIK 
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HAUSNARKETA ESTRATEGIKOA EGITEKO GIDA-GALDEKETA 

 
ERRONKAK 

1. Zer erronka nagusi ditu Lanbidek? Zer egitea dagokio zure ordezkatzen duzun erakundeari 
(entitateari, elkarteari…) erronka horiek gainditzeko? 

2. Zerbait aldatu behar al da Lanbiden erronka horiek gainditzeko? Zer aldatu behar da? 

HELBURUAK 

3. Zer helburu estrategiko jaso behar dira Lanbideren 2013-2016 Planean? 

4. Zer-nolako lotura edo harremana dute helburu horiek zuren erakundeko helburu 
estrategikoekin? 

5. Zer egitea dagokio zure erakundeari Lanbideren helburu estrategikoak lortzeko? Zer-nolako 
bateragarritasuna izango luke Lanbideren Planak zure erakundeko plan eta programekin? 

6. Zer jarduera-ildo landu behar ditu Lanbidek lehentasunez? 

7. Zer ardura nagusi izan behar ditu?  

ZERBITZUAK ETA BEZEROAK/ERABILTZAILEAK 

8. Zer zerbitzu landu behar ditu Lanbidek lehentasunez? 

9. Zer lan egiten du zure erakundeak zerbitzu horietan?  

10. Zer egiteko dute Lanbideko bezeroek? 

11. Eta zerbitzuak ematen laguntzen dutenek? 

12. Zer bide edo kanaletatik eman behar dira zerbitzu horiek? 

ANTOLAKETA 

13. Ba al dakizu zer antolamendu-egitura eta zer jardun-eremu nagusi dituen Lanbidek? 

14. Zure ustez, zer antolamendu-egitura izan beharko luke Lanbidek? Zure ustez, zer area edo 
funtzio falta dira? Zer aldatuko zenuke? 

15. Ba al da koordinazio-organorik Lanbideren eta zure ordezkatzen duzun erakundearen artean? 

16. Zer informazio-fluxu nagusi daude ezarriak Lanbideren eta zure ordezkatzen duzun 
erakundearen artean? Egokia al da, zure ustez, Lanbideren eta kanpoko gainerako erakunde 
edo eragileen arteko koordinazioa? Aldaketarik egingo edo proposatuko al zenuke? 

LANBIDEKO AMIA ANALISIA 

17. Zer AHULEZIA ditu Lanbide? 

18. Eta zer INDARGUNE ditu? 

19. Ba al du MEHATXURIK? 

20. Zer AUKERA ditu? 

BESTE ALDERDI BATZUK 

21. Bestelako zer gai nagusi landu beharko lirateke, zure ustez, Lanbideren 2013-2016 Plan 
Estrategikoan? 
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3/2011 Legea, Lanbide-EEZ sortzeari buruzkoa  (EHAA 207 zk., 2012ko azaroaren 2koa) 

ZIOEN AZALPENA: 

Enplegu-politiketarako erreferentzia: enplegu-plan instituzionalen azken helburuen artean 

daude lan-jardueraren mailak igotzea eta langabezia murriztea, EBean dauden mailen 

batezbestekora eta EEEk [...] helburuetara hurbiltze aldera. [...] plan, programa eta neurrien 

erreferentzia izango dira Europako Enplegu Estrategia… […] koordinazio-, kooperazio- eta 

kolaborazio-eredu bat ezartzen da Lanbide-EEZ foru-aldundiekin eta […] toki-

erakundeekin…”. 

I. KAPITULUA: IZAERA, HELBURUAK ETA EGINKIZUNAK 

Administrazio-erakunde autonomoa. 

 

82/2012 Dekretua, Lanbide-EEZ sortzeari buruzkoa  (EHAA 207 zk., 2012ko azaroaren 2koa) 

I. KAPITULUA: IZAERA, HELBURUAK ETA EGINKIZUNAK 

Administrazio-erakunde autonomoa. 

Gasteizen du egoitza nagusia, “baina beste hainbat egoitza ezar ditzake EAEko edozein 

udalerritan”. 

