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SINTESI-TXOSTENA
2021. URTEA.
LEHENENGOA:
PERTSONAK
Pertsonak izan dira Jaurlaritzaren kudeaketaren funtsezko gunea, batez ere osasunaren arloan.
2021a ere pandemiak markatu du. Premiazkoa, beharrezkoa eta garrantzitsua pandemiari emandako erantzunean
oinarritu da. Erantzun sanitarioa, baina baita ekonomikoa, soziala eta emozionala ere.
Euskadin, 2021eko abenduaren 31ra arte, 5.034 pertsona hil dira koronabirusaren ondorioz; horixe da eragiten
digun krisiaren larritasunaren islarik dramatikoena.
Jaurlaritzatik, gainerako euskal erakundeekin koordinatuta, 2021ean jasan ditugun olatuei erantzun diegu.
2021. urtea ere hirugarren olatua hastearekin batera hasi zen, eta otsailaren 2an iritsi zen olatuaren mailarik
altuena. Eusko Jaurlaritzak Biziberri III Plana onartu zuen, eta Biziberri II Plana eguneratu. Hirugarren olatua
martxoaren 10era arte luzatu zen. Ondoren, igoera-fase bat hasi zen, edo laugarren olatua, eta apirilaren 26ra arte
luzatu zen. Testuinguru horretan, Espainiako Gobernuko presidenteak jakinarazi zuen ez zuela alarma-egoera
luzatu nahi maiatzaren 9tik aurrera. Lehendakariak proposatu zion beste lau astez alarma-egoerari eustea, hartu
beharreko neurrien segurtasun juridikoa bermatzeko, pandemiaren beste agerraldi bat gertatuz gero. Eskaerari
entzungor egin zitzaion. Tamalez, aurreikuspen okerrenak bete ziren, eta ekainaren amaieran beste olatu bat hasi
zen ikasturte amaierako ospakizunen eta selektibitatearen ondoren Balear Uharteetan, Saloun eta Conilen sortutako
agerraldien ondorioz. Agerraldi horiek penintsula osora zabaldu ziren ondoren. Eusko Jaurlaritzak lanean jarraitu
zuen eta Biziberri IV Plana onartu zuen, eta, batez ere, ekainaren 24an Eusko Legebiltzarrean “Pandemiaren aurkako
Legea” izenez ezagutzen dena onartu zuen. Lege hori babes-aterki bikaina izan da agerraldi berriei segurtasun
juridiko handiagoz aurre egiteko.
Azpimarratu behar da 2021eko lehen seihilekoan garrantzi handia hartu zuela garatutako txertaketa-prozesuak.
2020ko abenduaren 27an lehen txertoa hartu ondoren, pauta osoko txertaketaren ehunekoa xede-populazioaren
% 48,3ra iritsi zen ekainaren amaieran. Horri dagokionez, goraipatzekoa izan da euskal biztanleen portaera
eredugarria eta arduratsua, izan ere, eta biztanleen % 90ek baino gehiagok jaso du txertaketa jarraibide osoa.
Prozesu horren ondorioz, eta udaren ondorengo egoera epidemiologikoa kontuan hartuta, joan den urriaren
6an lehendakariak, Labi-ren eta Batzorde Tekniko Sanitarioaren iritzia aintzat hartuta, larrialdi-egoeraren
deklarazioa amaitutzat ematea erabaki zuen; 2020ko martxoaren 13tik indarrean zegoen deklarazio hori.
Borrokan hogei hilabete eman ondoren, itxaropena sumatzen zen txarrena igaro zela-eta.
Ondoren, azaroan eta abenduan zehar, pandemia areagotu egin da, seigarren kutsatze-boladarekin. Bolada
hori Omicron aldaerak larriagotu egin du. Omicron aldaera kutsakorragoa da, eta zalantza zientifikoak eragin
ditu txertoekiko erresistentzia izan dezakeelakoan.
Gobernuak, azaroan bertan, birusak izan zezakeen bilakaerari aurrea hartzea erabaki zuen. Horretarako, azaroaren
16an, Osasuneko sailburuaren agindu batean, establezimendu jakin batzuetan sartzeko COVID pasaportea ezartzea
erabaki zen, beste neurri batzuen artean, beste erkidego batzuetako eta Europar Batasuneko eta beste herrialde
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batzuen erabakiekin bat etorriz. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak ez zuen neurria onartu. Azaroaren
25ean Auzitegi Gorenean errekurtsoa aurkeztea erabaki zen, eta abenduaren 3an auzitegi horren autoa jaso zen,
Euskadin "Covid pasea" delakoa aktibatzeko baimena ematen zuena.
Lehendakariak, pandemiaren seigarren olatuaren bilakaera ikusita, osasuneko larrialdi-egoera deklaratu
zuen abenduaren 2ko 44/2021 Dekretuaren bidez, eta LABI deitu zuen abenduaren 3an. Bilera horretan COVID
pasea ostalaritzako eta gaueko aisialdiko establezimendu jakin batzuetan aplikatzea erabaki zen. Erabaki hori
Osasuneko sailburuaren azaroaren 16ko Agindua indarrean jartzean gauzatu zen.
Larrialdi-egoera indarrean zegoenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiari Lehendakariaren
dekretu-proiektu bat aurkeztu zitzaion abenduaren 10ean, establezimendu, ekitaldi, jarduera eta leku gehiagotara
zabaltzeko COVID pasea aurkezteko derrigortasuna. Lehendakariaren Dekretua abenduaren 15ean jarri zen
indarrean.
Aldi berean, urtearen amaieran, hirugarren oroitzapen-dosiaren txertaketa-prozesuari ekin zaio, kolektibo
ahulenetatik hasita. Era berean, abenduaren 15etik aurrera, 5 eta 11 urte bitarteko haurren txertaketa
pediatrikoari ekin zaio.
Egoeraren larritasunaz jabetuta, lehendakariak abenduaren 18an Gobernuko presidenteari gutun bidez eskatu
zion presidenteen konferentziarako premiazko deialdia egin zezala, neurri komunak elkarrekin aztertzeko eta
Omicron aldaerak bultzatutako pandemiaren seigarren olatuaren bilakaera negatiboari aurre egiteko. Abenduaren
22an egindako bilera horretan, Lehendakariak 10 neurri proposatu zituen Estatuan modu bateratuan aplikatzeko.
Kanpoaldean maskara nahitaezkoa izatea baino ez zen onartu. Bere erantzukizuna betez, Lehendakariak,
mugakide diren autonomia-erkidegoekin koordinazioa bilatu ondoren, abenduaren 28an 51/2021 Dekretua
onartu zuen, eta 29an jarri zen indarrean. Dekretu horretan, berariazko neurriak ezarri ziren merkataritza-,
gizarte- eta kultura-jardueretan, ostalaritza-establezimenduetan, jatetxeetan eta antzekoetan edukiera eta
ordutegiak mugatzeko. Gainera, gabonetako ospakizun familiarrak 10 pertsonara mugatzeko gomendioa egin
zen. Neurri horiek 2022ko urtarrilaren 28ra arte daude ziren indarrean.
Osasun-kudeaketaren osagarri gisa, euskal erakundeek aparteko ahalegin ekonomikoa egin dute COVIDen
ondorioei aurre egiteko. Ahalegin hori familia, enpresa eta negozio autonomoen eskura jarritako baliabide
gehigarrien 5.100 M €-tan ebaluatu da. Horietatik, 2.200 milioi bideratu dira eragina jasan duten pertsonei eta sektoreei laguntzeko zuzeneko laguntzetara, eta beste 2.900 milioi, berriz, zerga-neurrietara eta diruz lagundutako
mailegu eta abaletara.
Pertsonei ematen zaien arretak, osasun-laguntzarekin batera, beste politika batzuen laguntza izan du, batez
ere hezkuntza-eremuan eta gizarte-politiketan.
Hezkuntzaren eremuan, 2021ean aparteko ahalegina egin da aurrez aurreko hezkuntzari eutsiko zaiola
bermatzeko. Hezkuntzako irakasleen plantilla sendotzeko, 1.064 plaza gehiago; eta jantoki-zerbitzua
indartzeko, 1.157 lagun gehiago.
Bestalde, hurrengo Hezkuntzako Euskal Legearen oinarriak ezarri dira 2021. urtean. Lege horren aurreproiektua
2022. urtean aurkeztuko da Legebiltzarrean.
Euskal eskola digitalizatzeko konpromisoa hartu dugu, Digitalizazio Plan Integral baten bidez, hurrengo hiru
urteetan 100 M € inbertitzea aurreikusita. Plan horren jarduera nabarmenetako bat da lehen hezkuntzako bosgarren mailatik hasita ordenagailu eramangarri bat jartzea ikasleen eskura.
2021-2024 Unibertsitate Plana onartu da, unibertsitate-eremuan prestakuntza duala eta bikaintasun zientifikoaren
aldeko apustua indartzeko konpromisoarekin, IKUR 2030 estrategiari esker. Estrategia horrek bikaintasun-ikerketa jaso du, batez ere Neurozientzien, Teknologia Kuantikoen, Neutronikaren, Superkonputazioaren eta Adimen
artifizialaren arloetan. Estrategia horren lehen mugarrietako bat izan da joan den abenduaren 15ean munduko
mikroskopio elektroniko aurreratuena inauguratzea, UPV/EHUko Biofisika Institutuan.
Amaitu da Lanbide Heziketako bosgarren Planaren exekuzioa, Lanbide Heziketako seigarren planari bide
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emango diona. Plan hori 2022rako onartzea aurreikusi da. Plan berri horrek erantzuna emango die euskal
enpresa-sarea egiten ari den eraldaketa ekonomikoko prozesuan euskal Lanbide Heziketak dituen erronka
berriei. Gure konpromisoa da euskal lanbide-heziketa ereduzko erreferentea izaten jarrai dezala Europan.
Plan berri honen oinarrizko zutabeak honako hauek izango dira: emakumea industrian sartzea, trantsizio
digitala eta energetikoa, prestakuntza duala eta ikas-ekinezkoa, eta Lanbide Heziketari lotutako enpresa
berriak sustatzea.
Gizarte Politiken eremuan, 179 M €-rekin indartu dira osasun-krisiak zuzenean kaltetutako eta premia handiena duten pertsonentzako laguntzak. Ohiko etxebizitzaren alokairurako diru-laguntzak; lana eta familia bateragarri egiteko laguntza osagarriak; mendeko pertsonei laguntzeko zerbitzuak indartzea; eta laguntza-programa bereziak
–esaterako, “Inor atean Utzi Gabe”– hirugarren sektorearen lankidetzarekin abiarazitakoak: horra hor, pandemiak
eragindako premia osagarriei aurre egiteko sendotu diren zenbait neurri.
Atal berezia merezi du adineko pertsonei arreta emateak, eta, horretarako, beharrezkoa da, hain zuzen ere,
“Beti on” asistentzia-programa indartzea. 62.000 pertsonari arreta ematen dien zerbitzu publikoa da, eta
hamargarren urteurrena bete du abenduan. Helburua da legegintzaldi honetan 100.000 erabiltzaile izatea.
Arreta berezia eskaini zaio egoitzetan pandemia kontrolatzeari, Jaurlaritzaren eta foru-aldundien arteko lankidetza estuan.
Aurreko esperientziak erakutsi digu erakundeen arteko lankidetza are gehiago estutu behar dela eta elkarrekin
lan egin behar dela adinekoen arretarako eredu berritu batean. Ildo horretan, eta foru-aldundiekin lankidetzan,
2021. urtean Gizarte Zerbitzuen bigarren Plan Estrategikoa egin da, zaintza-eredu berri baterako trantsizioa
bultzatzeko. Eredu berri bat, adinekoek ahalik eta denbora luzeenean bizimodu independentea izan dezaten
etxean eta familia-ingurunean. Egoitza-eredu berri bat, gizatiarragoa eta hurbilagoa, osasun- eta gizarte-arloen
integrazio handiagoa ahalbidetuko duena. Horretarako, eta osagarri gisa, 2021eko maiatzean elkarri lotutako bi
estrategia onartu ziren: Euskadiko arreta soziosanitarioko estrategia eta zaintzaileei laguntzeko estrategia.
Berdintasunaren eremuan, pandemian zehar arreta berezia jarri zaio indarkeria matxista eteteari. Biktimentzako
baliabideak eta zerbitzuak indartu dira, eta etengabeko arretarako telefono-zerbitzua indartu da. Horrez gain,
indarkeria matxistaren aurkako gizartearen eta herritarren itunaren proiektua aurkeztu da. Ekimen hori NBE
Emakumeak erakundearen “Generation equality” nazioarteko proiektuan sartuta dago.
Indargarri eta neurri horiek guztiak Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari den berdintasunaren aldeko eta
indarkeria matxistaren aurkako hurrengo legea onartzearekin batera indartuko dira.
Gazteriaren arloan, Legebiltzarrean izapidetzen ari da Gazteen Lege Proiektua, gazteen emantzipazio-adina
aurreratzea helburu duena. Lege-proiektu hau Gazteriaren Plan Estrategikoan islatzen da. Gazteen emantzipazio-adina
murrizten gehien laguntzen duten faktoreetan jartzen du arreta Planak: kalitatezko enplegua eta gazteen
etxebizitza eskuratzea, kasu honetan Gaztelagun bezalako programen aurrekontua hobetuz eta indartuz. Programa
horiek 250 € arteko diru-laguntzak ematen dizkiete gazteei etxebizitza bat alokatzeko.
Beste alde batetik, Gazte Justiziako V. Plana aurkeztu da maiatzean, Euskadiko espetxe-sistemaren kudeaketa-eredu
berriaren erreferentzia izango dena.
Etxebizitzaren arloan, aipagarria da Jaurlaritzaren Kontseiluak abenduaren 7an onartu zuela 2021-2023
Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea, 1.237 M €-ko inbertsioarekin. Planak 4.000 babespeko etxebizitza berri
eraikitzea aurreikusten du, 2.250 VISESA sozietate publikoaren eta gainerako sustatzaile pribatuen bitartez.
Gainera, 3.000 gehiago izango dira alokairu babestuko etxebizitzak.
Erronka demografikoari dagokionez –herrialdearen helburuetako bat baita erronka hori–, lan-dokumentu
bat onartu da abenduaren 14an, Erronka Demografikorako Euskal Estrategiaren funtsezko ildoak diseinatzeko.
Dokumentu hori eragile ekonomiko eta sozialek kontrastatu eta parte hartuko dute, 2022ko lehen lauhilekoan
behin betiko onartzeko. Estrategiak 25 ekimen ditu, honakoak besteak beste: 0 eta 2 urte bitarteko haur-eskolak
doan izatea; seme-alaba bakoitzeko laguntza bat, gaur egungoak bateratu eta handituko dituena; eta gazteen
ekimena, laneratzea eta etxebizitza eskuratzeko laguntzak.
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Kulturaren arloan, 2021ean abian jarri da Euskariana, Euskadiko liburutegi digitala, eta 750.000 erregistro
ditu, 34 euskal liburutegiren funtsetakoak. Euskariana Europeanari –europar liburutegi digitalari, alegia– eta
"Digital Public library of America" delakoari lotuta egongo da.
Gainera, bultzada berria eman zaio kultura- eta sormen-industrien estrategiari KSIgune klusterraren bidez,
Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, eta Basque District of Culture an Creativity BDCC aurkeztu da. Era berean,
abenduaren 21eko Gobernu Kontseiluan bermatu egin da Bilboko Arte Ederren Museoa handitzea, eta,
horretarako, 12,6 MM €-ko zuzeneko diru-laguntza bat eman zaio, urte anitzekoa, Bilboko Arte Ederren
Museoa Fundazioari, 2021-2036 aldirako. Beste erakunde bazkideek –Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru
Aldundiak, hain zuzen– kopuru bera jarri dute handitze horretarak, 37,8 MM €-koa, guztira.
Azkenik, nabarmentzekoa da Giza Eskubideen eta Biktimekiko Memoriaren eremua, uztailaren 27an Memoria
Historiko eta Demokratikoaren Lege Proiektua onartu baitzen. Era berean, irailaren 21ean Udaberri 2024
estrategia onartu genuen, giza eskubideen aldeko estrategia integrala.
Indarkeria terroristaren biktimekiko aitorpen- eta justizia-gaietan dugun konpromisoa agerian geratu zen joan
den urriaren 20an; ETAren indarkeriaren amaieraren hamargarren urteurrena zela-eta, omenaldi instituzionala
egin zitzaien indarkeria terroristaren biktimei Gogora egoitzan
Ildo beretik, joan den abenduaren 17an lehendakariak 86 memoria- eta erreparazio-koaderno eman zizkien
ebatzi gabeko eta poliziak eta epaileak argitu gabeko atentatuen biktimen familiei.
Migratzaileen giza eskubideen esparruarekin lotuta, abenduaren 18an, migratzailearen nazioarteko egunean, migraziorako Euskal Itun Sozialari atxikitzeko kanpaina amaitu zen; 120 udalek sinatu zuten itun hori. Lehendakariak
adierazi zuen harrera-eredu propioa bultzatu behar dela, eta immigrazio-eskumenaren transferentzia eskatu du,
Gernikako Estatutuan jasotzen den bezala.