HELBURUAK:  

• “enplegu egonkor eta kalitatezkorako eskubidearen garapen osoari laguntzea,[…] 

• lan-merkatuaren garapenaren alde egitea[…] 

a) langileen enplegagarritasuna bermatzeko 

b) enpresaren beharrizanei/enpresen lehiakortasunari egokitutako langileen 

beharrizanak asetzeko, haien beharrizanak betez, 

• gizartearen eta lurraldearen kohesioari laguntzea […]” 

PRINTZIPIOAK:  

Gardentasuna, aukera-berdintasuna, koherentzia beste politika publikoekin, 

arrazionalizazioa, efikazia eta eraginkortasuna, tokian tokiko errealitatera egokitzea, 

kalitatea eta arreta pertsonalizatua, doakoa izatea eta gizarte-eragileekin etengabeko 

elkarrizketa mantentzea. 

EGINKIZUNAK: 

a. Enpleguko, prestakuntzako eta laneratzeko politiken antolamendu eta plangintza 

estrategikoa proposatzea; 

b. Enpleguko, prestakuntzako eta autoenpleguaren/ekintzailetzaren sustapenerako 

programak kudeatzea 

c. Gizarte-ekonomiako programak ezartzea 

d. Enplegua sortzeko tokiko ekimenak babesteko programak diseinatzea 

e. Eures sareari dagozkion eginkizunak betearaztea 

f. Lan-merkatuaren beharrizanen, okupazio-profilen eboluzioaren, lanbide-eskakizunen 

eta lan-orientazioaren prospekzio eta informazio arloko eginkizunak betearaztea 

g. Lan-bitartekotza kudeatzea, enpleguaren eskatzaileen erregistroa eramatea eta lan-

kontratuen komunikazioa jasotzea 

h. EAEko enplegu-agentziei buruzko gainerako eskumenak baimentzea eta egikaritzea 

i. Enpleguaren eta prestakuntzaren arloko lankidetza-hitzarmenak sinatzea EEZParekin 

eta erkidegoetako EZekin 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2011/11/1105263a.pdf
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j. ETEei prestakuntzan, enpleguan eta garapenean laguntzeko bulegoak sortzea, tok. 

adm.arekin koordinatutako leihatila bakar gisa 

k. Enplegu-programa bereziak egitea lan-munduan eta gizartean sartzeko zailtasun 

bereziak dituzten gizataldeentzako 

l. Enpresaburuek kontratuak erregistratzeko/jakinarazteko eta amaitzen direnean 

horren berri emateko eginkizunak 

m. Enplegu-eskatzaileak inskribatzea eta erregistratzea 

n. Enplegu-eskatzaile gisa dauden langabeziako prestazioen eskatzaileek betebeharrak 

betetzen dituztela egiaztatzea 

o. Zehatzeko ahalaz baliatzea enpleguari eta langabeziari buruzko arloetan, eta Lan 

Arloko Agintaritzarekin eta Giz. Seg.rekin lankidetzan aritzea 

p. Saiakuntzako proiektuak kudeatzea, bereziki Europako eremukoak, enpleguko zerbitzu 

berriak eskaintzeko 

q. Enplegurako Urteko Prestakuntza Plana egitea 

r. Tokiko Erakundeen prestakuntza-planetan parte hartzea 

s. Gizarte-eragileekin parte hartzeko bideak ezartzea 

t. Enplegurako prestakuntza-jarduerak burutzeko laguntza teknikoa eskaintzea 

u. Lankidetza-zentroak eta -erakundeak homologatzeko eta errekonozitzeko irizpideak 

ezartzea, bai eta euren funtzionamendua gainbegiratu eta kontrolatzea ere. 

v. Urteko memoria egitea 

w. Diru-sarrerak bermatzeko prestazioak eta GH tramitatzea eta ebaztea, baita zehatz-

ahalmenaz baliatzea ere 

x. Hizkuntza ofiziala aukeratu ahal izango dela bermatzea 

y. E. Jaurlaritzaren legeek egotzitako edo Estatuko Gobernuaren eskualdatu, eskuordetu 

edo gomendatutako enplegu eta lan-merkaturatze politiken arloetako zereginak 

II. KAPITULUA: EGITURA ETA ANTOLAMENDUA 

• Gobernu-organoak: lehendakaritza (sailburua)/ administrazio kontseilua eta 

zuzendaritza nagusia. 

• Zuzendaritza-organoak Zerbitzu orokorretako zuz., laneratzea aktibatzeko zuz. eta 

enplegurako prestakuntzako eta diru-sarrerak bermatzeko zuz.. 

• Zuzenean zuzendaritza nagusiaren menpe: kabinete teknikoa/lurralde koordinazioko 

unitatea/barne kontroleko unitatea. 

• Kudeaketa-organoak: Lurralde-zerbitzuak (enpleguko lurralde-bulegoen sarea) 

III. KAPITULUA: LANGILEAK 

IV. KAPITULUA: ONDAREA, BALIABIDEAK, AURREKONTUAK ETA KONTABILITATEA 

ENPLEGUAREN EUSKAL ESTRATEGIA 2011-2014 

1. EJE. ENPRESA-LEHIAKORTASUNA HOBETZEA: Enpleguaren iraunkortasunari laguntzea, eta 

horretarako, enpresen lehiakortasuna bultzatzea eta babestea nazioartekotasunaren, 

berrikuntzaren eta I+G delakoaren bitartez. 

2. EJE. ENPLEGAGARRITASUNA ETA MOLDAGARRITASUNA HOBETZEA: Biztanleek enplegu 

egonkorra eta kalitatezkoa lortzeko aukerak hobetzea, enpleguaren aldaketetara 

egokitzea eta produktibitatea areagotzea. 

3. EJE. GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA ETA HEZKUNTZA-ENPLEGU TRANTSIZIOA HOBETZEA: 

Gazteen langabetu kopurua murriztea eta hezkuntza-sistematik lan-merkaturako urratsa 
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erraztea; horretarako, gaitasuna hobetzea, ekintzailetza bultzatzea eta lehenengo lan-

esperientzia izateko aukera ematea. 

4. EJE. GIZARTE- ETA LURRALDE-KOHESIOA SENDOTZEA: Enplegu bat lortzean aukera-

berdintasuna bermatzea. 

5. EJE. ENPLEGURAKO BALIABIDEEN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA: Enplegu-sistema 

optimizatzea eta sendotzea, haren lurralde-dimentsioa egituratzea eta lankidetza 

publiko-pribatua bultzatzea. 

6. EJE. NORABIDEAK KONTROLATU ETA EBALUATZEKO BERMEA: Ezarri diren helburuen 

betetze-mailaren gaineko ebaluazioa eta jarraipena egiteko sistema bat ezartzea eta 

bermatzea. 

ENPLEGUA SUSTATZEKO PROGRAMA 2013-2016 EJ (2013ko martxoaren 18a) 

2013-2016 aldirako ESPk sei kapitulu edo programa eragile jasotzen ditu: 

ETEentzako eta autonomoentzako finantzaketa 

Enpresen finantzaketari laguntzeko ekimenak, zerga arloko hobekuntzak barne, aurrezki 
pribatuen zati bat produkziora bideratu dadin. 

Ekintzailetza sustatzea 

Kultura ekintzailea indartzea eta horren gainean sentsibilizatzea; eta enpresa berriak 
sortzeko eta autoenplegua eta ekintzailetza bultzatzeko baliabideak eskaintzea. 

Gazteen enplegua sustatzea 

Langabezian dauden gazteen kopuru handia murrizteko neurri zehatzak hartzera 
bideratutako hirugarren ekintza honen bidez, laneratzeko neurriak hartuko dira, enplegua 
lortzeko prestakuntza emango da eta gazteen ekintzailetza bultzatuko da. 