EKONOMIA SUSPERTZEA
ETA EMPLEGUA
Pertsonekiko konpromisoarekin eta gizarte-politikei lehentasunezko arreta ematearekin batera, Gobernuak
2021ean ekonomia eta enplegua suspertzeko oinarriak ezarri ditu.
Egia esan, ziurgabetasun ekonomikoak daude oraindik mundu osoan. Nazioarteko merkataritzaren murrizketak,
eskariaren eta oinarrizko materialen eskaintzaren arteko desorekak, energiaren prezioa, pandemiaren aldaera berriak
agertzeak –Omicron, esaterako– ekar ditzakeen muga ekonomiko eta komertzial berriak, edo interes-tasen eta
inflazioaren bilakaerari buruzko ziurgabetasuna oztopoak dira munduan industria eta sektore enblematikoen
berreskurapena moteltzen ari direnak, hala nola automobilgintzarena. Hala ere, Euskadik erakutsi du gai dela
unerik kritikoenak gainditzeko eta errealitate berri horretara egokitzeko. Hala erakusten dute honako datu
hauek: 2021ean BPGaren % 5,6ko hazkundea aurreikusteak; industriaren susperraldiak; 14.395 langabe gutxiago
izateak; eta Gizarte Segurantzan kotizatzaile gehiago izateak: 980.022 afiliatu zeuden 2021eko abenduan, 2008ko
uztaileko 982.935 kotizatzaileren errekor historikotik oso gertu.
Datorren urterako ekonomia eta gizarte-politikak suspertzeko oinarriak ere finkatu dira, Eusko Legebiltzarrean
abenduaren 23an onartutako 2022ko aurrekontuari esker. Aurrekontu hori Euskadiren historiako handiena da;
EAJren eta PSEren gehiengo osoz onartu da, eta, lehenengo aldiz, EH Bilduren abstentzioa izan du, legebiltzar-talde
horrek Eusko Jaurlaritzarekin abenduaren 1ean sinatutako aurrekontu-hitzarmenari esker.
Hona hemen Euskadiren suspertze ekonomikoaren oinarrietako batzuk:
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Berpiztu Plana legealdiaren hasieran jarri zen abian, eta funtsezko garrantzia du ekonomia eta enplegua
suspertzeko. Garatutako politikek 53.500 enplegu sustatzea ekarri dute 2020-2021 aldian.
2022rako aurreikuspena da 3.210 milioi inguruko inbertsioa egitea eta enplegua sustatzea ia 35.000 lagunentzat.
Gainera, Berpizturen Zuzendaritza Kontseiluak martxoan egindako bileran erabaki zen 180 M €-ko aparteko funts
bat onartzea, Lehentasunezko Jarduketa Eremuak (edo eremu kaltetuak) biziberritzeko. Aparteko funts horiek eraginpeko sailak eta toki-erakundeak dagoeneko gauzatzen ari dira 25 jarduera-proiektu zehatzen
bitartez Enkarterrin, Ezkerraldean, Meatzaldean eta Oarsoaldean. Gaur egun, Airaldea eskualdeko proiektu
estrategiko zehatzak identifikatzen ari dira, joan den azaroaren 25ean eskualde hori biziberritzeko eratutako
batzorde txostengilearen irizpena onartu ondoren.
Berpiztu Programarekin batera –Jaurlaritzaren aurrekontu-ahalegin endogenoak islatzen ditu-eta programa
horrek–, Euskadi Next Programaren Europako funtsetan dago itxaropena.
Jaurlaritzak maiatzaren 18an Euskadi Next programa eguneratzea onartu zuen. Programa horrek 18.000 M €
inguruko inbertsioak aurreikusten ditu. 2021ean, Euskadik Espainiako Gobernuaren eskutik 692 M €-ak jaso
zituen, hainbat programa gauzatzeko kudeaketa-gomendio gisa Jaurlaritzako sailen bitartez.
Horri dagokionez, adierazi behar da 2021. urtean Espainiako Gobernuak automobil elektriko eta konektatuaren
EBEPEa onartu zuela, eta abenduaren 9an Europar Batasunaren aldetik argi berdea jaso zuela. Era berean, joan
den abenduaren 14an, Espainiako Gobernuak energia berriztagarrien EBEPEa onartu zuen, 6.900 milioi funts
publikoko ekarpenarekin.
Inbertsioaz gain, Euskadiren berpizkunde ekonomikoa berrikuntzaren aldeko apustu erabakigarrian oinarritzen
da. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plan berria onartu dugu 2030. urtera arte, 20.000 M € inguruko inbertsio publiko-pribatuarekin. Gure konpromiso publikoa Jaurlaritzaren barruko I+Grako aurrekontu-hazkundeetan
islatzen da. 2021ean, hazkunde hori % 10 ingurukoa izan da, eta legegintzaldiko gainerako urteetarako konpromisoa
da metatutako % 12 handitzea. Horrela, bikoiztu egingo dugu gure Gobernu Programan konprometitu genuen I+Gko
urteko inbertsio publikoa ( % 6).
Ahalegin horiei esker, Europar Batasunak goi-mailako berrikuntzako eta bikaintasuneko eskualdetzat jo du
Euskadi.
Berrikuntza industria-oinarri sendo eta lehiakor baten motorra da. Gure BPGaren %40 industriak eta zerbitzu
aurreratuek izatea jarri du herri-helburutzat Jaurlaritzak. Horretarako, 2030erako ZTBPrekin batera, Industria eta
Enpresak Nazioartekotzeko Plan Estrategikoa onartu dugu. Euskadi 2025erako eraldaketa digitalerako estrategia
onartu da. Zibersegurtasuneko Euskal Zentroa sendotu da. Enpresa txiki eta ertainei laguntzeko plan integral bat
jarri dugu martxan, 430 M €-koa. Ekintzailetzako Erakunde arteko Plana ere onartu da, 250 M €-ko aurrekontuarekin, eta BAIC, Basque Artifical Intelligence Center elkartea abiarazi da. Bertan, Jaurlaritzak parte hartzen
du adimen artifizialarekin lotutako hogei enpresa eta eragile teknologikorekin.
Covidaren ondorio negatiboei aurre egiteko Merkataritza, ostalaritza eta turismoari laguntzeari dagokionez,
Jaurlaritzak 2020-2021 aldian sektoreari laguntzeko 114 milioiko aparteko baliabideak inbertitu ditu, bai
zuzeneko laguntzen bidez, bai ostalaritza, turismo eta merkataritzarako bonu-kanpainen bidez kontsumoa
bultzatzeko. Adibide gisa, abenduaren 21eko Gobernu Kontseiluan onartu zen merkataritzara bideratutako
“Euskadi denda bonua” kanpaina zabaltzea; horrela, merkataritza-bonuan 7,1 M € inbertituko dira: 6,6 milioi
Jaurlaritzak jarriko ditu; eta gainerakoa, kanpainari atxikitako udalek. Gainera, abenduaren 21ean, asteartean, Turismoko Konferentzia Sektorialean, Next Generation europar funtsekin finantzatutako “Euskadi Turismo Jasangarritasunerako Lurralde Plana” onartu zen. Euskadik 67 M € jasoko ditu 2023ra arte, nazioarteko
plan hori finantzatzeko Espainiako Gobernuarekin hartutako konpromisoaren arabera.
Era berean, ekonomia suspertzeko elementu osagarri gisa, azpiegituretako inbertsioa gogoratu behar da,
batez ere trenbideen arloan. Euskal Y-ari dagokionez, badakigu atzerapen-urteak metatu dituela. Hala ere,
2021. urte honetan Espainiako Gobernuarekiko protokoloak eta konpromisoak berretsi dira, euskal hiriburuetarako
sarbidea bermatzeko. Horri dagokionez, azpimarratu behar da Kongresuan EAJko legebiltzar-taldeak eta Espainiako
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Gobernuak 2021eko abenduaren 3an lortutako akordioa. Akordio horren arabera, Espainiako Gobernuak
konpromisoa hartu du Eusko Jaurlaritzarekin kudeaketa-gomendio bat formalizatzeko AHT Bilbon eta Gasteizen
sartzeko obrak egiteko, eta azpiegitura hori 2027an amaitzeko.
Eusko Trenbideak-en azpiegiturei dagokienez, lizitazio berrietan aurrera egin da Kontxa-Eason, Donostiako lurpeko
pasabidean eta Topoaren Altza-Galtzaraborada tartean.
Enpleguaren eremua da suspertze ekonomikoaren islarik onena.
Berpiztu planaz gain, 2030erako Enpleguaren Euskal Estrategia onartu da, prestakuntzarako eta lan-aktibaziorako
eskubide subjektiboa jorratzen duena. Estrategia hori 2021ean egindako Enplegu Planean gauzatuko da, eta
2022ko lehen asteetan onartuko da.
Enplegua sortzeko eta prekarietatea murrizteko funtsezko elementuetako bat elkarrizketa soziala da. Elkarrizketa
Sozialerako Mahaiak bi osoko bilkura egin ditu, eta 2021ean gure ekonomia eraldatzeko akordio handiak lortu dira:
krisian dauden sektoreetako langileak birkualifikatzea eta birkokatzea, 4.0 industriarako bidezko trantsizioa; Lanbide
Heziketa; eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna enpresa-esparruan, eta enplegu-hobi berriak, azken horiek Gobernuak, sindikatuek eta enpresa-ordezkariek berretsiak Lehendakaritzako egoitzan irailaren 14an.
Enplegu publikoaren elementu lagungarri gisa, abenduaren 21eko Gobernu Kontseiluak 2021. Urteari dagokion
lan-eskaintza publikoa onartu zuen: 4.000 lanpostu guztira, hainbat sail eta erakunde publikotakoak, batez ere
Hezkuntzan (1.856 lanpostu) eta Osakidetzan (1.273 lanpostu). LEP hori 2022ari dagozkion deialdietan gauzatuko da.
Ondorioz, 2021ean langabezia-tasa % 10ean kokatzea lortu da, eta horrela legegintzaldi osorako aurreikusitako
helburuetako bati erantzun zaio. LANBIDEn 2021eko abenduan erregistratutako langabezia 114.845 pertsonakoa
izan zen, COVID baino lehenagoko mailetakoa. Gizarte Segurantzan 20.890 kotizatzaile gehiago izan ziren, eta
2021. urtearen amaieran 980.022 afiliatu zeuden. Horrela, enpleguan "COVID arrakala" gainditutzat jo daiteke.

JASANGARRITASUNA
Planetarekin dugun konpromisoa legealdi honetarako Gobernu Programaren hirugarren zutabea da.
Ingurumenaren Jasangarritasuna, Ekonomia Zirkularra eta Trantsizio Energetikoa dira Euskaditik planetarekin
dugun konpromisoari erantzuten dioten elementuak.
Maiatzean Basque Green Deal ekimena aurkeztu zen, Europako Itun Berdearekin lerrokatuta. Ekonomia Zirkularraren 2030 Estrategia onartu da, bai eta EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana ere, 100 M €
inguruko inbertsioak aurreikusi dituena, hondakinen birziklapena, murrizketa eta berrerabilpena sustatzeko.
Neurri horiek eta beste zenbait egitasmok –hala nola “Basque Zirkular Hub”, Basque Ecodesign Center, ETE
Programa Zirkularra eta 2030 erosketa eta kontratazio berdeko programa, abenduaren 7an onartutakoa– euskal
ekonomiaren estrategia zirkularrean eta ingurumenekoan aurrera egiteko aukera emango dute.
Trantsizio energetikoari dagokionez, otsailean Energy Intelligence Center abian jarri da ezkerraldeko Parke
Teknologikoan. Energia berriztagarriak sustatzearen aldeko apustua egin dugu, lankidetza publiko-pribatuaren
eskutik. Apustu horren erakusgarri dira, besteak beste, Ekian energia fotovoltaikoa sortzeko proiektua, Ekiola
elektrizitatea sortzen duten herritarren kooperatibak sustatzeko proiektua eta Europawave marea-energia
garatzeko proiektua. Ildo horretan, Euskadiko ingurumen-administrazioaren lege-proiektua ere onartu dugu,
abenduaren 9an, osteguna, Legebiltzarrak onartutako legean gauzatua. Halaber, natura-ondarea kontserbatzeari
buruzko lege-proiektua eta trantsizio energetikoaren eta klima-aldaketaren plana onartu ziren 2021eko urriaren
26an. Plan hori Trantsizio Energetikoaren eta Klima Aldaketaren Lege-proiektuaren bizkarrezurra da, eta 2022ko
lehen lauhilekoan gauzatuko da.
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Euskadik bere gain hartu ditu Glasgowen egin zen COP 26 planetaren aldeko munduko goi-bileraren konpromisoak.
Euskadik konpromisoa hartu du berotegi-efektuko gasen emisioak % 45 murrizteko eta 2050ean zero emisio garbi
lortzeko. Lehen urratsa euskal industriak eman du. Joan den urriaren 27an, euskal industriak zero emisio garbi
lortzeko konpromisoa hartu zuen, World Economic Forum garatzen ari den munduko aliantzarekin bat eginda,
Euskadiko kluster industrialen zero emisio garbietarako trantsizioa sustatzeko.

AUTOGOBERNUA
Zutabe hori funtsezkoa da, aurreko hiru zutabeen egonkortasuna bermatzen duelako.
Legegintzaren eremuan, autogobernua barrurantz eraikitzen jarraitu dugu, 24 legegintza-ekimen onartuz
eta Legebiltzarrera igorriz. Horietatik, 19, lege-proiektu gisa; eta 5, Jaurlaritzako legebiltzar-taldeek aurkeztutako
lege-proposamen gisa.
Legegintza-ekimen horiekin batera, hiru aurrekontu-lege ere onartu dira: 2020ko aurrekontuak aldatzekoa,
2021eko aurrekontuena eta 2022ko aurrekontuena.
Guztira, 27 legegintza-ekimen bidali dira Legebiltzarrera, lege-proiektu edo lege-proposamen gisa.
Euskadik kanpoan izango duen proiekzioari dagokionez, nabarmentzekoa da 2021eko abenduaren 14an onartu zirela "Euskadi Basque Country 2025" nazioartekotzeko esparru-estrategia eta "Kanpo Ekintzako Plana
2025". Esparru horretan, abenduaren 28ko Gobernu Kontseiluan Euskadiren Frantziako Ordezkaritza berria
sortu eta arautzen duen Dekretua onartu zen.
Era berean, kudeaketa garden eta eraginkorraren atalean, abenduaren 14an Gobernantza eta Berrikuntza
Publikoaren eta Gobernu Digitalaren 2030 Plan Estrategikoa onartu zen.
Europan, 2021ean Jaurlaritzak proposamen bat egin dio Europaren etorkizunari buruzko konferentziari, legegintza-eskumenak dituzten eskualdeen gutunaren bidez. Europaren eraikuntzan parte-hartze handiagoa eta
maila anitzeko gobernantza benetan onartzea eskatzen du Euskadik. Ondorio horietarako, eskualde elkartuaren
estatutu berezia eduki nahi dugu, subsidiariotasun- eta proportzionaltasun-printzipioak praktikan aplikatu ahal
izateko.
Beste erkidego batzuekiko barne-harremanari dagokionez, Nafarroako Erkidegoarekiko lankidetza-protokolo
orokorra eguneratu da joan den abenduaren 10ean. Era berean, bultzada berria eman zaio Euskadi-Nafarroa-Akitania Berria euroeskualdearen proiektuari, batera onartu baita “2027 estrategia”, Pirinioen bi aldeetako
hiru erkidegoek partekatzen dituzten lan-ildoak indartzea proposatzen duena. Ildo beretik, abenduaren 13an,
lehendakaria eta Pere Aragones Kataluniako president-a bildu ziren Pirinioetako Lan Elkarteko lehendakaritza
eskualdatzeko.
Ekonomia- eta finantza-autogobernuan sakontzeari dagokionez, nabarmentzekoa da martxoan eta uztailean
Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren bi bilera egin zirela. Horietan, finantza-transakzioen gaineko zerga
eta zerbitzu digitalen gaineko zerga ituntzea onartu zen, baita Ituna merkataritza elektronikorako BEZaren
sistema berrira egokitzea ere, eta defizitaren eta zor publikoaren arloko akordioak ere onartu ziren, Euskadik
baliabide ekonomiko gehigarriak izan ditzan eta Estatuarekiko aldebiko harremana finkatu dadin Itunaren
bitartez.
Ekarpenen Lege berria 2021eko uztailaren 27an onartzea funtsezko faktorea da egonkortasun ekonomikorako
eta aurrekontu-segurtasunerako euskal erakunde-sare osoarentzat.
Barne-autogobernuaren arloan, joan den ekainaren 18an, lau urte igaro ondoren, Segurtasun Batzordearen lehen bilera egin zen Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren artean. Bilera horretan hainbat
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erabaki hartu ziren, besteak beste, Ertzaintza polizia integral gisa indartzea eta nazioarteko erakundeetara
zuzenean sartzea, Shengeneko hitzarmena aplikatuz zaintza-lanak egiteko.
Estatutua betetzeari dagokionez, eta jada transferitutako autogobernuari dagokionez, Gobernantza Publiko
eta Autogobernu Sailak egindako txostena nabarmendu behar da. Txosten hori IVAPek argitaratu zuen irailaren
erdialdean, “higadura isila” izenburupean. Txosten hori aurreko legegintzaldian hasi zen, Jaurlaritzaren
eta Legebiltzarraren konpromiso bati erantzunez. 680 orrialdetan zehaztu eta dokumentatu dira euskal
erakundeek kudeatutako estatutuak oinarrizko legeen bidez eta Konstituzio Auzitegiaren doktrina mugatzailearen
bidez izan dituen murrizketak.
Onartuta eta eskualdatzeke dagoen autogobernuari dagokionez, Gernikako Estatutuaren amaieran aurrera
egiteko eta Espainiako Gobernuak berak proposatutako egutegia betetzeko beharra agerian geratu zen
Lehendakariak Espainiako Gobernuko presidentearekin 2021eko urtarrilaren 25ean egindako aldebiko
bilera batean, bai eta beste askotan ere urte osoan zehar.
Eremu horretan, eskualdatzeke dauden transferentzien egutegia da erreferentzia, Espainiako Gobernuak
2020ko otsailaren 20an bidali zuen kronogramarekin bat etorriz. Kronograma hori, gerora, 2020ko urriaren 14an eguneratu zen, pandemiaren atzerapenaren eragina aztertzeko. Kronograma horren arabera, hiru
bloketan multzokatuta, 2021. urte honetan hasi behar zen identifikatutako eta eskualdatzeke dauden 30
transferentziak negoziatzen gutxienez. Egia esan, 2021ean lau transferentzia baino ez ziren egin, 2021eko
maiatzaren 10ean egindako Transferentzien Batzorde Mistoan: espetxeen kudeaketa; errepideko garraioa;
ISBN eta ISSNaren esleipena; eta Itsasertzaren Antolamendua eta Kudeaketa (Ondarroako Portuko Itsas
Eraikina). BMIren transferentziarako aurreakordio bat ere lortu da, 2020ko urritik konprometituta zegoen eta.
Transferentzia hori eskualdatzeke dago oraindik, txosten hau egin den datan.

Oharra:
I. eranskinean 200 jarduketa garrantzitsuenak jaso dira, ardatzen eta ordena kronologikoaren arabera. Halaber,
www.Irekia.eus. estekan ikus daitezke Gobernu Programa betetzeko garatutako jarduera guztiak.