Enplegurako prestakuntza 

Enplegua lortzeko aukera gehiago izan behar da, batez ere aukerak ematen dituzten 
sektoreetarako gaikuntza emanez. EEEek eragindako langileei zuzendutako ekimenak 
prestatu behar dira, bigarren aukera gisa; batez ere lan-merkatuan berriz sartu nahi duten 
emakumeei, baztertze arriskuan dauden pertsonei eta desgaitasunen bat dutenei. Oro har 
lanean dauden pertsonei prestakuntza eman behar zaie. 

Enplegurako Elkartasun Funtsa 

Funts jakin bat da, Eusko Jaurlaritzaren gastu eta transferentzia arruntetan aparteko eta 
aurrezteko sarrerak dituena. Funts horri gehitu nahi zaizkio, hain zuzen, beste erakunde 
batzuen (aldundiak, adibidez) ekarpenak. Eta horrela, lan-merkatuan sartzeko zailtasun 
handienak dituzten taldeei (gazteak, langabezian denbora luzea daramaten pertsonak, 45 
urtetik gorakoak eta DBEren jasotzaileak) enplegu bat ematen ahaleginduko da. 

RENOVE birgaitze-programa 

Etxebizitzak, hezkuntza-zentroak eta osasun publikoko zentroak birgaitzeko Renove Plana, 
eraikuntzaren sektorea indartzeko. 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak X. legegintzaldirako dituen helburuak (2013ko 

otsailaren 26a) 

Programa horretan Lanbideri lotutako 28 alderdi jasotzen dira, ondoko erabileremuetan 

multzokatuta: 

LANBIDEREN IKUSPEGIA, EUSKAL ENPLEGU ZERBITZU GISA:  
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• LANBIDE enplegu-sistema modernoa, eraginkorra eta bateratua izatea eta beste eragile 

batzuekin integratuta egotea lortzea. Sistema horrek sarean lan egin behar du eskaria 

optimizatzeko eta zuzeneko arreta eman ahal izateko. 

• Lan-merkatuko adierazleen joerak aldatzea. 

• Enpresara bideratutako zerbitzua izan behar da, eta ez soilik langabetuen erregistro bat. 

Enpresek plantilletan langile berriak sartzeko benetako erreferentea izan behar da. 

HELBURUAK: BITARTEKARITZA, ENPLEGAGARRITASUNA ETA ENPRESEN BEHARRIZANAK 

• BITARTEKARITZA, ORIENTAZIOA ETA ELH: oinarrizko helburu izan behar dira. Lan-

merkatuan bitartekari izateko eta orientazioa eta prestakuntza emateko oinarrizko 

helburuan sartzen ez diren administrazio-lanak kentzea LANBIDEri. 

• BITARTEKARITZA, ORIENTAZIOA ETA ENPRESAK: LANBIDEren jarduera pertsonen 

"enplegagarritasunera", orientazioa hobetzera eta enpresekin lan egitera bideratzea. 

• PRESTAKUNTZA: Enpresen beharrizanetara egokitzen den prestakuntza egituratzea, 

pertsonen "enplegagarritasuna" areagotzeko. 

• PRESTAKUNTZA: Hezkuntza Sailarekin batera lanbide-heziketako eredu integratu bat 

diseinatzea. 

• BITARTEKARITZA: Proiektu berritzaileak garatzea bilatzeko, erakartzeko eta enpresen eta 

pertsonen artean bitartekari-lanak egiteko. 

• EKINTZAILETZA: Ekintzailetza eta autoenplegua bultzatuko dituzten programak garatzea. 

• ENPRESAK: Enpleguan zuzeneko eragina duten eta enpresen beharrizanei lotzen zaizkien 

LANBIDEren programei lehentasuna ematea. 

• ENPRESAK: Lanbide enpresetara eta hauen beharrizanetara hurbiltzea, eta lan-ildo 

nagusiak ezartzea. 

• GAZTEAK: Gazteei arreta emateko programa bereziak garatzea. 

ANTOLAMENDU- ETA KUDEAKETA-EREDUA 

• LANBIDEren egitura finkatzea: LPZ, orientazioa eta emaitzak, bulegoak finkatzea, etab. 

• LANBIDEren antolaketa eguneratzea. Lurralde-arduradunen lanpostua sortu behar da 

eta, halaber, beste eragile batzuekin jardungo duten lan-taldeak sortu behar dira, eremu 

bakoitzeko ekonomia eta gizarte esparruetan indar handiagoz sartzeko eta agertzeko. 

• Iruzurra kontrolatzeko eredu bat diseinatzea. 

• Urteko lehenengo hilabeteetan programa eragileak gauzatzea. 

• KEBren ordezko bulegoa abian jartzea. 

ARRETA EMATEKO EREDUA 

• LANBIDEren arreta-eredua zehaztea (enplegu-politiketan diharduten eragile eta 

erakunde guztien konpromisoa oinarri gisa hartuta). 

• Arreta emateko eredu propioa eta zerbitzuen zerrenda diseinatzea. 

• Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE) arreta emateko eredua diseinatzea. 

• Banakako Arreta Planaren (BAP) eredu bat zehaztea, honakoak jasota: orientazio-ordu 

kopurua; bitartekaritza-ordu kopurua; prestakuntza-ordu kopurua. 

KUDEAKETA ERAGINKORRA 

• Itxaron-denborak murriztea: ilarak desagerraraztea eta DBEren eskaerei erantzun 

azkarra ematea. 

• DBEri dagokionez arreta egokia eta arrazoizko denboran eman behar zaie eskatzaileei. 

Eskatzaile askok dituzten larrialdi-egoeretara egokitutako zerbitzua ematea. 

• Ordainketak ebazteko denborak murriztea. 
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ELKARLANA ETA ADOSTASUNA 

• LANBIDEk enplegu-politiketan diharduten eragile guztiekin harreman sendoak izatea. 

• Eredu zehatz batean esku hartzen duten eragileekin elkarlanean aritzea 

• LANBIDEren arreta-eredua zehaztea (enplegu-politiketan diharduten eragile eta 

erakunde guztien konpromisoa oinarri gisa hartuta) 

• Enplegu-bulegoak dagokion eskualdeko ekonomia-egiturarekin erabat integratuta eta 

lotuta egon daitezen lortzea 

• LANBIDEk bere lana egiten lagun diezaioketen beste eragile batzuekin elkarlanean 

aritzeko sistemak ezartzea: Toki Garapenerako Agentziak, udalak, unibertsitateak, 

hirugarren sektoreko erakundeak, klusterrak, etab. 

• LANBIDEren jarduna legitimatzea. 

ESPAINIAko Elkartzearen eta Programen gaineko Akordioaren garapenerako Batzordearen 

zerbitzuen maila. 2014-2020 aldia. 

Esparrua: finantza-esparrua, urte anitzekoa (2014-2020). EBeko EEKaren (Esparru Estrategiko 

Komunaren) funtsak: 

• Lehiakortasuna eta bateratasunak 

• Gastua oro har honakoetara bideratuko da: 

o ikerketa eta berrikuntza, 

o ETEei laguntza, 

o Irakaskuntzaren eta prestakuntzaren kalitatea, 

o Enpleguaren kalitatea eta gizarte-kohesioa bultzatzen duten lan-merkatu 

integratzaileak, gero produktibitatea nabarmen gehituko dutenak, 

o Klima-aldaketari lotutako helburuak jasotzea, 

o Karbonoaren igorpenak murrizten dituen eta baliabideen erabilera eraginkorra 

bultzatzen duen ekonomia ezartzea. 

• Sinergien eta eraginaren ikuspegi integratua ezartzea herrialdean bertan eta herrialdeen 

artean (itsas politikari lotutako estrategia atlantiar berezia) 

• Inbertsio pribatua bultzatzen duten finantza-baliabideei laguntzeko zeregin 

garrantzitsua betetzea. 