Lehendakaritza 2021eko abenduaren 31.
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GAUZATZEAREN
LABURPENA

GOBERNU-PROGRAMA
Gobernu Programak 150 konpromiso eta 699 ekimen ditu.
Legegintzaldiko lehen urte osoa bete ondoren, 2021eko abenduan, Gobernu Programako 150 konpromisoetako
ia guztiak eta ezarritako 699 ekimenen hiru laurdenak gauzatzen ari dira.
Orain arte Irekiaren atari irekian (www.irekia.euskadi.eus/es) egindako 2.000 jarduera esanguratsu baino gehiago
argitaratu dira.
(Ikus 1. atala)

PLANGINTZA ESTRATEGIKOA
Legegintzaldirako aurreikusitako 16 plan estrategikoetatik, 2021eko abenduaren 31n, 9 plan estrategiko
onartuta edo indarrean daude, eta beste 7 prestatzen edo izapidetzen ari dira.
(Ikus 2.1. atala)

SAILEN PLANGINTZA
Legegintzaldia hasi zenetik, sailen edo sektoreen 50 plan onartu dira edo indarrean daude.
(Ikus 2.2 atala)
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LEGEGINTZA-PROGRAMA
2021eko abenduaren 31n 27 legegintza-ekimen bidali dira Legebiltzarrera: 22 lege-proiektu eta 5 lege-proposamen,
Gobernua osatzen duten bi alderdienak (onartutako 3 aurrekontu-legeak barne).
Une honetan, Jaurlaritza aktiboki ari da lanean izapidetzen ari diren 8 lege-aurreproiektutan: Suteen
prebentzioa eta itzalketa eta salbamendua; Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko legearen aldaketa;
Trantsizio energetikoa eta klima-aldaketa; Hezkuntzako Euskal Legea; Mugikortasun jasangarria; Euskadiko
Osasun Publikoa; Garapenerako Lankidetza eta Kontsumitzaileen estatutoa.
(Ikus 3.1 atala)

URTEKO ARAUGINTZA-PLANA (DEKRETUAK)
2021ean 46 dekretu onartu dira, eta beste 79 egiten eta izapidetzen hasi dira.
(Ikus 3.2 atala)

10 HERRI-HELBURU
XII. Legealdirako 10 Herri-helburuetatik 5ek egoera positiboa edo aldeko joera dute. Bik legegintzaldian helburu
horiek lortzeko bilakaera erakusten dute. Gainerako hiru helburuek –(1) bizi-itxaropena 85 urtera arte handitzeak,
(2) energia berriztagarrien kuotak energiaren azken kontsumoan eta (3) jaiotza-tasak, alegia– egoera okerragoa
dute, eta, horregatik, 2024rako egoera hori itzultzeko ahaleginak ahaleginak areagotuko dira.
(Ikus 4. atala)
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1.1.
KONPROMISOAK,
EKIMENAK ETA
JARDUKETAK GAUZATZEA
Jaurlaritzaren Programa Operatiboak 150 konpromiso eta 699 ekimen ditu.
XII. legegintzaldiko lehen urte osoan, konpromiso guztiak gauzatzen ari dira, bi izan ezik. Aldi berean, abenduaren
31n, legegintzaldirako 699 ekimenetatik % 78 abian daude, 2.000 jarduera baino gehiago garatuta.
Jarraian, sailek abenduaren 31 arte garatutako konpromiso, ekimen eta jarduera kopuruaren laburpena dago.
Horiei buruzko xehetasun gehiago https://programa.irekia.euskadi.eus/?locale=eu atarian eskura daiteke.

GOBERNU-PROGRAMA BETETZEAREN LABURPENA 2021/12/31
(INFORMAZIO BATERATUA 2022/01/20AN)
SAILAK

KONPROMISOAK

EKIMENAK

JARDUKETAK

Gobernu
Programa

Abian

Egiteke
(Ikusi
xehetasuna)

Gobernu
Programa

Abian

Egiteke

Egindakoak
guztira

Lehendakaritza

11

11

0

40

36

4

215

1.Lehendakariordetza
eta Segurtasuna

5

5

0

15

15

0

156

2.Lehendakariordetza
eta Lana eta Enplegua

11

11

0

36

30

6

164

Gobernantza Publikoa
eta Autogobernua

6

6

0

20

17

3

78

Ekonomiaren Garapena,
Jasan. eta Ingurumena

25

25

0

152

123

29

403

Ekonomia eta Ogasuna

3

3

0

17

16

1

117

Hezkuntza

18

16

2

77

55

22

229

Lurralde Plangintza,
Etxebizitza eta
Garraioak

8

8

0

61

35

26

116

Osasuna

5

5

0

28

22

6

241

Berdintasuna, Justizia
eta Gizarte Politikak

32

32

0

142

106

36

350

Kultura eta Hizkuntza
Politika

13

13

0

64

58

6

240

Turismoa, Merkataritza
eta Kontsumoa

13

13

0

47

36

11

122

GUZTIRA

150

148

2

699

549

150

2431
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GOBERNU-PROGRAMAKO 150 KONPROMISOEN BETETZE-MAILA
GPREN KONPROMISOEN
KOPURUA GUZTIRA

ABIAN

EGITEKE

Lehendakaritza

11

11

0

1. Lehendakariordetza eta Segurtasuna

5

5

0

2. Lehendakariordetza eta Lana eta Enplegua

11

11

0

Gobernantza Publikoa eta autogobernua

6

6

0

Ekonomiaren Garapena, Jasan. eta Ingurumena

25

25

0

Ekonomia eta Ogasuna

3

3

0

Hezkuntza

18

16

2

Lurralde Plangintza eta Etxebizitza eta Garraioak

8

8

0

Osasuna

5

5

0

Berdintasuna, justizia eta gizarte-politikak

32

32

0

Kultura eta Hizkuntza Politika

13

13

0

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa

13

13

0

150

148

2

KPREN EKIMENEN
KOPURUA GUZTIRA

ABIAN

EGITEKE

Lehendakaritza

40

36

4

1. Lehendakariordetza eta Segurtasuna

15

15

0

2. Lehendakariordetza eta Lana eta Enplegua

36

30

6

Gobernantza Publikoa eta Autogobernua

20

17

3

Ekonomiaren Garapena, Jasan. eta Ingurumena

152

123

29

Ekonomia eta Ogasuna

17

16

1

Hezkuntza

77

55

22

Lurralde Plangintza eta Etxebizitza eta
Garraioak

61

35

26

Osasuna

28

22

6

Berdintasuna, justizia eta gizarte-politikak

142

106

36

Kultura eta Hizkuntza Politika

64

58

6

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa

47

36

11

699

549

150

SAILA

GUZTIRA

GOBERNU-PROGRAMAKO EKIMENEN JARRAIPENA
SAILA

GUZTIRA
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GOBERNU-PROGRAMAREN JARDUERAK
SAILA

GUZTIRA
JARDUKETAK

Lehendakaritza

215

1. Lehendakariordetza eta Segurtasuna

156

2. Lehendakariordetza eta Lana eta Enplegua

164

Gobernantza Publikoa eta Autogobernua

78

Ekonomiaren Garapena, Jasan. eta Ingurumena

403

Ekonomia eta Ogasuna

117

Hezkuntza

229

Lurralde Plangintza eta Etxebizitza eta Garraioak

116

Osasuna

241

Berdintasuna, justizia eta gizarte-politikak

350

Kultura eta Hizkuntza Politika

240

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa

122

TOTALES
* XII. Legegintzaldiaren hasieratik aurrera (2020ko iraila) garatutako jarduerak jaso dira
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1.2.
ONDORIOAK
2021eko abenduaren 31 arte, legegintzaldi honetako lehen urte osoan, Gobernu Programaren 150 konpromisoetako
ia guztiak gauzatzen ari dira. Aipatutako programan jasotako 699 ekimenen hiru laurdenak abian daude. Halaber,
2.000 jarduera esanguratsu baino gehiago egin dira; horiek guztiak Irekia webgunean argitaratuta daude, Gobernu
Programaren gardentasunari eta jarraipenari buruzkoan.
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PLANGINTZA
ESTRATEGIKOA
ETA SAILENA
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2.1.
PLANGINTZA
ESTRATEGIKOA
Jaurlaritzaren Plangintza Estrategikoa 16 plan estrategikok osatzen dute.
9 plan estrategiko onartu dira edo indarrean daude, ezarritako aurreikuspenak betez. 2021eko abenduan,
izapidetze-egoera aurreratuan zeuden bi plan estrategiko, 2022ko lehen hilabeteetan onartuko direnak: 20212024 Enplegu Plan Estrategikoa eta Hezkuntza Sistemaren Eraldaketa Digitaleko Plana (Hezkuntzako Plan
Estrategikoa zena lehen).
Era berean, gainerako 5 plan estrategikoak egiten hasi dira: Etxebizitzaren eta Hiri-berroneratzearen Plan
Estrategikoa; 2021-2028 aldirako Osasunaren Plan Estrategikoa; Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoa;
Kulturaren Plan Estrategikoa; eta Merkataritza eta Turismoko Plan Estrategikoa, turismoa eta ostalaritza
sustatzeko programa eta merkataritzari laguntzeko 2024 programa, egun egiten ari dena, erreferentzia gisa
dituena.
Hona hemen zerrenda osoa, onarpen data eta indarraldia adierazita:
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PLANGINTZA ESTRATEGIKOAREN EGOERA (2021EKO ABENDUAREN 31)
PLANA

SUSTATZAILE SAILA

ONARTUA
(DATA)

IZAPIDETZEN
(TRAMITAGUNE)

1. Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntza Plana-ZTBP
2030

Lehendakaritza

2021/02/23

2. Euskadi-Basque Country
2025 Estrategia

Lehendakaritza

2021/12/14

3. Euskadiko Segurtasun
Publikoko Plan Orokorra
2025

Segurtasuna

2021/03/16

4. Enpleguko Plan
Estrategikoa

Lan eta Enplegua

5. Gobernantza eta
Berrikuntza Publikoko Plan
Estrategikoa

Gobernantza Publiko
eta Autogobernua

2021/12/14

6. Industria Garatzeko eta
Nazioartekotzeko Plan
Estrategikoa

Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena

2021/07/20

7. Trantsizio energetikorako
eta klima-aldaketarako plan
estrategikoa

Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena

2021/10/13

8. Ekonomia Zirkularraren
eta Bioekonomiaren Plan
Estrategikoa

Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena

2021/10/26

9. Hezkuntza-sistemaren
Eraldaketa digitalerako
Plana

Hezkuntza

10. Etxebizitzako eta
Hiri Berrikuntzako Plan
Estrategikoa

Lurralde Plangintza,
Etxebizitza eta
Garraioak

Egiten

11. Osasunaren 2021-2028
Plan Estrategikoa

Osasuna

Egiten

12. Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Plan
Estrategikoa

Berdintasuna,
Justizia eta Gizarte
Politikak Emakunde

13. Gizarte Zerbitzuen II.
Plan Estrategikoa

Berdintasuna,
Justizia eta Gizarte
Politikak

14. Euskararen Agenda
Estrategikoa

Cultura y Política
Lingüística

15. Kulturaren Plan
Estrategikoa

Kultura eta
Hizkuntza Politika

Egiten

16. Turismo eta Merkataritzako Plan Estrategikoa

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoa

Egiten

EGITEN

Izapidetzen

Izapidetzen

VII. Plana
indarrean
2021eko
amaierara
arte
Egiten

2021/11/02

Egiten: Egiten hasi diren Plan Estrategikoak
Izapidetzen: Eginda dauden eta onartzeko tramitean dauden Plan Estrategikoak
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PLAN ESTRATEGIKOAK EUSKADI 2024

ENPLEGUA*
Izapidetzen

HEZKUNTZA
Izapidetzen

GIZARTE ZERBITZUAK
INDUSTRIA GARATZEKO ETA
NAZIOARTEKOTZEKO*
2021/07/20

Egiten

OSASUNA

EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNA

ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA
BERRIKUNTZA ZTB 2030*

Izapidetzen

2021eko bukaerararte indarrean

KULTURA
Izapidetzen

2021/02/23

EUSKARAREN AGENDA
ESTRATEGIKOA

TURISMO ETA
MERKATARITZA*

2021/11/02

Izapidetzen

OPAROTASUNA
PLANETA

SEGURTASUN
PUBLIKOA
2021/03/16

PERTSONAK
AUTOGOBERNUA

EKONOMIA ZIRKULARRA
ETA BIOEKONOMIA*
2021/10/26

EUSKADI-BASQUE COUNTRY
2025 ESTRATEGIA

ETXEBIZITZA ETA
HIRI BERRIKUNTZA*

2021/12/14

Izapidetzen

GOBERNANTZA ETA
BERRIKUNTZA PUBLIKOA
TRANTSIZIO ENERGETIKOA
ETA KLIMA-ALDAKETA *

2021/12/14

2021/10/13

Egiten:
Egiten hasi diren Plan Estrategikoak
Izapidetzen:
Eginda dauden eta onartzeko tramitean dauden Plan Estrategikoak
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* Berpiztu Programan sartutako
plan estrategikoak

2. PLANGINTZA ESTRATEGIKOA ETA SAILENA

2.2.
SAILEN
PLANGINTZA
XII. Legegintzaldiko sailen plangintza, hasiera batean, sailen 78 planek osatzen dute. Plan horiek Gobernu
Kontseiluaren 2020ko abenduaren 15eko Erabakiaren Hasierako Zerrendan jasota daude. Hasiera batean
aurreikusitako 78 planetatik, 37 onartu dira sailetan.
Gainera, hasierako zerrendaren osagarri, 2021eko ekitaldian beste 13 plan sektorial edo sail-plan onartu dira.
Horrela, guztira 50 plan sektorial edo sail-plan onartu edo indarrean egon dira 2021eko abenduaren 31ra arte.
Jarraian, aurreikusitako, onartutako eta indarrean dauden sail-planen zerrenda azaltzen da; egiteke daudenena;
eta legegintzaldian zehar hasierako zerrendan ez zeuden eta onartu diren planena:
XII. LEGEGINTZALDIRAKO AURREIKUSITAKO SAIL-PLANAK
(2020/12/15eko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren arabera)

ONARTUTA EDO
INDARREAN

LEHENDAKARITZA
1

Sailarteko Plana, Euskadiko Erronka Demografikoari buruzkoa

2

Trantsizio Soziosanitarioko Bizi Berri Plana

3

Agenda 2030en Lehentasunen Euskal Programa

SEGURTASUNA ETA LEHENDAKARIORDETZA 1
4

Bide Segurtasuneko, Mugikortasun segurko eta Jasangarriko Plana

5

Transmisio-ahalmen handiko gaixotasunetarako Larrialdi Plana

LANA ETA ENPLEGUA ETA LEHENDAKARIORDETZA 2
6

Enpleguaren Euskal Estrategia 2030

7

Enpleguaren behin-behinekotasuna eta lanaldien partzialtasuna murrizteko plana

***

8

Gizarte Ekonomiaren Sailarteko Plan Estrategikoa 2021-2024

****

9

Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia 2021-2026 (GK
2021/12/21)

10

Lan Ikuskaritzako Plan Berezia

11

Gizarteratzeko V. Euskal Plana 2022-2025

GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
12

Gobernu digitaleko Euskal Estrategia

*

GARAPEN EKONOMIKOA, IRAUNKORTASUNA ETA INGURUMENA
13

Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen 2025 Plana

14

Ekintzailetzaren Erakundearteko Plana 2024

15

Nekazari gazteentzako Gaztenet Plana

16

Itsas Arrantzarako Europako Funtsaren (FEMP 2021-2027) Euskadiko programa
eragilea
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17

Sasoiko Lanaren Arretarako V. Plana 2021-2024

18

Euskadiko Gastronomia eta Elikadura Plana (EGEP)

19

Nekazaritza Politika Erkidearen Landa Garapenerako Plana (NPE)

20

Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2030

21

EAEko Plan Hidrologikoa 2022-2028

22

EAEko Biodibertsitate Estrategia 2030

23

Euskadiko Ingurumenaren V. Esparru Programa 2030

24

Lurzorua Babesteko Euskal Estrategia 2030

25

Kutsadura atmosferikoa kontrolatzeko plana

26

Sektore Publikoaren Jasangarritasun Energetikoaren Plana 2025 (indarrean)

27

Ingurumen Ikuskapenerako eta Kotrolerako Plana 2019/2026

28

Mugikortasun Elektrikoaren Plan Integrala

29

Euskadiko Energia Estrategia 2030

30

Klima-aldaketaren aurkako estrategia. Klima 2050

EKONOMIA ETA OGASUNA
31

Euskal Estatistika Plana 2023-2026

32

Euskal Autonomia Erkidegoko iruzur fiskalaren kontrako borrokarako Plan
bateratua

33

Euskadi Next Programa - Europako Funtsak

HEZKUNTZA
34

Hezkuntza Azpiegituren Plana 2019-2023

35

Euskal Hezkuntza Sistemarako II. Hezkidetza Plana, 2019-2023

36

Gaitasun Handiko Ikasleentzako Hezkuntza Arretarako Plana

37

Ikasle etorkinei hezkuntza-arreta emateko Plana

38

Bizialdi osoko ikaskuntzarako plana

39

Euskal Unibertsitate Sistemaren Plana 2019-2022

40

Lanbide Heziketako VI. Euskal Plana 2019-2021

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK
41

Mugikortasun Jasangarriko Plana 2021-2025

42

Bultzatu 2050 Euskadiko Hiri Agenda

43

Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen III. Plan Orokorra

OSASUNA
44

Osasun-instalazioak eta -ekipoak hobetzeko eta modernizatzeko plan orokorra

45

Ikerketa Sanitarioko Plana (ZTBP Euskadi 2030en integratua)

46

Euskadiko Plan Onkologiko Integrala 2018-2023

47

Euskadiko zainketa aringarrien Plana

48

Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia 2021-2024
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XII. LEGEGINTZALDIRAKO AURREIKUSITAKO SAIL-PLANAK
49

EAEko Adikzioen VII. Plana

50

Euskadin haurren obesitatea prebenitzeko estrategia

ONARTUTA EDO
INDARREAN

BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE-POLITIKAK
51

Emakumearen aurkako indarkeriaren arloko jarduera-plana

52

Euskadin soldata-arrakala murrizteko plana

53

Justiziaren Euskal Estrategia

54

Habian 2030 Estrategia - Gizarte-eraldaketarako heziketa

55

Gatazkak Konpontzeko baliabide alternatiboak bultzatzeko eta sendotzeko plana

56

Gazte Justiziaren V. Plana

57

Gazte Emantzipaziorako Sail arteko Plana

58

Zahartze aktibo eta osasungarrirako euskal estrategia

59

Nahi ez den bakardadearen aurka borrokatzeko erakunde arteko proiektua

60

Zaintzaileei Laguntzeko Euskal Estrategia

61

Adinekoekiko gobernantzarako euskal estrategia-Nagusi Agenda

62

Familiei Laguntzeko Erakunde arteko IV. Plana 2018-2022

63

Haurren eta nerabeen indarkeriaren aurkako estrategia integrala

64

Herritartasunaren, kulturartekotasunaren eta Immigrazioaren Esparruan Jarduteko VI. Plana

65

Hezkuntzaren eta Giza Eskubideen Esparru Programa

66

Garapenerako Lankidetzaren V. Plan Zuzentzailea

67

Gogora Institutuaren 2021-2024 Jarduera Plana

68

Ijito-herriarekiko euskal estrategia

69

Etxerik Gabeko Pertsonen Euskal Estrategia 2018-2021

70

Euskadiko hirugarren sektore soziala sustatzeko estrategia

71

Boluntariotzaren Euskal Estrategia

KULTURA ETA HIZKUNTZA-POLITIKA
72

Herri Administrazioetan Euskara Normalizatzeko VII. Plana 2023-2027

73

Gizarte- eta ekonomia-eremuan Euskara Normalizatzeko Plana 2020-2023

74

Mugiment Jarduera Fisikoaren Gida Plana

75

Hizkuntzaren Teknologien Plana 2021-2024

TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
76

Turismoa eta ostalaritza sustatzeko programa

**

77

Merkataritzari laguntzeko programa 2024

**

78

Kontsumobideren plana

(*) Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko eta Digitalizazioko 2030 Plan Estrategikoan sartutako plangintza.
(**) Turismo eta Merkataritza Planean sartu beharreko sail-programak.
(***) Horren edukia Lan Ikuskaritzako Plan Berezia izeneko 10. plana gauzatuz ezarriko da.
(****) Plan hau 2022ko urtarrilean onartu zen. Beraz, 2022ko balantzearen txostenean sartuko da.
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HASIERAKO ZERRENDATIK KANPO ONARTUTAKO SAIL-PLANAK

PLANAK
79

Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzko Urteko Plana 2021,

80

Bizikidetzaren, Giza Eskubideen eta Aniztasunaren Plana-Udaberri 2024,

81

Euskadiko Segurtasun Publikorako Informazio eta Komunikazio
Teknologikoen Plan Estrategikoa.