 

ESPAINIAREN ERRONKA NAGUSIAK 

Hazkunde-eredu amaitua: eraikuntza eta BE eskaseko beste jarduera batzuk. (EAE: eredu ≠). 

Proposatutako garapen-eredua: jakintza oinarritzat duena, berritzailea eta baliabideak gutxiago 

erabiltzen dituena. Espainiaren erronka nagusiak: 

• GAZTEEN LANGABEZIA ETA LANGABEZIA OROKORRA ALTUAK, LAN-PRODUKTIBITATE 

TXIKIA ETA POBREZIAREN ETA GIZARTE-BAZTERKETAREN GEHIKUNTZA; 

• ETE-EK LEHIAKORTASUN URRIA, NAZIOARTEKO MERKATUETAN AGERPEN ESKASA DUTE; 

• I+G+b SISTEMA AHULA, SEKTORE PRIBATUAK PARTE-HARTZE URRIA; 

• BALIABIDE NATURALEN ERAGINIK GABEKO ERABILERA. 

Jardunaren xedeak: 

• produktibitatea eta lehiakortasuna areagotzea; enplegua bultzatzea (baina zerga-

baterakuntzaren eta kreditu-murrizketaren esparruan), batez ere hazteko aukera handia 

duten sektoreetan; 
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• hezkuntzaren eta LHren kalitatea hobetzea, eskola uztearen datu altuak hobetzea eta 

goi-mailako ikasleen kopuruaren eta behar den prestakuntzaren arteko doikuntzarik eza 

konpontzea –LH falta da-; 

EU 2020 HELBURUAK BETETZEKO EGOERA: ESPAINIA helburu horiek betetzetik oso urrun dago, 

goi-mailako hezkuntza duten pertsonei dagokienez izan ezik. EAE 2011ko egoera (EUSTAT. 2013-

05-09ko prentsa-oharra):  

• 4 adierazle betetzen ditu: eskola uztea %7,7 (helb. <%10), baita 30-34 urte arteko 

biztanleen goi-mailako heziketaren maila ere %41,8 (helb. >=%40); pobrezian edo 

baztertuta egoteko arriskua duten biztanleen kopurua %20,4 (EBeko batezbestekoa: 

%24,2; helburua: arriskuan dauden biztanleen kopurua murriztu da); eta energia 

primarioaren kontsumoari dagokionez EBeko batezbestekoa hobetu da. 

• Urrun beste 4tan: Okupazio-tasa: %65,7 (helb. %75); I+Gko gastua %2,06 (helb. %3); 

Klima eta energia (ez dira betetzen berotegi-efektuko gasen igorpenak murrizteko 

adierazleak eta energia berriztagarrien kontsumo-kuota) 

FINANTZAKETA-LEHENTASUNAK 

1. PARTE-HARTZE HANDIAGOA IZATEA LAN-MERKATUAN ETA LAN-PRODUKTIBITATEAN; 

HEZKUNTZA, PRESTAKUNTZA ETA GIZARTERATZEKO POLITIKAK HOBETZEA, BATEZ ERE 

GAZTEEI ETA TALDE AHULENEI DAGOKIENEZ 

1.1. Lan-merkatuaren egoera eta gazteek enplegua lortzeko aukerak hobetzea: 

• Ikuspegi integratua aplikatu behar da, honakoak bateratuko dituena: alde batetik 

politika makroekonomikoak eta bestetik lan arloko eskaintzaren eta eskariaren 

inguruko neurri zehatzak eta enpleguaren kopurua eta kalitatea.  

• Gazteentzako enpleguari eta orientazio pertsonalizatuari lehentasuna eman behar 

zaie; gazteen artean LH bultzatu behar da, ikastunak izan daitezen, hezkuntza 

osagarria eta bermea izan ditzaten; hasierako lanbide-aholkularitza eman behar da, 

eta horretarako ikastetxeek eta enplegu zerbitzu publikoek (EZP) elkarlanean jardun 

behar dute. 
1.2. Lan-merkatuan parte-hartze handiagoa izatea, eta arreta berezia ematea talde 

ahulenei. Neurriak: 

• Araudietan aldaketak sartu behar dira lan-merkatuak bikoiztasunik ez izateko; 

barruko malgutasuna; 

• Langile jakin batzuk kontratatzen dituzten enpresentzako diru-laguntzak 

berrantolatu behar dira, eta hobetu behar dira lan-bitartekaritza eta EZPak. 