82

Euskadi 2025erako Eraldaketa Digitalerako Estrategia

83

Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea 2021-2023

84

Ekoizpen Ekologikoa Sustatzeko Plana 2020-2023

85

85 Euskadiko Irisgarritasun Estrategia garatzeko Ekintza Plana

86

Kirolean euskarazko komunikazioa sustatzeko 2021-2024 Plana

87

Justizia Digitaleko Plana 2021-2026 (2021/12/07)

88

Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Berdearen Programa 2030 (2021/12/07)

89

Kanpo Harremanetarako Plana 2020-2025

90

Euskadiko Turismoa Iraunarazteko Lurralde Plana

91

Lanbide Hobetzen Plana

Iturria: Lehendakaritzan eskuragarri dagoen informazioa, argitaratutako iturrietan oinarrituta.
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2.3.
ONDORIOAK
PLAN ESTRATEGIKOAK
Plangintza estrategikoari dagokionez, legealdiko lehen urte oso honetan erritmo egokia egiaztatu da planak
egin eta onartzeari dagokionez; izan ere, 16 planetatik 9 jarri dira abian, eta prestaketa- edo izapidetze-egoera
aurreratuan daude 7 plan; horiek 2022. urtean zehar onartzea aurreikusi da.

PLANES DEPARTAMENTALES SECTORIALES
Legegintzaldiko lehen ekitaldi osoan sailen plangintza garatzeari dagokionez, orain arte 50 onartu dira edo
indarrean daude. Horietatik 37 bat datoz hasiera batean aurreikusitako sailen planekin eta hasierako zerrendatik
kanpo onartutako 13 plan osagarrirekin.
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3.1.
LEGE PROIEKTUAK ETA
LEGE PROPOSAMENAK
Jaurlaritzak legegintzaldi honetan zehar 36 lege-proiektu Legebiltzarrera bidaltzeko konpromisoa hartu zuen.
2021eko abenduaren 31n, 27 legegintza-ekimen igorri dira Legebiltzarrera, bai lege-proposamen gisa, bai
Gobernuko alderdi baten lege-proposamen gisa. 27 legegintza-ekimen horiek honela banakatzen dira:
1) 2020/11/10ean onartutako hasierako legegintza-programatik 19 legegintza-ekimen bidali dira, 17 lege-proiektu
gisa eta 2 lege-proposamen gisa Jaurlaritzako bi alderdien aldetik. (Ikus 1. taula)
2) Legegintza Programaren osagarri gisa, 5 legegintza-ekimen gehigarri igorri dira Legebiltzarrera: 2 lege-proiektu
gisa eta 3 Jaurlaritzako alderdien lege-proposamen gisa (ikus 2. taula).
3) Horrez gain, Legegintzaldiaren hasieratik hiru aurrekontu-lege onartu dira: urriaren 29ko 1/2020 Legea,
otsailaren 11ko 1/2021 Legea eta abenduaren 23ko 11/2021 Legea. (Ikus 3. taula)
Une honetan, Jaurlaritza aktiboki ari da lanean izapidetze-fase desberdinetan dauden 8 lege-aurreproiektutan:
(1) Suteak prebenitzea eta itzaltzea eta salbamendua; (2) Diru-sarrerak bermatzeari eta gizarteratzeari buruzko
legea aldatzea; (13) Trantsizio energetikoa eta klima-aldaketa; (21) Euskal Hezkuntza legea; (22) Mugikortasun
iraunkorra; (23) Euskadiko Osasun Publikoa; (26) Garapenerako Lankidetza eta (36) Kontsumitzaileen estatutoa.

EGOERA 2021/12/31N
1. KOADROA. 2020/11/10EAN GOBERNU KONTSEILUAN ONARTUTAKO LEGEGINTZA
PROGRAMAREN EGOERA
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EGOERA
GOBERNUAN

EGOERA
LEGEBILTZARREAN

IZENA

SAILA

1. Suteak prebenitzea eta
itzaltzea eta salbamendua

1.Lehendakariordetza
eta Segurtasuna

Izapidetzen

2. Diru-sarrerak bermatzeari
eta gizarteratzeari buruzko
legea aldatzea

2.Lehendakariordetza
eta Lana eta
Enplegua

Izapidetzen

3. Euskal enplegu sistema

2.Lehendakariordetza
eta Lana eta Enplegua

Izapidetzen hasi
gabe

4.Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazioko
kidegoak eta eskalak

Gobernantza Publikoa
eta Autogobernua

2020/12/01ean
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

7/2021 Legea,
azaroaren 11koa

5. Euskal enplegu
publikoa

Gobernantza Publikoa
eta Autogobernua

2020/07/06an
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

Legebiltzarrean
izapidetzen

3. LEGEGINTZA PROGRAMA

IZENA

SAILA

EGOERA
GOBERNUAN

EGOERA
LEGEBILTZARREAN

6. Eskualdatzea eta
herritarren parte-hartzea)

Gobernantza Publikoa
eta Autogobernua

Izapidetzen hasi
gabe

7. Euskal Sektore Publikoa

Gobernantza Publikoa
eta Autogobernua

2020/12/29an
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

Legebiltzarrean
izapidetzen

8. Xedapen orokorrak
egiteko prozedura.

Gobernantza Publikoa
eta Autogobernua

2021/03/23an
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

Legebiltzarrean
izapidetzen

9. Euskal administrazio
publikoen zigortzeko
ahalmenari buruzko Legea

Gobernantza Publikoa
eta Autogobernua

2021/11/23an
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

Legebiltzarrean
izapidetzen

10. Kasazio zibileko
errekurtsoa

Gobernantza Publikoa
eta Autogobernua

2021/06/01ean
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

Legebiltzarrean
izapidetzen

11. Euskadiko naturaondarea kontserbatzea

Garapen Ekonomikoa,
Jasangarritasuna eta
Ingurugiroa

2020/10/24ean
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

9/2021 Legea,
apirilaren 24koa,

12. Euskadiko Ingurumen
Administrazioa

Garapen Ekonomikoa,
Jasangarritasuna eta
Ingurugiroa

2020/11/03an
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

10/2021 Legea,
abenduaren 9koa

13. Trantsizio energetikoa
eta klima-aldaketa

Garapen Ekonomikoa,
Jasangarritasuna eta
Ingurugiroa

Izapidetzen

14. Landa-garapenaren
Legearen aldaketa

Garapen Ekonomikoa,
Jasangarritasuna eta
Ingurugiroa

2021/06/29an
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

Legebiltzarrean
izapidetzen

15. Lagun egiteko
animalien babesa*

Garapen Ekonomikoa,
Jasangarritasuna eta
Ingurugiroa

2021/06/02an
Lege Proposamen
gisa onartua*

Legebiltzarrean
izapidetzen

16. Ekarpenak

Ekonomia eta
Ogasuna

2021/07/27an
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

4/2021 Legea, urriaren
7koa

17. EAE-KO Aurrekontu
orokorren likidazioak
onartzea, 2005-2018
ekitaldiei dagokienez

Ekonomia eta
Ogasuna

Izapidetzen hasi
gabe (1)

18. Euskadiko Autonomia
Erkidegoaren diru-laguntzen
araubidea betetzen duena

Ekonomia eta
Ogasuna

Izapidetzen hasi
gabe
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IZENA

SAILA

EGOERA
GOBERNUAN

EGOERA
LEGEBILTZARREAN

19. 2023-2026 Euskal
Estatistika Plana

Ekonomia eta
Ogasuna

Izapidetzen hasi
gabe

20. Finantzen Euskal
Institutua

Ekonomia eta
Ogasuna

Izapidetzen hasi
gabe

21 Hezkuntzaren Euskal
Legea

Hezkuntza

Izapidetzen

22. Mugikortasun
jasangarria

Lurralde Plangintza,
Etxebizitza eta Garraioa

Izapidetzen

23. Euskadiko Osasun Publikoa

Osasuna

Izapidetzen

24. Emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna

Berdintasuna, Justizia
eta Gizarte Politikak

2020/11/17an
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

Legebiltzarrean
izapidetzen

25. Gazteen Euskal Legea

Berdintasuna, Justizia
eta Gizarte Politikak

2020/10/24ean
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

Legebiltzarrean
izapidetzen

26. Garapenerako
lankidetza

Berdintasuna, Justizia
eta Gizarte Politikak

Izapidetzen

27. Euskadiren
memoria historikoa eta
demokratikoa

Berdintasuna,
Justizia eta Gizarte
Politikak

2021/07/27an
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

28. Haurren eta nerabeen
eskubideak

Berdintasuna,
Justizia eta Gizarte
Politikak

Izapidetzen hasi
gabe

29. Aniztasunaren ildotik
Berdintasunaren eta
Sexu-orientazioagatiko
diskriminazioaren aurkako
borrokaren Lege integrala

Berdintasuna,
Justizia eta Gizarte
Politikak

Izapidetzen hasi
gabe

30. Lekuak, kultu-zentroak
eta erlijio-aniztasuna

Berdintasuna,
Justizia eta Gizarte
Politikak

2021/06/15ean
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

31 Genero-identitateagatik
ez baztertzeari buruz eta
Transexualak aintzatesteko
ekainaren 28ko 14/2012
Legea aldatzea.

Berdintasuna,
Justizia eta Gizarte
Politikak

Izapidetzen hasi
gabe

32. Kirol-arloko lanbideetan
sartzea eta jardutea*

Kultura eta Hizkuntza
Politika

2021/01/13an
Lege Proposamen
gisa onartua*

Legebiltzarrean
izapidetzen

33. AEuskal Autonomia
Erkidegoko jarduera fisikoa
eta kirol-jarduera

Kultura eta Hizkuntza
Politika

2021/07/27an
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

Legebiltzarrean
izapidetzen

Legebiltzarrean
izapidetzen

Legebiltzarrean
izapidetzen

3. LEGEGINTZA PROGRAMA

EGOERA
GOBERNUAN

EGOERA
LEGEBILTZARREAN

Kultura eta Hizkuntza
Politika

2021/12/28an
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

Legebiltzarrean
izapidetzen

35. Euskadiko dokumentukudeaketa integrala eta
dokumentu-ondarea

Kultura eta Hizkuntza
Politika

2021/04/20an
G.K.an onartutako
Lege Proiektua

Legebiltzarrean
izapidetzen

36. Kontsumitzaileen
Estatutua

Turismoa,
Merkataritza eta
Kontsumoa

Izapidetzen hasi
gabe

IZENA

SAILA

34. Dopinaren aurkako
Legea eguneratzea

(*) Lege-proposamen gisa izapidetu dira, Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeen ekimenez
(1) Ez da beharrezkoa izango lege-proiektu hau onartzea, Ekonomia eta Ogasun Sailak jakinarazi duenez Eusko Legebiltzarrera
bidaliko dituzte 2005 eta 2019 bitarteko ekitaldiei dagozkien likidazioak, 2022ko martxoaren 1a baino lehen.

2. KOADROA. HASIERAKO LEGEGINTZA-PROGRAMAN JASO GABEKO BESTE
LEGEGINTZA-PROIEKTU BATZUK
IZENA

SAILA

EGOERA
GOBERNUAN

EGOERA
LEGEBILTZARREAN

COVID-19 pandemia kudeatzeko
neurriak*

Osasuna

Lege Proposamen
gisa onartua*

2/2021 Legea, ekainaren
24koa

Aukerak, Gizarteratzeko Euskal
Agentzia sortzea

Berdintasuna,
Justizia eta Gizarte
Politikak

2021/08/31ean Lege
Proiektu gisa onartua

3/2021 Legea, irailaren
30ekoa

Euskadiko Kooperatiben
abenduaren 20ko 11/2019 Legea
aldatzea*

Lana eta Enplegua

2021/09/30ean Lege
Proposamen gisa
onartua*

5/2021 Legea, urriaren
7koa

Lege Proposamen
gisa onartua*

6/2021 Legea, urriaren
28koa

2021/03/16an Lege
Proiektu gisa onartua

8/2021 Legea, azaroaren
11koa

Herri Kontuen Euskal
Epaitegiaren otsailaren 5eko
1/1988 Legea aldatzea*
Euneiz Euskal Autonomia Erkidegoko
unibertsitate pribatu gisa aitortzea

Hezkuntza

(*) Lege-proposamen gisa izapidetuak

3. KOADROA. ONARTUTAKO AURREKONTU-LEGEAK
URTEA
2020

2021

ZENA

SAILA

EGOERA
LEGEBILTZARREAN

1. EAEko 2020ko Aurrekontu Orokorren
Legea aldatzeko lege-proiektua

Ekonomia eta Ogasuna

1/2020 Legea, urriaren
29koa

2. EAEko 2021eko Aurrekontu
Orokorrak onartzeko lege-proiektua

Ekonomia eta Ogasuna

1/2021 Legea, otsailaren
11koa

3. EAEko 2022ko Aurrekontu Orokorrak
onartzeko lege-proiektua

Ekonomia eta Ogasuna

11/2021 Legea, abenduaren
23koa

Iturria: Tramitagune
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3.2.
2021. URTEKO
ARAUGINTZA-PLANA
(DEKRETUAK)
2021eko apirilaren 13ko Gobernu Kontseiluan erabaki zen 2021eko Urteko Araugintza Plana argitaratzea.
Plan osoa 125 dekretuk osatzen dute, eta haien betetze-maila honako hau da (ikus xehetasunak III. Eranskinean):

URTEKO PLANA
2021 ARAUGINTZA (DEKRETUAK)
PROIEKTU
KOPURUA

ONARTUAK

IZAPIDETZEN

Lehendakaritza

7

5

2

Segurtasuna eta lehen lehendakariordetza

6

3

3

Lan eta Enplegua eta bigarren lehendakariordetza

10

5

5

Gobernantza Publikoa eta Autogobernua

10

4

6

Garapen Ekonomikoa, Jasangarritasuna
eta Ingurumena

24

6

18

Ekonomia eta Ogasuna

10

7

3

Hezkuntza

25

3

22

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta
Garraioak

3

2

1

Osasuna

10

3

7

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte
Politikak

6

1

5

Kultura eta Hizkuntza Politika

5

3

2

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa

9

4

5

125

46

79

SAILA

Fuente:
Tramitagune.
GUZTIRA
Iturria: Tramitagune
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3.3.
ONDORIOAK
LEGE PROIEKTUAK
Gobernuak legealdi honetan zehar 36 lege-proiektu Legebiltzarrera bidaltzeko konpromisoa hartu zuen. Orain arte
27 legegintza-ekimen izapidetu dira ganberaren aurrean, aurrekontu-izaerako 3 legegintza-ekimen barne.
Horietatik 22 lege-proiektu gisa onartu dira, eta 5, berriz, Jaurlaritzako bi alderdien lege-proposamen gisa.

DEKRETUAK
Aurten, 46 arau-dekretu onartu dira. Gainerako 79 dekretuak izapidetzen ari dira. III. eranskinean jasotzen da
2021. Urteko Araugintza Planeko onartu eta izapidetzen ari diren dekretuen zerrenda osoa.
Oharra:
Lehenengo Lehendakariordetza egiten ari da Urteko Araugintza Planari eta Legegintza Programari buruzko txosten
zehatzagoa, Gobernu Kontseiluan aurkezteko.
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4.1.
LABURPENA
2021eko abenduan, 10 Herri
Helburuen egoera honako hau zen:

HERRI
HELBURUA

ADIERAZLEA

HASIERAKO
DATUA

AZKEN
DATUA

2024KO
HELBURUA

1

Langabezia
% 10etik behera
murriztea

BJA langabeziatasa (Eustat)

% 10,0
(3H 2020)

% 8,9
(3H 2021)

< % 10

2

BPGren % 40
gainditzea
industrian
eta zerbitzu
aurreratuetan

Industria eta
Industria
Zerbitzuen
Sektorearen
ehunekoa/BPG
(Eustat)

% 39,3
(2020)

% 39,3
(2020)

≥ 40

3

I+G arloan
Europako batez
bestekoarekin
konbergentzia
lortzea

BPGren gaineko
I+Gko gastua
(Eustat eta
Eurostat)

% 1,86
(2019)
% 2,20
(2019)

% 2,08
(2020)
% 2,20
(2019)

% 2,20
Konbergentzia

4

Euskadi
desberdintasun
sozial txikiena
duten Europako
5 herrialdeen
artean
kokatzea (Gini
indizea)

Gini indizea
(Eustat y Eurostat)

6. postua
(2020)

6. postua
(2020)

5. postua

5

Generoberdintasunaren
indize handiena
duten Europako
6 herrialdeen
artean Euskadi
kokatzea

Genero
Berdintasunaren
Indizea
(EIGE-Genero
Berdintasunaren
Europako
Institutua)

9. postua

9. postua
(2017)

6. postua
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HERRI
HELBURUA

ADIERAZLEA

HASIERAKO
DATUA

AZKEN
DATUA

2024KO
HELBURUA

Eskola uztearen
tasa (Eurostat)

% 6,7 (2019)

% 6,5 (2020)

<%7

Euskal hiztunen
bilakaera.
Biztanleria
osoaren gaineko
ehunekoa (EAEko
2016ko VI. Inkesta
Soziolinguistikoa)

% 33,9
(2016)

% 41 (2017)

+ % 10
(% 37,8)

Bizi-itxaropena
85 urtera arte
luzatzea

Bizi-itxaropena
jaiotzean (Osasun
Saila)

86,4 urte
emakumeak
80,6 urte
gizonezkoak
(2018)

86,3 urte
emakumeak
80,7 urte
gizonezkoak
(2020)

85 urte

8

Berotegiefektuko gasen
isurketa % 30
murriztea

BEG isurien
indizea (oinarriurtea = 2005)
(Ekonomiaren
Garapen,
Jasangarritasun
eta Ingurumen
Saila)

% 74,8
(2018)

% 73,1
(2019)

% 70

9

Energia
berriztagarrien
kuota azken
energiakontsumoaren
% 20 izan dadin
lortzea

Energia
berriztagarrien
kuota energiaren
azken kontsumo
gordinean (EEE)

% 16,6
(2018)

% 14,6
(2019)

% 20

10

2020ko oinarriurteko jaiotzatasak % 10
handitzea

Jaiotza tasa (EIN
eta Eurostat)

% 6,7
(2020)

% 6,7 (2020)

% 7,4

6

7

Eskola
uztearen tasa
% 7tik behera
finkatzea eta
euskararen
ezagutzan eta
erabileran
aurrera egitea

JOERA
EGOERA
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4.2.
10 HERRI-HELBURUEN
BETETZE-MAILAREN
XEHETASUNA
1. HELBURUA:
LANGABEZIA % 10ETIK
BEHERA MURRIZTEA
ENPLEGUAREKIKO KONPROMISOAK
•

Lehentasun bat: enplegua.

•

ETEei eta autonomoei laguntzea.

•

Ekintzailetza bultzatzea eta tokiko garapen ekonomikoa sustatzea.

•

Gazteen enplegua bultzatzea.

•

Enpleguari lotutako prestakuntza-programak areagotzea.

•

Laneratzea sustatzea eta enpleguaren kalitatea hobetzea.

•

Enplegu-planak garatzea tokiko eta eskualdeko eremuan.

•

Laneko iruzurraren aurka borrokatzea eta lan-ikuskapenak indartzea.

•

Laneko Segurtasun eta Osasunerako 2021-2026 Euskal Estrategia abian jartzea.

•

Etxebizitzen eta ekipamendu publikoen birgaitzea sustatzea, enplegua sortzeko izaera intentsiboa dutelako.

•

Iraupen luzeko langabeentzako eta enplegurako zailtasun handienak dituzten kolektiboentzako programa
espezifikoak, genero-ikuspegia barne.

JARDUERAK ETA ERANTZUNAK
•
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2020ko azaroaren 3an, "Berpiztu" ekonomia eta Enplegua Suspertzeko Sailen arteko Esparru Programa onartu
zen, zehazki enpleguari buruzko II. ardatzean 1.615 M €-ko zuzkidura duena.
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•

"Berpiztu" programak aurreikusten du 130.520 lanpostu sustatuko direla 2024ko ekitaldira arte:
AURREK.
2020-2024

ENPLEGUAK
2020-2024

ENPLEGUAK
2020

ENPLEGUAK
AURRERAPENA
2021

1. Ekintzailetza. Enpresa berriak

128

10.790

1.674

2.353

2. Enplegurako prestakuntza

342

42.100

3.967

12.145

3. Laneratzea. Tokiko eta eskualdeko
enplegu-planak

577

26.110

4.970

6371

4. Renove programak. Birgaitzea
/Eraikuntza

406

15.000

3.225

3.079

*

10.720

2.538

3.988

162

25.800

2.519

6.698

1.615

130.520

18.893

34.634

BERPIZTU PROGRAMA

5. Enplegu publikoaren eskaintzak (*)
6. Gazteen enplegua sustatzeko
talka-plana (1)
GUZTIRA

(*) Ez da zenbatzen aurrekontu-ondorioetarako. Urtero onartutako lan-eskaintza publikoen plazak sartzen dira.

1) GAZTEEN ENPLEGUAREN TALKA-PLANAREN XEHETASUN-TAULA
•

Gazteen enpleguari dagokionez, aurreikuspena honako hau da:
GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEKO
TALKA-PLANA
BERPIZTU PROGRAMA

AURREK.
2020-2024

ENPLEGUAK
2020-2024

ENPLEGUAK
2020

ENPLEGUAK
AURRERAPENA
2021

Enplegurako prestakuntza duala

–

11.900

1.205

1.934

Hezkuntza mundutik lan mundurako
trantsizio-programak

14

3.280

465

736

Gazte enplegurako prestakuntza bekak

42

1.936

37

523

Gazteak gizarteratzeko prestakuntza

18

2.728

217

1.980

Gazteentzako enplegu programak

65

4.150

365

1.065

Gazteen ekintzailetza

23

1.716

229

460

GUZTIRA

162

25.800

2.519

6.698

•

Berpiztu programaren esparruan, plan berezi bat jarri da abian, eskualde behartsuak edo lehentasunezko
arreta-guneak bultzatzeko (180 M €). Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkarterri, Oarsoaldea eta Aiaraldean
trakzio-proiektu batzuk dinamizatu nahi dira. Inbertsio berezi hori Euskal Autonomia Erkidegoaren 2021eko
ekitaldirako Aurrekontu Orokorretako zuzkiduren osagarri izango da, helburu berberetarako edo
antzekoetarako.

•

2030erako Enpleguaren Euskal Estrategia onartu da, kalitatera, inklusiora eta berdintasunera bideratutako
enplegu-politiketan etapa berri bat ireki nahi duena, eta prestakuntza- eta aktibazio-eskubide subjektiboa
aitortzeari heltzen diona, enplegua Euskadiren aurrerapenerako eta gizarte-kohesiorako baliagarria izan
dadin.

•

Elkarrizketa Sozialeko Mahaia bildu da, eta bertan sinatu dira aurreko sei hilabeteetan lantaldeek lortutako
akordioak.

•

Inbertsioen Aparteko Programa bat onartu da, 250 M €-koa, eta horietatik 170 M € aurten bertan gauzatuko
dira. Kopuru hori 2021erako Euskadiko Aurrekontuetan jasotako 1.000 M €-tik gorako inbertsioei gehitzen zaie.

•

Lanbidek Lanbide Hobetzen Plana onartu du, enpleguaren zerbitzu publikoa eraldatzeko eta hobetzeko
eredu bat dena, antolaketari, arretari, esku-hartzeari, prestakuntzari eta orientazioari dagokienez beharrezko
aldaketak eginez, eta horretarako epea jarri da.
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•

Unibertsitatearen eta enpresaren arteko Euskal Estrategia ezarri da.

•

Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia onartu da.

•

Jaurlaritzak, abenduaren 7ko Gobernu Kontseiluan, Lanbideren enplegu-programen 2022rako laguntzen
deialdia aurreratzea onartu du, berehala indarrean jartzeko edo aurrekontuak onartzeko. Lehen lan-esperientziako programa, 7,5 M €-koa. Kontratatzeko konpromisoa duen prestakuntza-programa, 3 milioikoa.
Txanda-kontratua sustatzeko laguntza-programa, 9.400 eurora inoko diru-laguntzarekin kontratatutako
pertsona bakoitzeko. Emakume langabetuen prestakuntza eta kontratazioa lan maskulinizatuetan eta Lehen
Aukera programa euskal enpresetan gazte langabeak kontratatzeko.

•

2021eko abenduaren 21eko Gobernu Kontseiluan, Jaurlaritzak 2021ean 4.000 lanpostuko lan-eskaintza
publikoa onartu zuen, 2022an azterketen deialdietan gauzatuko dena. Plaza horiek honela banatzen dira:
Administrazio Orokorra (435), Hezkuntza (1.856), Ertzaintza (424) eta Osakidetza (1.273).

EMAITZAK
Langabezia % 10 ingurukoa da.
LANGABEZIAREN BILAKAERA (*)

Euskadi

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

15,1

16,1

15,4

13,4

11,2

10,3

9,8

10,5

10,0

(*) Datua: 4 hiruhilekoen urteko batez bestekoa
Iturria: PRA. 2021. urtea: ekonomia eta Ogasun Sailaren aurreikuspena.
2021eko 4. hiruhilekoko azken datua: % 9,9. (PRA-EUSTAT)

Gizarte Segurantzan 980.022 afiliatu daude 2021eko abenduan,
2008ko uztaileko marka historikotik oso gertu (982.935
kotizatzaile).
G.S. AFILIAZIOAREN BILAKAERA (*)

Euskadi

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
(Abendua)

875,2

887,2

907,9

925,3

943,9

962,1

980,6

959,1

980,0

* Urteroko datua abendukoa. Iturria: Gizarte Segurantza eta Gizarteratze Ministerioa

Gazteen enpleguari dagokionez, azpimarratzekoa da:
•

2019an (eskuragarri dauden azken datuak), aurreko 18 hilabeteetan LHko ikasketak
amaitu zituzten pertsonen okupazio-tasa % 78,5ekoa zen.

•

Gazteen langabezia-tasa (16-29 urte), 2014an % 29,5ekoa zena, % 17,1koa da
2021eko 4. hiruhilekoan, BJAren (Eustat) datuen arabera.
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2. HELBURUA:
BPGREN % 40 GAINDITZEA INDUSTRIAN
ETA ZERBITZU AURRERATUETAN
INDUSTRIAREKIKO ETA GARAPEN
EKONOMIKOAREKIKO KONPROMISOA:
•

Industriaren eta zerbitzu aurreratuen aldeko apustu irmoa, euskal ekonomiaren motor gisa.

•

2020-2024 aldian 1.000 M € baino gehiago bideratuko dira ikerketa teknologiko eta industrialera, Euskadin
errotuta dagoen 4.0 industria bultzatzeko. (ZTBP)

•

Industriari lotutako enpresa eta zerbitzu berrien garapena.

•

Euskal ETEen lehiakortasuna hobetzea, berrikuntza teknologikoa eta digitalizazioa txertatzen lagunduz
eta berrikuntza ez-teknologikoa indartuz.

•

Industria-proiektu estrategikoen garapena sustatzea, Euskadin industria-jarduera errotzen laguntzeko,
eta enpresa-proiektu berriak erakartzea.

•

Adimen artifizialeko estrategia bat egitea eta Basque Artificial Intelligence Center abiaraztea.

•

Abrikazio aurreratuko bi zentro publiko-pribatu berri irekitzea.

JARDUERAK ETA ERANTZUNAK
•

Industria Garatzeko eta Nazioartekotzeko Plana onartzen da, eta Eusko Legebiltzarrean aurkezten da.

•

2024ko Ekintzailetza Plana abian da (2021/04/27an onartua), eta 259 M € eta 130 M €-ko zuzeneko inbertsioa
aurreikusten du ekintzailetza-prozesuaren etapa guztietarako.

•

Euskadiko Eraldaketa Digitalerako Estrategia 2025 onartu da. (1.400 M €)

•

Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen 2021-2024 Plan Estrategikoa aurkeztu da

•

Ezkerraldea-Meatzaldeko Parke Teknologikoa garatzea eta Energy Intelligence Center abian jartzea.

•

BAIC sortzeko baimena eman du Eusko Jaurlaritzak, "Adimen Artifizialaren Eus- kal Zentroa Elkartea Eusko BAIC – Asociación Vasco de Inteligencia Artificial" elkartea sortzeko. 17 erakundek eratu dute BAIC
elkartea, Adimen Artifizialaren Euskal Zentroa.

•

Programa: oso ETE zaleak gara, 68 laguntza-programa, 430 M €-ko aurrekontuarekin Euskadiko ETEentzat
(2020). Horien artean, honako hauek nabarmenduko ditugu:
-

Gauzatu Industria programa, oinarri teknologikoko ETEen eta/edo berritzaileen sorrera eta garapena bultzatzeko, laguntza itzulgarrien bidez. 2021eko deialdia (28 M €)

-

Bilakatu COVID-19 programa, euskal industria-sarea indartzea helburu duena. 2021eko deialdia
(igoera) (Guztira: 44 M €)

-

Innobideak laguntza-programa, parte hartzen duten enpresen lehiakortasuna hobetzeko, berrikuntzara, kudeaketaren hobekuntzara, pertsonen parte-hartzera, negozio-ereduen egokitzapenera eta/edo haien dimentsioa indartzera bideratutako proiektuei lagunduz. 2021eko deialdia
(3,55 M €)
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-

“Industria Digitala” Programa, euskal industria digitalizatzen laguntzeko, EIKTak industria- eta
zerbitzu-enpresetan sartuz. Deialdia: 2021 (gehikuntza) (6,1 M €)

-

“Hazinnova” programa, euskal enpresaren berrikuntza ez-teknologikoa sustatzera bideratutako gauzazko laguntzena. Horretarako, mikroproiektuak egingo dira, produktuetan eta negozio-prozesuetan berrikuntza txikiak sortzeko, inpaktu handikoak, eta konpainietan epe laburrerako emaitzak emango dituzte. 2021eko deialdia (2,3 M €) (Euskal ETEek eta mikroETEek beren
negozio-prozesuetan berrikuntza txertatzeko laguntza-programetan parte hartu dutela egiaztatzen da egiaztagiri bidez)

-

«Basque Industry 4.0» programa, Teknologiaren Transferentzia lantzen duten ikerketa industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuak laguntzea helburu duena. 2021eko deialdia. (2,3 M €)

-

Basque Digital Innovation Hub – Konexio 2021en laguntza-programa, ETEek digitalizazioarekin eta
jasangarritasunarekin lotutako teknologiak erabil ditzaten sustatzeko. Deialdia 2020 (450.000 €)
Deialdia 2021 (igoera) (1 M €) (2021/07/19)

•

Industria adimendunaren berrikuntza irekiko BIND 4.0 plataformak startup bidezko proiektu berritzaileak
garatzeko interesa duten konpainientzako seigarren deialdia jarri du abian.

•

BIND 4.0 SME Connection ekimena pilotu gisa abiaraztea, euskal enpresa txiki eta ertainen digitalizazioa
bultzatzeko, Uptek, Aclimak, Energia Klusterrak eta Acicae Klusterren Erakunde Dinamizatzaileen bitartez.

•

Finantzen Euskal Institutuaren bidez, Eusko Jaurlaritzak ULMA enpresan (2021/12/28) parte hartzen du
Finkatuz Funtsa gauzatzen.

EMAITZAK
Industria eta zerbitzu aurreratuak
BPGren % 39,3 dira 2020an.
INDUSTRIA-SEKTOREAREN ETA ZERBITZU AURRERATUEN EHUNEKOA
EUSKADI. 2020 EKITALDIA.
Industria y Zerbitzu aurreratuak

%39,3

Industria eta energia

%23,9

Zerbitzu aurreratuak

%15,4

Iturria: guk geuk egina, Eustaten datuekin.
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3. HELBURUA:
I+G ARLOAN EUROPAKO
BATEZ BESTEKOAREKIN
KONBERGENTZIA LORTZEA.
I+G+B REKIKO KONPROMISOA
•

Legegintzaldi osoan I+Gra bideratutako aurrekontua urtean % 6 hazteko konpromisoa.

•

Espezializazio adimendunaren aldeko apustua, hiru trantsiziori aurre egiteko: teknologia-digitala, energiaeta ingurumen-sektorea eta osasun-gizartea.

•

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistema nazioartekotzea: Euskadi berrikuntzarako leku
erakargarri gisa.

•

I+Gko 120 proiektu estrategiko eta erosketa publiko berritzaileko 12 ekimen bultzatzea.

•

Euskadin zibersegurtasun industrialeko polo teknologiko bat garatzea.

•

Hazinnova. 5.000 ETE eraldaketa digitalean eta berrikuntzan sartzea.

•

Basque Research and Technology Alliance (BRTA) erakundearen bidez, nazioarteko talentu teknologikoa
erakartzea, euskal zentro teknologikoetan sartzeko.

•

BIND 4.0 ekimena sustatzea eta enpresa berritzaileak eta oinarri teknologikokoak sortzen laguntzeko
azpiegiturak eta zerbitzuak hobetzea.,

JARDUERAK ETA ERANTZUNAK
•

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana ZTBP 2030 onartu eta abian jarri da.

•

2021rako eta 2022rako urte arteko % 9,7ko igoera ikerketan eta berrikuntzan egindako inbertsioan.
Konpromiso horrek esan nahi du 2020-2022 hirurtekoan guztira 1.612,2 M € bideratuko direla I+G+b arlora.

AURREKONTUA

ZENBATEKOA

IGOERA

2020

488,6 M €

+%5,9

2021

535,8 M €

+%9,7

2022

587,8 M €

+%9,7

GUZTIRA 2020-2022

1.612,2 M €
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•

I+Gko inbertsioa, guztira, Euskadin -administrazio publikoetatik, enpresetatik eta nazioarteko iturrietatik
datorren finantzaketa barne hartzen du- serie historikoaren maximora iritsi zen 2020an, 1.490 M €-rekin.

•

Zibersegurtasuneko Euskal Zentroa martxan jartzea eta BAIC sortzea.

•

Ikerketa-talentua sustatzearen eta erakartzearen aldeko apustua, Ikerbasqueren Plana, 2018-2021 aldian 120
ikerlari kontratatzeko, gaur egun dituen 143 ikertzaileei gehituko zaizkienak.

•

Hainbat programa gauzatzen dira erreferentziako helburuarekin lotuta, eta horien artean honako hauek
nabarmentzen ditugu:
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-

Nekazaritza-, arrantza- eta elikagaigintza-sektoreko zientzia-, teknologia- eta enpresa-arloan
ikertzaileak eta teknologoak prestatzeko laguntza-programa (Ikertalent programa). 2021eko
deialdia (1,8 M €)

-

Elkartek Programa, Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Ikerketa,
Garapen eta Berrikuntza Erakundeek Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren
barruan dauden espezializazio-esparruetan lankidetza-ikerketa egiten laguntzeko. 2021eko
deialdia, II. fasea (40 M €)

-

Hazitek 2021 I+G rako laguntza-programa, ETEetan, enpresa handietan eta euskal enpresen
elkarteetan ikerketa- eta garapen-proiektuak sustatzeko diseinatua. II faserako deialdia
(gehikuntza) (96,3 M €)

-

I+G Emaitek Plus 2021erako laguntza-programa, EMAITZAK, Zentro Teknologiko Multifokalizatuak
eta Ikerketa-Zentro Kooperatiboak (CIC) hobetzeko eta merkatura orientatzeko, I+Gren balio-kate
osoan lan egiten, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean (Euskadi 2030) identifikatutako
espezializazio-eremuetan etorkizuneko aukerak izango dituzten ezagutza berriak lortzera
bideratuz. 2021eko deialdia (gehikuntza) (71 M€)

-

AZPITEK 2021 programa, azpiegitura zientifiko-teknologiko bikainei laguntzeko, Euskadin eragina
duten 3 trantsizioei ekiteko: trantsizio teknologiko-digitala, trantsizio energetiko-klimatikoa eta
gizarte- eta osasun-trantsizioa. 2021eko deialdia (igoera) (12,2 M €)

-

Gauzatu-Industria Programa, teknologia-oinarriko ETEen eta/edo berrikuntza-enpresen sustapena
bultzatzen duena, Euskadiko garapen teknologikoan eta berrikuntzan duen eragina handitzeko, eta,
beraz, ehun ekonomikoaren produktibitatea hobetzeko. 2021eko deialdia (28 M €).

-

Bikaintek programa, I+G proiektuak garatzeko laguntzak emateko. Horretarako, doktore-titulua
duten ikertzaileak kontratatuko dira eta industria-doktoretzak egingo dira Euskal Autonomia
Erkidegoan. 2021eko deialdia (5,6 M €)

-

BERC programa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Eragileen jarduera
ez-ekonomikoa finantzatzeko diru-laguntzena, Oinarrizko Ikerketako eta Bikaintasuneko
Zentroen kategorian. 2022-2025 deialdia (50.400.000 €)

-

Bikaintasuneko ikerketa bultzatzeko laguntza-programa. 2021eko deialdia (42.000.000 €)

-

Osasun-arloko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntza-programa. 2021eko deialdia
(Gobernu Kontseilua) (5.650.000 €)

4. 10 HERRI-HELBURU

EMAITZAK
BPGren gaineko I+Gko gastua
% 2,08an kokatu da 2020an, Europako
konbergentzian aurrera eginez.

BARNE-I+G KO GASTUAREN BILAKAERA, BPG REKIKO
EHUNEKOA

Euskadi
C.A.
de Euskadi

España

UE-28

2.40

2.40

2.10

2.10

1.80

1.80

1.50

1.50

1.20

1.20

0.90

0.90
2001

2004

2007

2010

2013

2016

2019

Iturria: Eurostat eta Eustat. I+G ikerketa zientifikoko eta garapen teknologikoko jarduerei buruzko estatistika
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Euskadik bere posizioa sendotu du
goi-mailako berrikuntzako Europako
herrialdeen arteanldeen artean

Iturria: Regional Innovation Scoreboard 2021
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4. HELBURUA:
EUSKADI DESBERDINTASUN SOZIAL
TXIKIENA DUTEN EUROPAKO 5 HERRIALDEEN
ARTEAN KOKATZEA (GINI INDIZEA).
GIZARTE-DESBERDINTASUNA
MURRIZTEKO KONPROMISOAK
•

Egoera ahulean dauden pertsonei laguntzea, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE), Gizarte
Larrialdietarako Laguntzen (GLL) eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarriaren programek ematen duten
elkartasun kolektiboaren bidez.