Sorospen-funtsak desbideratu behar dira enplegura: prestakuntza, lan-birziklatzea, 

laneratzeko neurriak, EZPen koordinazioa. 

• Aparteko ahalegina egin behar da talde ahulenentzat eta diru-sarrera gutxien 

dituzten taldeentzat (etorkinak, ijitoak, desgaitasuna duten pertsonak), eta batez 

ere horien kargura duten pertsonentzat, langabezian denbora luzea 

daramatenentzat eta langile zaharrenentzat (adinaren kudeaketa egokitu eta ZTeko 

prestakuntza eman).  

• Gizarte-berrikuntzaren zeregina eta gizarteko enpresa berritzaileen sorrera babestu 

behar dira, honakoen bidez: lurraldeen arteko itunak, enplegurako eta 

gizarteratzeko tokiko ekimenak, eta toki garapenerako udal estrategiak. 
1.3. Lan-produktibitatea hobetzea, garai aurreko eskola uzteen kopurua murriztea eta 

lanbide-heziketan eta etengabeko prestakuntzan parte-hartze handiagoa lortzea. 
Neurriak: 

http://www.eustat.es/elementos/ele0010400/tema_263/tipo_1/not0010440_c.html#axzz2TGWNGf6g
http://www.eustat.es/elementos/ele0010400/tema_263/tipo_1/not0010440_c.html#axzz2TGWNGf6g
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• Funtsean, gaitasunak hobetu eta eguneratu behar dira; eta langileak, enpresak eta 

enpresaburuak aldaketara eta prestakuntza eta enplegu berrietara egokitu behar 

dira:  

 oinarrizko hezkuntzan bertan hizkuntzak eta enpresa-esparrua irakatsi, 

 hezkuntzaren eta LHren eskaintzak eta eraginkortasunak duten kalitatea zaindu 

(Europako Esparrua),  

 lanposturako prestakuntza eman eta bi alderdiak LHn, 

 etengabeko prestakuntza emateko neurriak, 

 prestakuntza eskasa duten pertsonei eta adinez nagusienei laguntza berezia 

eman, 

 eskolaurrean eta haurtzaindegietan sartzeko neurri bereziak eman, 

 norberaren konturako lana, enpresen sorrera eta ekintzaile-gaitasunak bultzatu 

(hezkuntza-mailak). 

• Bereziki sektore produktiboenak eta aukera gehien dituztenak: ekonomia berdea 

eta itsasoaren ekonomia. 

2. SISTEMA PRODUKTIBOA BALIO ERANTSI HANDIAGOA DUTEN JARDUERETARA EGOKITZEN 

LAGUNTZEA, ETE-EN LEHIAKORTASUNA HOBETUZ 

2.1. ETEen enpresa-espiritua eta lehiakortasuna bultzatu behar dira, nekazaritza eta 
arrantza arloetako enpresen kasuan ere bai. 

2.2. ETEei finantzaketa lortzen lagundu behar zaie, batez ere diru-laguntzak ez diren 
bestelako finantza-baliabide itzulgarrien bidez. 

2.3. ETEei nazioartekotzeko prozesuan lagundu behar zaie. 

2.4. Garraio-sistema (multimodala) arrazionalizatu behar da jarduera ekonomikoa 
bultzatzeko, gutxiago garatu diren eskualdeetan eta trantsizioan daudenetan garraio 
motak integratuz. 