•

Honako egoera hauetan arreta jartzea: babes gabezia, etxerik gabeko pertsonak, energia-pobrezia, pertsona
ahulak, haurren pobrezia.

•

Migratzaileen harrera eta integrazioa.

JARDUERAK ETA ERANTZUNAK
Gizarte-gastu osoaren aurrekontua (osasuna, hezkuntza eta gizarte-babesa) 921 M €-tan igo da azken bosturtekoan, 2017-2021 aldian (% 13,7), 6.725 M €-tik 2017an, 7.646 M €-ra 2021eko aurrekontuan.
•

Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea aldatzeko lege-aurreproiektua egiten ari dira.

•

Plan eta estrategia hauek gauzatzen ari dira.
-

Etxerik Gabeko Pertsonen Euskal Estrategia 2018-2021

-

Gobernantzaren Euskal Estrategia adinekoekin – Agenda Nagusia

-

Familiei eta Haurtzaroari Laguntzeko Erakunde arteko IV. Plana 2018-2022

•

Migraziorako Euskal Itun Sozialaren ekintza-eremua zabaldu da toki-eremurantz. Atxikimendu kanpaina
abenduaren 18an amaitu zen, migratzaileen nazioarteko egunean, 120 udal euskaldunen aldeko ituna
sinatuta.

•

Etorkinak hartzeko eta gizarteratzeko programak jarri dira abian: herritartasunaren, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren esparruko V. ekintza-plana, share programa, babes komunitarioko programa,
ikasle etorkinei laguntzeko hezkuntza-programak, Harrera programa eta iragaitzazko migratzaileentzako
baliabide-sare berria.
-

2023ra arte, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin eta Euskadiko Udalen Elkartearekin
(EUDEL) sinatutako lankidetza-hitzarmena indarrean dago, kalteberatasun-kasuak detektatzea
familia-etxebizitza merkaturatzean neurri sozialak hartu ahal izateko.

•

Kalteberatasun-egoeran dauden adingabe eta gazteak gizarteratzeko eta laneratzeko estrategia partekatua
hartu da (Euskarri Erakunde arteko Adierazpena).

•

2021eko abenduaren 7ko Gobernu Kontseiluan, 432,45 M €-ko gastua onartzea erabaki da, 2022. urteko
Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren eta Etxebizitzako pentsio osagarriaren programetako beharrizanak
betetzeko.
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EMAITZAK
2020an Gini indizea 28,2 puntutan kokatu da. Euskadi
6. Postuan dago Europan.

RANKINGA EUROPAKO HERRIALDEETAN. 2020. URTEA
República Checa

24,2

Bélgica

25,4

Finlandia

26,5

Austria

27,0

Dinamarca

27,3

Países Bajos

28,2

Euskadi

28,2

Hungría

28,3

Croacia

28,3

Irlanda

28,7

Francia

29,3

Gini indizeak gizarte baten desberdintasun-maila identifikatzen du, 0 maila berdintasunik handiena eta 100 desberdintasunik
handiena izanik.
Iturria: Eustat Euskadirako. Eurostat gainerako herrialdeetarako (2021/12/17).

Pobreziaren arrisku-tasa, 2020an, % 13,9koa da
Euskadin, Europako batez bestekoa (% 22,0) baino 8
puntu txikiagoa eta estatukoa (% 26,4) baino 12,5 puntu
txikiagoa.
POBREZIA-ARRISKUAREN TASA (AROPE)
KONPARATIBOA-EB, 2020
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Euskadi

17,7

16,8

15,3

17,6

15,9

14,5

12,1

14,4

13,9

España

27,2

27,3

29,2

28,6

27,9

26,6

26,1

25,3

26,4

UE-27

24,9

24,6

24,5

23,8

23,7

22,5

21,6

20,9

22,0

Iturria: INE y Eurostat (2021/12/17)
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5. HELBURUA:
GENERO-BERDINTASUNAREN
INDIZE HANDIENA DUTEN
EUROPAKO 6 HERRIALDEEN
ARTEAN EUSKADI KOKATZEA
GENERO-BERDINTASUNAREKIKO KONPROMISOAK
•

Indarkeria matxista prebenitzeko eta horren aurka borrokatzeko berdintasun-lege bat eta berdintasunaren
aldeko bultzada berri bat onartzea.

•

Herritarren ituna berdintasunaren alde eta indarkeria matxistaren aurka.

•

Emakumeen laneratzea areagotzeko eta lan-baldintzak hobetzeko programak, hala nola emakumeak
sektore maskulinizatuetan prestatzeko eta birkokatzeko programa.

•

Emakumeen eta gizonen arteko soldata-desberdintasuna murrizteko eta emakumeen ekintzailetza eta
lidergoa bultzatzeko neurriak.

•

Lana, familia eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko programak. Etxeko eta zaintzako jardueretan
genero-aldea murriztea, erantzukidetasuna sustatuz.

•

Balioak aldatzea eta emakumeak eta neskak ahalduntzea.

•

Emakumeen laneratzea sustatzea, haien autonomia ekonomikoa bermatzeko, tradizionalki maskulinizatu
diren lanetan bereziki.

JARDUERAK ETA ERANTZUNAK
•

Legebiltzarrean izapidetzen ari da Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko
Legea aldatzeko lege-proiektua, Gobernu Kontseiluak legegintzaldi honetan onartua.
-

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana 2018-2021.

-

Emakumearen aurkako Indarkeriaren Jarduketa Plana.

-

Euskadin soldata-arrakala murrizteko Ekintza-Plana.

-

EAEko hezkuntza-sisteman Hezkidetzarako II. Plana, Berdintasunaren eta tratu onaren bidean
2019-2023.

•

Kontziliazio erantzukiderako programak bultzatzen dira, etxeko eta zaintzako jardueretan genero-arrakala
murrizteko.

•

Euskal Administrazio Publikoan lan egiten duten pertsona guztiek 18 asteko guraso-baimena dute. Era
berean, Eusko Jaurlaritzak diruz laguntzen du eszedentzia eremu pribatuan, guraso-baimena 16 astera
arte errazteko.

53

GOBERNU-PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA

2021EKO ABENDUA

EMAITZAK
Euskadi Genero Berdintasunean aurreratuen
dauden Europako 9 herrialdeen artean dago,
Belgika, Irlanda, Herbehereak eta Erresuma
Batutik oso gertu.
GENERO-BERDINTASUNAREN INDIZEA

BILAKAERA

KONPARATIBOA-EB 2017
Euskadi

España

UE-28

80

Suecia

75

Dinamarca
Francia

70

Finlandia
Reino Unido

65

Países Bajos

60

Irlanda
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Belgica
Euskadi

50

España

45

Luxemburgo

40

Eslovenia
EU 28

35

Alemania
Austria

30
2010

2012

2015

Iturria:
Eustat eta EIGE (Genero Berdintasunaren Europako Institutoa)tutoa)

2017

Italia
Malta
Portugal
Estonia
Letonia
Bulgaria
Chipre
Rep. Checa
Croacia
Lituania
Polonia

GENERO-BERDINTASUNAREN
INDIZEAREN BILAKAERA

Rumanía
Eslovaquia
Hungria

2010

2012

2015

2017*

Euskadi

68,8

69,1

69,3

71,1

España

66,4

67,4

68,3

70,1

EU 28

63,8

65,0

66,2

67,7

* Eskuragarri dagoen azken datu konparagarria EIGE
(Genero Berdintasunaren Europako Institutoa)
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Iturria:
Eustat eta EIGE (Genero Berdintasunaren Europako Institutoa)
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Gizonen eta emakumeen arteko
orduko soldata-arrakala 4,8 puntu
murriztu da, 2016an % 14,3 baitzen
eta % 9,5era 2019an.

2016ko
DATUA

2017ko
DATUA

2018ko
DATUA

2019ko
DATUA

2016tik
ALDEA

14,3

12,8

11,9

9,5

-4,8

Gizonen eta emakumeen arteko aldea €

2,8

2,5

2,4

1,9

-0,8

Gizonen laneko ordu arrunt bakoitzeko
irabazia €

19,4

19,5

19,9

20,4

1

Emakumeen laneko ordu arrunt
bakoitzeko irabazia €

16,6

17

17,6

18,5

1,9

ADIERAZLE
Soldata-arrakala lan-ordu arrunt
bakoitzeko %
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6A HELBURUA:
ESKOLA UZTEAREN
TASA % 7TIK BEHERA
FINKATZEA
HEZKUNTZAREKIN KONPROMISOAK
•

Beka programa indartzea (irakaskuntza, joan-etorriak, egoitza, jantokia eta eskolako materiala).

•

Irakasleei enpleguan egonkortasun eta kalitate handiagoa ematea, egiturazko bitartekotasuna 10 puntu
murriztuz. Behar bereziak dituzten ikasleei eskainitako langileak eta baliabideak sustatzea.

•

2 eta 16 urte bitarteko hezkuntza-ibilbidea duten ikastetxe publiko integratuen finkapenean lan egitea eta
ezarpenean aurrera egitea.

•

Hezkuntza-sistema eraldaketa teknologikora eta digitalera egokitzea bultzatzea, eskola berritzaile,
moderno eta sortzailea eraikitzeko.

•

Eleaniztasunean aurrera egitea, euskara funtsezko ardatz hartuta.

•

Lanbide-heziketa sustatzea prestakuntzarekin, berrikuntzarekin, ekintzailetzarekin eta
nazioartekotzearekin lotutako proiektu berrietan.

JARDUERAK ETA ERANTZUNAK
•

Euskadi da irakaskuntza publikoan diru gehien inbertitzen duen erkidegoa. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza
publikoan ikasle bakoitzeko gastu publikoa 9.415 €-koa da, Estatuko handiena, 5.968 €-koa Estatuan.

•

Era berean, hezkuntzako gastuaren finantzaketa publikoak goranzko joeran jarraitzen du: 2013an 3.541 €-tik
2020an biztanleko 4.152 €-ra, % 17,2ko igoera egiaztatuz.

•

Beka eta laguntza garrantzitsuenen artean, honako hauek aipatu behar dira:
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-

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzen programa. Deialdia
2020-2021 (60 M €) Deialdia 2021-2022 (60 M €). 116.000 ikaslek jaso zituzten beka horiek
unibertsitateaz kanpoko hezkuntza-mailetarako 2020-2021 ikasturtean, eta guztira 178.000
laguntza eman ziren (bekaren hainbat osagaitan).

-

Ikastetxe publikoetan edo salbuespenez itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolatutako hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleentzako eskola-garraiorako banakako esleipenak. 2021-2022
ikasturteko deialdia (gehikuntza) (4,14 M €)

-

Ikastetxe itunduentzako diru-laguntzen programa, ikasleentzako ordenagailu eramangarriak
erosteko. 2021-2022 ikasturterako deialdia (15,3 M €)

-

Lehen eta bigarren hezkuntza berezi irekia, berariazko hezkuntza-errefortzuko proiektuak eta
hezkuntza-itunen erregimenaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak
finantzatzeko programa. 2021-2022 ikasturterako deialdia (37,4 M €)

-

Zuzeneko diru-laguntzak ematen zaizkie itunpeko ikastetxe pribatuei, 2021/2020 ikasturtean
hezkuntza-laguntzako espezialistak kontratatzeko gastuetarako.

4. 10 HERRI-HELBURU

-

Hezkuntza-premia bereziak dituzten eta baliabide hori behar duten ikasleak gela arruntetan edo
ikaskuntza-geletan eskolatzeagatik (15 M €)

-

Titulartasun pribatuko Haur Hezkuntzako lehen zikloko eskolentzako laguntza-programa. 20202021 ikasturterako deialdia (26,5 M €)

•

Gobernuak 44 M € bideratzea erabaki du Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxe publikoetako eskolagarraioko zerbitzua kontratatzeko.

•

Honako plan hauek gauzatzen ari dira:

•

-

Hezkuntza Azpiegituren Plana 2019-2023 (hasierako aurrekontua 318 M €-koa zen, eta 250 jarduera
jasotzen zituen, 7 ardatz estrategikorekin bilduta eta lehenetsita).

-

Gaitasun handiko ikasleentzako hezkuntza-arretarako plana.

-

Ikasle etorkinentzako hezkuntza-arretarako plana.

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren 2020rako Enplegu Publikoaren Eskaintza
onartu da, 836 lanpostuko aurreikuspenarekin.

ESKOLA UZTEAREN TASA

EMAITZAK
Eskola-uztearen tasa
% 6,5ekoa da, Estatuko
txikiena eta Europako
batez bestekoaren azpitik.

EBKO ALDERAKETA 2020

Croacia
Lituania
Grecia
Eslovenia
Irlanda
Polonia
Suecia
Euskadi
Rep. Checa
Luxemburgo
Finlandia
Países Bajos
Austria
Francia
Eslovaquia
Belgica
Letonia
Chipre
Estonia
Dinamarca
EU 27
Alemania
Portugal
Hungria
Italia
Bulgaria
Rumanía
España

Iturria: Eurostat/Mº de
Educación y Formación
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2019-2020 ikasturtean,
2 urteko haurren
eskolatzea % 93,1ekoa
izan da, Estatuko altuena
(% 63,1).
Euskadi
Madrid
Cantabria
Andalucía
Galicia
Rioja
TOTAL
Com.Valenciana
Cataluña
Castilla - La Mancha
Aragón
Extremadura
Melilla
Navarra
Baleares
Ceuta
Castilla y León
Asturias
Canarias
Murcia

0

10

Iturria: MECD
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6B HELBURUA:
AURRERA EGITEA
EUSKAREN EZAGUTZAN ETA
ERABILERAN.
EUSKARAREKIKO KONPROMISOAK
•

Herritarren euskararen ezagutza areagotzen jarraitzea. Helduen ikaskuntza-plana sendotzea.

•

Herritarren euskararen erabilera handitzen jarraitzea. Euskararen transmisioa bermatzea.

•

Bereziki, euskararen erabilera handitzea aisialdian eta kirolean, EAEko sektore publikoan, eremu
sozioekonomiko publikoan eta pribatuan.

•

Herritarren hizkuntza-eskubideen bermean aurrera egitea.

•

Euskararen lurralde guztietan erakundeen arteko lankidetza indartzen jarraitzea.

•

Euskara ardatz izango duen hezkuntza-sistema eleaniztuna bultzatzea, hizkuntza-aukeraren eta bi hizkuntza
ofizialetan gaitasun egokia eskuratzearen printzipioak bermatuz.

•

Helduek euskara doan ikastea B2 mailara arte, maila akademikoa gainditzeari lotuta..

•

Euskararen erabilera sustatzea komunikabideetan, IKTetan eta eremu sozioekonomikoan.

•

Zerbitzu publikoetan arreta elebiduna bermatzea eta euskal herritarrek hizkuntza-eskubideak benetan
erabil ditzaten sustatzea.

•

Euskarari eta hizkuntza-bizikidetzari buruzko adostasun sozial eta politikorik zabalena bultzatzea eta antolatzea.

JARDUERAK ETA ERANTZUNAK
•

2021-2024 Euskararen Agenda Estrategikoa gauzatzen ari da, 2021eko azaroaren 2an Gobernu Kontseiluan
onartu ondoren.

•

Euskararen ezagutzan eta erabileran aurrera egiteko laguntza eta diru-laguntza garrantzitsuenen artean,
honako hauek aipatu behar dira:
-

Iraleko euskara-ikastaroetan parte hartzeko irakasleak liberatu nahi dituzten ikastetxe pribatuentzako
edo gizarte-ekimeneko ikastetxeentzako laguntza-programa. 2020ko deialdia (2021eko urtarriletik
ekainera) (524.068 €) Deialdia (2021eko irailetik abendura) (628.000 €)

-

Irale ikastaroen programa (lanorduetan nahiz lanorduetatik kanpo, unibertsitateaz kanpoko
irakaskuntza arautuko ikastetxe publikoetako eta itunpeko ikastetxe pribatuetako langileentzat).
2021eko udarako eta 2021-2022 ikasturterako prestakuntza-ikastaroen deialdia.

-

Iraleko ikastaroen programa (irakastorduetatik kanpo) 2021-2022 ikasturterako deialdia.

-

Unibertsitateaz kanpoko mailetan euskarazko ikasmaterialak ekoizteko laguntza-programa
(EIMA). 2021eko deialdia. Informazio gehiago (985.000 €)
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-

Euskaltegi pribatuei eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei zuzendutako
diru-laguntzen programa. 2020-2021 ikasturterako deialdia (22,4 M €). 2021-2022 ikasturterako
deialdia (12,76 M €)

-

Udaletako edo udalen mendeko erakundeetako euskaltegiei eta udal-titulartasuneko euskaltegi
publikoei zuzendutako diru-laguntzen programa. 2020-2021 ikasturteko deialdia (12,8 M €) 20212022 ikasturteko deialdia (12,76 M €)

-

Euskararen jakite-maila ebaluatzeko proba euskaltegian edo euskararen autoikaskuntzarako
zentro homologatuan gainditu duten ikasleentzako diru-laguntzen programa; edo HABEren
euskara-maila edo baliokidea egiaztatu badute. 2020-2021 ikasturterako deialdia (3,13 M €)

-

LanHitz laguntza-programa, EAEko sektore pribatuko lan-zentroetan euskararen erabilera eta
presentzia sustatzeko. 2021eko deialdia (2 M €)

•

"Euskararen ingurune digitala: 2021-2024 gomendioak" dokumentua aurkeztu da. Euskararen Aholku
Batzordearen Ingurune Digitalaren Batzorde Bereziak egin du, eta hurrengo lau urteetan ingurune digitalean
euskararen erabilera sustatzeko ibilbide-orria izango da.

•

Gobernu Kontseiluak "EAEko Administrazio Orokorraren eta hari atxikitako sektore publikoaren
hizkuntza-irizpideak" onartu ditu, herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzeko.

•

HABEk eta Lanbidek hitzartu dute langabetuak euskaraz trebatzea.

•

Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Wikilarien Kultura Elkarteak Txikipedia aplikazioa sortu dute: haur eta gazteentzako wikipedia bat.

•

Euskadiko Liburutegi Digitala, Euskariana, euskal liburutegietako gordailu digitaletako funtsak biltzen
hasi da. Proiektua euskal kultura-ondarearen baliabide digitalizatuak kudeatzen dituzten euskal erakunde
publikoen, unibertsitateen eta erakunde pribatuen arteko lankidetza estuaren emaitza da.

•

Indarrean dago 2017-2022 Esparru Akordioa, Euskararen sustapenean lankidetzan aritzekoa, Iparraldeko
Euskararen Erakunde Publikoekin. Aurrekoarekin lotuta, Eusko Jaurlaritzak eta Iparraldeko Euskararen
Erakunde Publikoak berritu egin dute euskarari buruzko hizkuntza-politikaren arloan mugaz gaindiko
lankidetza ezartzen duen hitzarmena, 2021-2025 aldian indarrean egongo dena. (2021/03/23)

•

Kirolean euskarazko komunikazioa sustatzeko 2021-2024 Plana.

•

Hamaika Esku programa. 2020-2021 ikasturtean 63 ikastetxek hartu dute parte. Programa honen helburua
da ikastetxeen eta ikasleen hezkuntza-arloko EMAITZAren funtzionamendua hobetzen laguntzea, haien
ezaugarriak, zailtasunak, premiak eta indarguneak oinarri hartuta, jarduera koherente eta egoki baten
bidez, bai eta bazterkeria-egoeran (testuinguru sozioekonomiko eta kultural zaila, egoera geografikoa,
administrazio-egoera...) hainbat arrazoi direla medio gara daitezkeen ikastetxeen baldintzak hobetzea
ere, eta baliabideen kudeaketa eta eraginkortasuna hobetzea.

•

Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartu dira, 2021-2022 ikasturtean Hezkuntza Berariaz sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaera egin dezaten (Hezkuntzako
sailburuordearen 2021eko martxoaren 1eko Ebazpena) (4.850.000 €)
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EMAITZAK
Azken inkesta soziolinguistikoak
(2018/03/20) erakusten du 2017an Euskadin
25 urtetik beherako biztanleen % 81,2
euskaldunak direla.

EUSKAL HIZTUNEN EHUNEKOA

2011

2017

25 urtetik beherako biztanleriarekiko

73,2

81,2

Biztanleria osoarekiko

36,4

41

Argitaratutako azken datu ofizialak. Iturria: inkesta soziolinguistikoa.
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7. HELBURUA:
BATEZ BESTEKO BIZI-ITXAROPENA
85 URTERA ARTE HANDITZEA
OSASUNAREKIKO KONPROMISOA
•

Biztanleko osasun-gastu publikoa Europako batez bestekoaren gainetik egongo dela bermatzea

•

Oinarrizko arreta sendotzea, laguntzaren integrazioan aurrera eginez.

•

Osasun-instalazioak eta -ekipamenduak modernizatzea eta egokitzea.

•

Bereizmen handiko zentro bat eraikitzea Tolosan.

•

Osasun-ikerketako ekosistema propioa garatzea eta osasun-arloari lotutako enpresa-sarea bultzatzea.

•

Gizarte- eta osasun-zerbitzuak pixkanaka integratzea.

•

Plantillak sendotzea eta osasuneko profesionalen prestakuntza eta aintzatespena bultzatzea.

•

Itxaron-zerrendak hobetzeko plana garatzea.

JARDUERAK ETA ERANTZUNAK
•

Euskadin osasun-aurrekontu publikoa biztanleko 2021ean 1.931 €-koa da, Estatuko batez bestekoaren gainetik
(1.495 €).

•

Legebiltzarrean aurkeztu da 2021erako inbertsioen eta azpiegituren plangintza, Osasun Sailaren urte
horretarako aurrekontuarekin batera. Aurreko urtekoa baino % 6 handiagoa da aurrekontua, eta sail
hori da berriz ere zuzkidura ekonomiko handiena duena, Eusko Jaurlaritzaren guztizko aurrekontuaren
heren bat.

•

Euskadin bizi diren pertsona guztien lehen mailako osasun-arretak 21 milioi izango ditu 2021. urtean
inbertsioetarako. Ia 9 M € inbertituko dira osasun-zentroetako instalazio orokorrak eraberritzeko,
birmoldatzeko, ekipamenduak berritzeko eta eguneratzeko, osasun-sare osorako ikuspegi korporatiboarekin.
Gainerako inbertsioak Euskadiko 22 osasun-zentrotara bideratuko dira. Zentro horiek instalazioak hobetuko
dituzte aurten, berrikuntzako obra edo berrikuntzei esker.

•

Osakidetzak ente publikoaren 2020ko ekitaldirako Enplegu Publikoaren Eskaintza onartu du, eta 20182019ko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagozkion hautapen-proben deialdia egin du, 3.535 lanposturekin.

•

Honako plan hauek gauzatzen ari dira:
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-

Euskadiko Plan Integral Onkologikoa 2018-2023.

-

Itxaron-zerrendak hobetzeko ekintza-plana (Estatuko txikienen artean daude).

-

2021-2024 Euskadiko Estrategia Soziosanitarioa Onkologikoa aurkeztu da, euskal erakundeek,
modu koordinatuan, pertsona ahulenei ematen zaien arreta eta zerbitzuak hobetzeko lan egingo
duten ibilbide-orria.

-

Adinekoekiko gobernantzarako euskal estrategia-Agenda Nagusia.

4. 10 HERRI-HELBURU

-

Mugiment-Jarduera Fisikoaren Gida Plana, jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera
bideratutako ekimenak bateratzen dituena.

•

Abian jarri da osasun-arloko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntza-programa. 2021eko deialdia
(5,65 M €)

•

Eusko Jaurlaritzak, Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailaren bidez, Euskal Autonomia
Erkidegoko, Nafarroako eta Iparraldeko beste erakunde eta entitate batzuekin batera, Bertan proiektuan
parte hartzen du. Proiektu horretan, landa-eremuetan biztanleriaren zahartze progresiboaren erronkei
eta mugaz gaindiko eremuan zerbitzu publikoak eskuratzeko dauden desberdintasunei heltzen zaie.

•

Maiatzaren 25eko 145/2021 Dekretua onartu da, "Eutanasiaren arloko Euskadiko Berme eta Ebaluazio
Batzordea" sortzen duena.

•

Lehendakaria buru dela, Covid-19ren biktima guztiak oroitzeko eta aitortzeko ekitaldia egin da Sempervirens
Parkean. Ekitaldi horren bidez, elkartasuna adierazi zaie maite dituzten pertsonak agurtu ezin izan dituzten
familia eta pertsona guztiei, eta pandemia honetan eremu guztietako profesionalek egindako ahalegina
aitortu da.

EMAITZAK
Euskadin, jaiotzako bizi-itxaropena (2020) 86,3
urtekoa da emakumeentzat eta 80,7 urtekoa
gizonentzat, eta Europar Batasuneko eta munduko
altuenetakoa da.

JAIOTZAKO BIZI-ITXAROPENAREN BILAKAERA
2016

2017

2018

2019

2020

Emakumeak

86,2

86,3

86,4

86,6

86,3

Gizonak

80,3

80,4

80,6

80,8

80,7

Iturria: Eustat (2021/12/15)
Fenomeno demografikoak aztertzeko adierazleak
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8. HELBURUA:
BEROTEGI-EFEKTUKO GASEN
ISURKETA % 30 MURRIZTEA,
2005EKO OINARRI-URTEAREN
ALDEAN
JASANGARRITASUNAREKIKO KONPROMISOAK
•

Lurraldearen plangintza egokia eta orekatua garatzea. Energia-eraginkortasuneko planak egiten dituzten
udalei laguntzea.

•

Eraikuntza jasangarria eta ia isurpenik gabeko eraikinak sustatzea, eta etxebizitza-parkea berritzeko
politika garatzea.

•

Ekonomia zirkularra eta hondakinen berrerabilpena sustatzea.

•

Mugikortasun jasangarria bultzatzea, garraio publikoa eta garraio publikoaren eta pribatuaren elektrifikazio
progresiboa sustatuz.

•

Hiri-hondakinen sorrera murriztea. Lehen mailako hiri-hondakinen zero isurketerantz aurrera egitea.

•

Ingurune naturalaren eta ekosistemen hobekuntza bultzatzea, biodibertsitatearen defentsa sustatuz.

JARDUERAK ETA ERANTZUNAK
•

Legebiltzarrak abenduaren 9ko 10/2021 Legea onartu zuen, Euskadiko Ingurumen Administrazioari
buruzkoa. Gobernu Kontseiluak 2020/11/03an onartu zuen lege horren proiektua.

•

Legebiltzarrak azaroaren 25eko 9/2021 Legea onartu zuen, Euskadiko natura-ondarea kontserbatzeari
buruzkoa. Gobernu Kontseiluak 2020/11/24an onartu zuen lege horren proiektua.

•

Honako plan estrategiko hauek onartu dira:
-

Trantsizio energetikorako eta klima-aldaketarako plana

-

Ekonomia Zirkularraren eta Bioekonomiaren Plana

•

Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030 Gida Plana gauzatzen ari da.

•

Abian da Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2030 Plana. Plan hori Euskadiko Ekonomia Zirkularraren
2030 Estrategiaren barruan dago (2021/11/02), eta hondakinen sorrera % 30 murrizteko erronka finkatzen du.

•

Mubil-Elektromugikortasuneko Zentroa irekitzea.

•

Ibilgailu efiziente eta alternatiboetan inbertitzeko laguntza-programa ezarri da (Renove Plana). 2021eko
deialdia (5 M €)
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•

Euskadiko industriak zero emisio garbi lortzeko konpromisoa hartu du, eta Glasgowko COP26n bat egingo
du Global WEF Aliantzarekin. Euskadik bat egin du World Economic Forum (WEF) maila globalean garatzen
ari den programarekin, kluster industrialek zero emisio garbietarako trantsizioa egin dezaten sustatzeko.

•

Euskadiko klimaren aldeko hitzarmen soziala: “Basque Green Deal”. Abian da Basque Green Deal Gunea,
Europako itun berdearen espiritua zabaltzeko Euskadi zeharkatuko duen foroa

•

Hamalau euskal enpresarekin eta Ihobe eta SPRI sozietate publikoekin batera, ekodiseinuaren eta
ekonomia zirkularraren arloan lankidetza publiko-pribatuko aliantza bat sinatu da, Basque Ecodesign
Center izenekoan.

•

Gasteizen autobus elektriko adimenduna instalatzeko hitzarmena sinatu da.

•

“Urban Klima 2050: Euskadin egokitzapena finantzatzeko eragile anitzeko lankidetza” nazioarteko jardunaldia
antolatu eta egin da, LIFE Urban Klima 2050 proiektu europarraren aurrerapen nagusiak ezagutarazteko, hau
da, datozen urteetan Euskadik izango duen klima-ekintzako ekimen handiena, 2025era arte.'

•

Iurretako Ertzaintzaren basean Related (Renawable Low Temperature District) ikerketa-proiektu europarraren
aplikazioa aurkeztu da. Proiektu horretan 8 herrialde europarreko 14 enpresa eta erakundek parte hartzen
dute. Proiektu pilotua jasangarritasunaren eta eraginkortasun energetikoaren estrategiaren barruan kokatzen
da, eta EEE, TEKNALIA, INNOMETAL eta NIBE erakundeek garatu dute, besteak beste.

•

Abenduaren 7an, Gobernuak Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Berdea 2030 programa onartu zuen,
EAEko administrazioen erosketen % 75, gutxienez, irizpide iraunkorrekin egiteko, hamar urte igaro baino
lehen. Aurreikusitako neurrien artean, nabarmentzekoa da EAEko erakundeen hornidura elektrikoaren
% 100 iturri berriztagarrietatik etortzeko konpromisoa.

EMAITZAK
2005. urteaz geroztik, Euskadik % 26,9
murriztu ditu berotegi-efektuko gasen
isurketak, eta % 30 murrizteko helburura
hurbildu da.

2005

2016

2017

2018

2019

Euskadi

100

73,4

77,4

74,8

73,1

España

100

75,3

78,5

77,4

68,9

UE-28

100

83,0

83,5

81,7

75,6

Iturria: Eurostat eta Berotegi Efektuko Gasen Isurketen Inbentarioa (Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila)
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9. HELBURUA:
ENERGIA BERRIZTAGARRIEN
KUOTA ENERGIAREN AZKEN
KONTSUMOAREN
% 20 IZAN DADIN LORTZEA
TRANTSIZIO ENERGETIKOAREKIKO
KONPROMISOAK
•

Energiaren azken kontsumoan iturri berriztagarrien erabilera areagotzea.

•

Energia-eraginkortasuna handitzea, autokontsumoa eta sorkuntza banatua sustatuz.

•

Hidrogenoak erregai berde gisa sortutako ekonomia berria bultzatzea.

•

Energia sortzeko parkea handitzea, iturri berriztagarrietako instalazioen bidez.

•

Garraio publikoa eta ibilgailu pribatuen flotaren berrikuntza sustatzea, eraginkorragoak diren eta erregai
alternatiboak dituzten beste batzuekin.

•

Ikerketa energetikoaren euskal estrategian sakontzea, enpresa-sarea eta enplegua sustatzeko palanka
gisa.

•

Trantsizio energetiko justua bermatzea, behartsuenen gizarte-babesa sustatzea eta pobrezia energetikoko
egoerak saihestea.

JARDUERAK ETA ERANTZUNAK
•

Otsailaren 21eko 4/2019 Legea garatzen ari da, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun
Energetikoari buruzkoa.

•

2021-2024 aldirako Trantsizio Energetikoaren eta Klima Aldaketaren Plan Estrategikoa onartu da
(G.K.: 2021/10/26)

•

Honako plan eta estrategia hauek gauzatzen ari dira:

•
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-

2030erako Euskadiko Energia Estrategia; epe luzeagoko ikuspegi baten barruan kokatzen
da, lehiakortasunari, horniduraren segurtasunari eta karbono-baxuari dagokienez gero eta
iraunkorragoa den energia-sistema bat lortzeko.

-

EAEko sektore publikoaren jasangarritasun energetikorako jarduketa-plana 2025.

Hidrogenoaren Euskal Estrategia aurkeztu da. Estrategia horrek Eusko Jaurlaritzaren jarrera adierazten
du, euskal gizartea eta haren industria-sarea hidrogenoaren ekonomiaren garapenaren garritasunak
aprobetxatzeko modurik onenean kokatzeko.

4. 10 HERRI-HELBURU

•

Euskadi 2030 Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektoriala eta Mugikortasun Elektrikoaren Plan
Integrala prestatzen ari dira.

•

Erreferentziazko helburuan eragina duten laguntzen artean, honako hauek nabarmendu behar dira:
-

Gauzatu Energia programa, udalei eta beste toki-erakunde batzuei zuzendua. 2021eko deialdia
(90 M €)

-

Autokontsumoari eta biltegiratzeari lotutako pizgarrien programa, energia-iturri berriztagarriekin,
bai eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutakoa ere, Berreskuratze,
Eraldaketa eta Egoitza Planaren esparruan. 2021eko deialdia (37,17 M €)

-

Euskadiko eraikinetan birgaitze energetikoko jarduketak egiteko laguntza-programa. 2020-2021
deialdia (58,19 M €)

-

Euskadiko tokiko administrazio publikoaren jasangarritasun energetikoa hobetzeko azterlanak
eta auditoriak egiteko laguntzen programa. 2021eko deialdia (10 M €)

-

Ekoizpen elektrikorako energia berriztagarrien instalazioetan inbertsioak egiteko laguntza-programa – 2019an deitutako laguntzak esleitu dira

•

Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Mondragon Taldeak sei energia-kooperatiba bultzatuko dituzte
Arabako Koadriletan.

•

Itsas energiak garatzeko EuropeWave proiektuak Europako Batzordearen oniritzia jaso du, datorren urtean
olatu-energia atzitzeko gailuen ikerketa eta garapena gidatzeko ekimen handiena abian jartzeko.

•

Euskadik bat egin du Munduko Ekonomia Foroaren adierazpenarekin, euskal industriak zero emisio
garbiekin konpromisoa har dezan 2050erako.

EMAITZAK
Energia-kontsumoaren % 14,6ren iturria
energia berriztagarriak dira.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Euskadi

11,2

12,7

13,6

12,9

14,0

13,1

16,6

14,6*

España

14,3

15,3

16,2

16,3

17,4

17,6

17,5

18,4

UE-28

14,7

15,4

16,2

16,7

17,0

17,5

18,0

18,9

Iturria: EEE Euskadirako, Eurostat Espainiarako eta EB-28rako
(*) Eskuragarri dagoen azken datu ofiziala. Gobernuak 2020an eta 2021ean garatutako politiken eragin positiboari
buruzko daturik ez dago oraindik. Eragin hori ondorengo txostenetan islatuko da.
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10. HELBURUA:
JAIOTZA-TASA % 10 HANDITZEA
2020KO OINARRI-URTEAREN ALDEAN
FAMILIEKIKO KONPROMISOAK
•

Lehen mailako arreta indartzea, asistentziaren integrazioan aurrera eginez.

•

Seme-alabak dituzten familiei laguntzeko estrategia integrala garatzea.

•

Jaiotza-tasak handitzeko laguntzak, foru-aldundien zerga-arintzeen osagarri.

•

Seme edo alabagatiko laguntzak arian-arian handitzea, eta administrazio-sinplifikazioa lortzen saiatzea.

•

Gutxienez 16 asteko aitatasun- eta amatasun-baimen berdinak eta besterenezinak sustatzea sektore
pribatuan.

•

Kontziliazio erantzukidea sustatzea, lan-bizitza eta gurasotasun positiboa uztartzea sustatzen duten
neurrien bidez, etxeko lanen eta zaintza-lanen banaketa ekitatiboan eta paritarioan aurrera egiteko
gizonen eta emakumeen artean.

JARDUERAK ETA ERANTZUNAK
Euskadiko Erronka Demografikoaren arloko Sailarteko Plana onartu da.
•

EAEko Familiei Laguntzeko Erakundeen arteko IV. Plana (2018-2022) gauzatzen ari da.

•

Erreferentziako helburuan eragina duten diru-laguntzen programen artean, honako hauek nabarmendu
behar dira:
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-

Seme-alabak dituzten familien onurarako diru-laguntzen jarduera-programa. Aurrekontu-zuzkidura
2021 (26,9 M €)

-

Lana eta familia bateragarri egiteko laguntza-programa, urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren
1. artikuluaren a), b) eta d) apartatuetan aurreikusitakoaren arabera: a) Seme-alabak zaintzeko
eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzak; b) Mendetasun-egoeran
edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia
murriztu duten langileentzako laguntzak; eta c) 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak
kontratatzeko laguntzak. Aurrekontu-zuzkidura 2021 (37 M €)

-

Ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzaprograma. Laguntza-lerro berria. 2021eko deialdia (3 M €)

-

Abenduaren 14an Gobernu Kontseiluan lan-dokumentu bat aurkeztu zen, erronka demografikorako
euskal estrategiari ekiteko 25 jarduera-ildo biltzen dituena.