3. BERRIKUNTZAREN ALDEKO ENPRESA-INGURUNEA BULTZATZEA ETA IKERKETA, GARAPEN ETA 

BERRIKUNTZA SISTEMA FINKATZEA 

3.1. Berrikuntzaren aldeko enpresa-ingurunea bultzatu behar da  

3.2. Ikerketarako, garapenerako eta berrikuntzarako inbertsioa sustatu behar da. 

3.3. Sektore pribatuak parte-hartze handiagoa izan behar du I+G+b sistemako jardueretan. 

3.4. Teknologiaren transferentzia eta ezagutzen bateratzea bultzatu behar dira. 

4. BALIABIDE NATURALEN ERABILERA ERAGINKORRAGOA 

4.1. Energia-eraginkortasuna hobetu behar da: eraikin publikoetan, ETEetan eta 
etxebizitzetan. 

4.2. Energia berriztagarri gehiago egon behar da. 

4.3. Klima-aldaketa arintzeko neurriak hartu behar dira, eta aldaketa horretara egokitu 
(arriskuen kudeaketa eta prebentzioa barne: basoak, kostaldea, uholdeak, higadura, 
algen eta espezie inbaditzaileen ugaritzea, industri arriskuak…). 

4.4. Hondakinen kudeaketa hobetu behar da (prebentzioa, birziklatzea), ura (eskaria), 
hondakin-urak eta atmosferaren kutsadura. 

4.5. Biodibertsitatea eta itsas baliabideak babestu behar dira. 

4.6. Hiriko garraio garbia bultzatu behar da. 
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LEY 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (BOE 301, de 17 de diciembre de 2003). 

 

56/2003 LEGEA, abenduaren 16koa, Enpleguari buruzkoa (EAO 301 zk., 2003ko abenduaren 
17koa). 

 

43/2006 LEGEA, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeari buruzkoa 

 

3/2007 LEGEA, abenduaren 29koa, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzkoa 

 

Eusko Legebiltzarraren Ebazpenak, hazkunde ekonomikorako eta langabeziari aurre egiteko 
neurriei buruzkoa (Legebiltzarraren Aldizkari Ofiziala 19 zk., 2013-03-26koa) 

 

2012-2016 Gobernu Programa,  herrialde mailako hiru konpromisori aurre egiteko. X. 
legegintzaldia. 

 

III. LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL PLANA 

 

III. Gizarteratze Aktiboko Euskal Plana (2012-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

 

Pla general d’ocupació de Catalunya - Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020 (Butlletí 
Oficial del Parlametn de Catalunya, nº 264 de 5 de març 2012, pp.  77 – 94) 

 

Batzordearen Komunikazioa, 2010eko martxoaren 3koa. Izena: «Europa 2020: Hazkunde 
zentzudun, iraunkor eta integratzailerako estrategia» [KOM(2010) 2020 azkena – ez da aldizkari 
ofizialean argitaratu]. 

 

EBeko Kontseiluaren 2010/410/UE Gomendioa, 2010eko uztailaren 13koa, estatu kideen eta 
Batasunaren politika ekonomikoetan aplikatzeko zuzentarau nagusiei buruzkoa (L191 Aldizkari 
Ofiziala, 2010-07-23koa) 

 

2010/707/UE  Erabakia , EBaren Kontseiluarena, 2010eko urriaren 21ekoa; horren bidez estatu 
kideen enplegu-politiketarako orientazioak eman dira 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44763-44771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44763-44771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44763-44771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/30/pdfs/A46586-46600.pdf%E2%80%8E
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6115
http://parlamento.euskadi.net/pdfs_publi/1/10/000019.pdf
http://parlamento.euskadi.net/pdfs_publi/1/10/000019.pdf
http://www.eitb.com/multimedia/documentos/2013/04/09/1089762/PROGRAMAGOBIERNO08042013.pdf
http://www.eitb.com/multimedia/documentos/2013/04/09/1089762/PROGRAMAGOBIERNO08042013.pdf
http://www.lanbideheziketa.euskadi.net/pdf/III_PLAN_VASCO_FP_WEB.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-continns/es/contenidos/informacion/actuaciones_documentacion/es_documen/adjuntos/plan_inclusion.pdfa
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b264.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b264.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC2020:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/em0040_es.htm
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