4. 10 HERRI-HELBURU

EMAITZAK
JAIOTZA-TASAREN BILAKAERA
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Euskadi

8,7

8,4

7,9

7,4

7,1

6,7

España

9,0

8,8

8,4

7,9

7,6

7,1

UE-27

9,7

9,8

9,7

9,5

9,3

9,1
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2021eko gobernu
programako jarduera
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I. ARDATZA:
OPAROTASUNA.
Enplegua eta
susperraldi ekonomikoa

LEHENDAKARITZA
1.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana-ZTBP 2030 onartu da, XII. Legegintzaldirako Jaurlaritzaren
plan estrategikoa. Plan horren helburua da Euskadi Europako eskualde aurreratuenen artean kokatzea
hurrengo hamar urteetan. Jaurlaritzak trakzio-lana egingo du bere ezarpen-aldi osoan, inbertsioaren
hazkunde-ahalegina gidatuz eta, besteak beste, ikerketari, garapenari eta berrikuntzari laguntzeko
urteko aurrekontuak % 6 handitzeko konpromisoa hartuz. Konpromiso horrek 6.000 M €-tik gorako inbertsio
publikoa ekarriko du plana ezartzen den hamar urteetan. Zenbateko hori handitu egingo da finantzaketa pribatuaren eta nazioarteko funtsen (batik bat, Europako funtsen) bidez, eta 18.600 M €-ra iritsiko da plana indarrean
dagoen bitartean. (2021/02/23)

2.

Lehendakariaren lehendakaritzapean, Berpiztuko Kontseilu Errektorea bildu da (2020-2024 aldirako Ekonomia Suspertu eta Enplegua Sustatzeko Programa): eskualde behartsuak edo lehentasunezko arreta-eremuak bultzatzeko 180 M €-tik gorako plan berezi bat abian jarriko dela iragarri da. Era berean,
2021ean, Berpiztu Programaren bitartez, 22.000 enplegu baino gehiago sortzea aurreikusi dela jakinarazi
da. (2021/03/10)

3.

Europako Batzordeak uste du Euskadi bikaintasun interesgunea dela, izan ere, berrikuntza handiko
eskualdea da berrikuntza ertaineko herrialde batean. (2021/06/22)

4.

Euskadik EB-27ko batezbestekoa gainditu du berrikuntzaren arloan, eta bere posizioa sendotu du
goi-mailako berrikuntza duten Europako herrialdeen artean. (2021/10/28)

5.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua bildu da, Lehendakaria buru dela. (2021/11/30)

BIGARREN LEHENDAKARIORDETZA
ETA LAN ETA ENPLEGU SAILA
6.

Lan-kontratazioko iruzurraren aurka borrokatzeko programa. Lan-arloak ezarri duen behin-behinekotasunean
lan-abusuak saihesteko kontrol informatikoko sistema berriari esker, eta ekitaldi honetako bigarren txoke-planeko datuen faltan, 6.444 behin-behineko lan-kontratu, lan-kontratu finkotan bihurtu dira. (2021/10/26)

7.

2030erako Enpleguaren Euskal Estrategia onartu da. Estrategiak etapa berri bat ireki nahi du kalitatera,
gizarteratzera eta berdintasunera bideratutako enplegu-politiketan, eta prestakuntzarako eta aktibaziorako
eskubide subjektiboa aitortzeari heltzen dio, enplegua Euskadiren aurrerapenerako eta gizarte-kohesiorako
baliagarria izan dadin. (2021/04/13)

8.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua. Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei lehentasunez zuzendutako
kontratazio-konpromisodun prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntzen programa Euskal Autonomia
Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.
2021eko deialdiaren iragarkia. (Esleitutako funtsak: 3.000.000 €) (2021/04/20)
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9.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua. Gazteek prestakuntza eta lana txandakatzeko Hezibi Programa,
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren, Lan eta Enplegu sailburuaren eta Berdintasun,
Justizia eta Gizarte politiketako sailburuaren 2012ko urriaren 3ko Agindu bateratuaren bidez arautua.
2021eko ekitaldian finantzatzeko baliabide ekonomikoen esleipena: 2.300.000 €. (2021/04/20)

10. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua. Lehen Aukera programa. gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko laguntzei buruzkoa. 2021eko deialdia iragarri da. (Esleitutako funtsak: 4.000.000 €) (2021/04/20)
11. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua. Desgaitasuna duten pertsonek enplegu-zentro berezietan dituzten
lanpostuak mantentzeko, urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntzen programa, 2021ean
finantzatzeko baliabideen esleipena eta deialdiaren iragarkia. (Esleitutako funtsak: 55.100.000 €)
(2021/04/20)
12. Jaurlaritzak Euskarri Erakunde arteko Adierazpena. onartu du. Kalteberatasun-egoeran dauden adingabeak
eta gazteak gizarteratzeko eta laneratzeko estrategia partekatua. (2021/06/15)
13. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak aldatzen dituen Dekretua onartu da. Neurri horrek
haren egitura aldatzeko eta herritarren zerbitzura egongo den tresna eraginkorrago bihurtzeko balioko
du. Aldaketaren helburuak dira koordinazio eta komunikazio unitate bat sortzea, sareko bulego guztiei
koherentzia emateko, eta Prestazio eta Gizarteratze Zuzendaritza berri bat sortzea. (2021/06/29)
14. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua. Enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntza-programa.
2021eko deialdia. (Esleitutako funtsak: 32.000.000 €). (2021/06/30)
15. Elkarrizketa Sozialerako Mahaia bildu da, Lehendakaria bertan dela. Bertan, aurreko sei hilabeteetan
4.0 industriarako trantsizio justuaren arloan lantaldeek lortutako akordioak, lanbide-kualifikazioen eta
-espezializazioen esparru bat, enplegu-hobi berrietarako prestakuntza-programa eta enpresa-eremuan
emakumeen eta gizonen arteko ezinbesteko berdintasunean aurrera egiteko plan bat sinatu dira. Akordio
horiek osatu egiten dituzte gizarte-eragileek eta Jaurlaritzak 21/01/27ko Elkarrizketa Sozialeko Mahaian
ERTEeen osagarriak luzatzeko hartu zituzten neurriak, krisian dauden enpresetako langileak birkualifikatzeko eta birkokatzeko plana eta gizarte-politikei ekiteko lantalde bat sortzea.
16. Europako Batzordeak Lanbideren AukerabeRRi proiektua babestu du, krisian dauden enpresetako langileak birkualifikatzeari eta birkokatzeari buruzkoa, GEEFaren, Globalizaziora Egokitzeko Europako Funtsaren, kontura. (Esleitutako funtsak: 1.200.000 €. EBren finantzaketa) (2021/10/07)
17. Lanbidek langabezian dauden langileak birkualifikatzeko AukerabeRRi programa krisian dauden sektore
berrietara zabaldu du,bereziki kaltetutako sektoretara: manufaktura-industria, handizkako eta txikizkako
merkataritza, ostalaritza, finantza- eta aseguru-jarduerak eta bidaia-agentziak. (2021/10/21)
18. Lanbidek enplegu zerbitzu publikoa eraldatzeko eta hobetzeko eredua den Lanbide Hobetzen Plana
onartu du, Plan horren bidez, beharrezkoak diren antolamendu, arreta, esku-hartze, prestakuntza eta
orientazio alderdietan aldaketak egingo dira. Horretarako epea jarri da. (2021/11/11)
19. Erabakia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko enpresa-elkarteen
artean bost hitzarmen onartzen dituena, langabeei zuzendutako birorientazio-, birkualifikazio- eta
birkokatze-proiektuak egiteko. Hauen bidez jarriko da abian: Metaleko Enpresen Bizkaiko Federazioa, Teknologia
Elektronikoen eta Informazioaren Industrien Euskadiko Elkartea (GAIA), Euskadiko Ingurumen Industrien Kluster
Elkartea (ACLIMA) , Euskadiko Eraikuntzaren Kluster Elkartea (ERAIKUNE) eta Euskadiko Elikadura Klusterra
(CLUAE). (2021/11/16).
20. Munduko Kooperatibismoaren Biltzarrean aurkeztu da: “Iraultza ekonomiko berrirako euskal alternatiba
eta haren lehiarako abantailak”. Nazioarteko Aliantza Kooperatiboak nabarmentzen du gizarte-ekonomian
oinarritutako euskal eredua, elkartasun-, demokrazia-, partaidetza- eta kohesio-balioetan inspiratutakoa.
(2021/12/04)
21. Administrazio publikoetako lehen esperientzia profesionalerako programa , EBk finantzatutako STEParen
esparruan (Next Generation EU). 16 eta 30 urte bitarteko gazteei administrazio publikoetan eta sektore
publikoko erakundeetan lehen lan-esperientzia izateko programa. (Esleitutako funtsak: 7,5 M €; Europar
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Batasunak finantzatuta, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan). (2021/12/07)
22. Emakume langabeak lan-okupazio maskulinizatuetan prestatzeko eta kontratatzeko proiektuetarako
dirulaguntzen programaren deialdia. Programa honen helburua da soldata-arrakala murriztea,
emakumeak sartuz gutxiengoa diren sektoreetan. (Esleitutako funtsak: 2 M €) (2021/12/07)
23. Gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko Lehen Aukera laguntza-programaren deialdia. Beren
tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak sartu
ahal izango dira. (Esleitutako funtsak: 4 M €) (2021/12/07)
24. Lanbidek Europako funtsen lehenengo deialdia onartu du. Programak aukera emango die 403 gazteri
euskal administrazio eta erakunde publikoen (tokikoak, lurraldekoak eta erkidegokoak) maila guztietako
praktikaldiko kontratuak lortzeko. Europar Batasunaren apustu bat da, eta, gainera, enplegu-zerbitzu
publikotik hedatzen den SEMaren lehen proiektua da. (Esleitutako funtsak: 7.516.326 €) (2021/12/13)
25. Lanbideren eta Inklusioko, Gizarte Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioaren arteko hitzarmena,
bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzen duten pertsonak laguntzeko, laneratzeko eta gizarteratzeko
proiektu pilotuak garatzeko. Europako funtsekin finantzatzen da, eta Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia
Plan nazionalaren barruan sartzen da. (Zenbatekoa: 6,59 M €) (2021/12/14)
26. 2021eko abenduko 21eko Gobernu Kontseiluak onartu du 2021-2026 Laneko Segurtasun eta Osasunaren
Euskal Estrategia onartu zuen. Estrategia horren zeharkako izaera nabarmena da, funtsezko tresnatzat
hartu baita datozen bost urteetan lan-osasuneko politikari koherentzia emateko, baita Jaurlaritzaren
ekintza osoari langileen osasunaren ikuspegi integratu eta globala helarazteko, politika publiko guztien
funtsezko elementu gisa. (2021/12/21)

EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA
ETA INGURUMENA
27. Euskadik aholkularitza emango dio Europako Batzordeari datozen lau urteetan industria-politikaren arloan,
Europako Batzordeak bere Industria Foro berriko kide hautatua izan ondoren, eta Vanguard Initiative
Europako eskualdeen sarearen ordezkari izango da. (2021/02/02)
28. Eusko Jaurlaritzaren ekintzailetza-estrategiaren esparruan, EIT Food Europako Partzuergoak bi programa
jarri ditu abian Europa Hegoalderako nekazaritzako elikagaien sektorean proiektu berritzaileak bilatzeko.
Programa horietako bat EIT Food Accelerator Network (FAN) da, hirugarren edizioa bete duena, eta
enpresa gazteei Europan nabarmentzeko aukera ematen die. Bestea Seedbed inkubagailua da eta
negozio-ideia berritzaileak balioztatzen laguntzen du. (2021/02/15)
29. Zibersegurtasuneko Euskal Zentroa (BCSC) CSIRT.es irabazi asmorik gabeko konfiantzazko sarearen
batzorde koordinatzaile hautatu duteere eginkizun nagusia zibersegurtasun-gertakariei erantzuteko
taldeen arteko koordinazioa eta lankidetza sustatzea da. Talde horien erabiltzaileen komunitatea eta
jarduera-eremua Estatuaren barruan daude. (2021/03/12)
30. Gobernu Kontseiluak erabaki du "Euskadiko Eraldaketa Digitalerako Estrategia 2025" izeneko planaren
berri jasotzea eta Eusko Legebiltzarrera bidaltzea. (2021/03/30)
31. 115/2021 Dekretua, martxoaren 23koa, Ikertalent Programarena, onartu da. Dekretu horren bidez,
nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako zientzia, teknologia eta enpresaren arloan ikertzaileak
eta langile teknologoak prestatzeko laguntzak arautzen dira (2021/03/31).
32. SPRI. "Global Training" laguntza-programa. 2021eko deialdia. (Esleitutako funtsak: 6.200.000 €)
(2021/04/19)
33. Euskadik Europako zazpigarren postua lortu du digitalizazio ekonomiko eta sozialean, Orkestra Lehiakortasunerako Euskal Institutuak 2019. urteko datuekin egindako azterlan baten arabera. (2021/04/25)
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34. ETEentzako 2021eko laguntza-plana aurkeztu da, 433.000.000 €-ko aurrekontuarekin. (2021/04/27)
35. 2024ko Ekintzailetzaren Erakunde arteko Plana aurkeztu da, enpleguaren balioa eta kalitatea ekarriko
duen ekosistema erakargarri bat finkatzeko erronkarekin. Horretarako, 259.000.000 € inguruko aurrekontua esleitu da, eta laguntza fiskalei dagozkien 130.000.000 € gehituko zaizkie, gutxi gorabehera. Guztira:
389.000.000 €. (2021/04/27)
36. Baimena ematen da Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak ingeniaritza aurreratuko zerbitzu teknologikoak sortu, martxan jarri, garatu eta mantentzeko hitzarmen bat izenpetzeko
honako hauekin: Bizkaiko Foru Aldundia, Tubacex SA, Tubos Reunidos SA, Ampo S. Coop., Vicinay Marine
SL eta EIC Energy Advanced Engineering Fundazioa...Zerbitzu teknologiko horiek Ezkerraldeko Parke
Teknologikoan dagoen eraikin ekipatuaren instalazioetan eskainiko dira. (2021/05/25)
37. SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia. Hazinnova programa, euskal enpresaren berrikuntza ez-teknologikoa bultzatzera bideratua. Berrikuntza bultzatuko da produktuan eta negozioaren prozesuetan eragin handiko berrikuntza txikiak sortuko dituzten eta konpainietan epe laburreko emaitzetan gauzatuko diren mikroproiektuak eginez. 2021eko deialdia. (Bideratutako baliabideak: 2.300.000 € arte) (2021/06/10)
38. Food 4 Future Nazioarteko Biltzarra inauguratu da. Bertan plataforma bat eskaini da HAZI, NEIKER
teknologia-zentroa eta Elika fundazioa garatzen ari diren proiektuak aurkezteko, Euskadiko nekazaritzaren, elikagaien eta zuraren sektoreko digitalizazioaren, ekintzailetzaren eta berrikuntzaren esparruan.
(2021/06/15)
39. Enpresa txiki eta ertain berritzaileen ziurtagiria jarri da abian. Horren bidez, euskal enpresa txiki eta
ertainek eta mikroETEek beren negozio-prozesuetan berrikuntza txertatzeko programetan parte hartu
dutela egiaztatuko da, eta aurten 5,7 M € esleitu zaizkien bi laguntza-programek bultzatzen dute:
Innobideak eta Hazinnova. Egiaztapen formal horren bidez, euskal ETEak eta mikroETEak berrikuntzaren
ekosisteman txertatzea lortu nahi da. (2021/06/24)
40. Landa Garapenaren Lege Proiektua onartu da. (2021/06/29)
41. Industriaren Garapen eta Nazioartekotze Plana onartu da (2021/07/20)
42. Adimen Artifizialaren Euskal Zentroa (Eusko BAIC) elkartea eratu da. 17 erakundek eratu dute BAIC
elkartea, Adimen Artifizialeko Euskal Zentroa. (2021/07/20)
43. Emaitek Plus 2021 laguntza-programa, foku anitzeko zentro teknologikoen, eta Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzaren Euskal Sareko Ikerketa Kooperatiboko Zentroen jarduera ez-ekonomikoari laguntzeko.
(Esleitutako funtsak: 68.000.000 €) (2021/07/20)
44. Nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko zientzia, teknologia eta enpresaren alorretan ikertzaileak
eta teknologoak prestatzeko laguntza-programa (Ikertalent programa). 2021eko deialdia. (Esleitutako
funtsak: 1.773.600 €) (2021/08/11)
45. Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen
sektoreetan ikertzeko, garatzeko eta berritzeko laguntzen programa. 2021eko deialdia. (Esleitutako
funtsak: 2.500.000 €) (2021/08/25)
46. 2021-2024 aldirako Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen Plan Estrategikoak aurreikusten du bost
eraikin berri eraikitzea eta daudenetatik hiru handitzea (milioi bat m2 2024. urterako (2021/10/20)
47. Bilakatu laguntza-programa. Funtsetan 33.000.000 €-ko gehikuntza onartu da. (Guztira, esleitutako
funtsak: 44.000.000 €) (2021/11/23) Emaitek Plus laguntza-programa. Funtsetan 3.000.000 €-ko
gehikuntza onartu da. (Guztira, esleitutako funtsak: 71.000.000 €) (2021/11/23). Azpitek Plus laguntzaprograma. Funtsak 5.313.631 € handitzea onartu da. (Guztira, esleitutako funtsak: 12.188.631 €)
(2021/11/23). Hazitek Plus laguntza-programa. Funtsetan 5.000.000 € gehitzea onartu da. (Guztira,
esleitutako funtsak: 96.300.000 €) (2021/11/23)
48. Indartu 2021 laguntza-programaren 10.000.000 €-ko igoera onartu da. (Zenbatekoa guztira: 22.000.000 €)
(2021/11/24)
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49. Euskadiko landa-eremuak sustatzeko eta garatzeko Erein programa. Gobernu Kontseiluan 2022rako
Erein publikoen deialdia aurkeztea. (Esleitutako funtsak: 4.000.000 €). Erein programa, Euskadiko
landa-eremuak sustatzeko eta garatzeko. Gobernu Kontseiluan 2022rako Erein pribatuen deialdia
aurkeztea. (Esleitutako funtsak: 3.560.000 €) (2021/12/14)
50. Iraunkortasuna eta ingurumena. EKOLURRA bereizgarria aurkeztu da. Horren bidez, hemendik aurrera
Euskadin ekoitzitako elikagai ekologikoak identifikatuko dira. (2021/12/15)
51. Eusko Jaurlaritzak GOE (Gastronomy Open Ecosystem) proiektua sortzen laguntzen du. Elikagaien
ekintzailetzara bideratutako prestakuntza-zentroa izango da. Ekimen hori The Food Global Ecosystem
proiektu publiko-pribatuaren barruan kokatzen da, eta Euskadi munduko erreferentzia diren ekosistema
gastronomikoen artean kokatzeko beste urrats bat da (2021/12/21).

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK
52. Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide-sare berriaren eraikuntza dela-eta 2011-2025 epean egin beharreko
hainbat lan egiteko Red Ferroviaria Vasca/Euskal Trenbide Sareari egindako gomendioaren hamargarren
aldaketa egiteko baimena ematen da. (2021/06/01)
53. Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa
babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko Agindua. Hurrengo urteetarako birgaitzeko laguntzen
araudia eguneratzen du, eta urte osoan eskatu ahal izango dira, urteko deialdia ireki arte itxaron gabe,
orain arte laguntza publikoen ildoetako batean gertatzen zen bezala. 3. lerrorako 7,53 M €-ko aurrekontua barne hartzen du, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko maiatzean 1. eta 2. lerroetarako onartutako
21,37 M €-ei gehitzen zaizkie. Guztizko zenbatekoa 28,9 M €-koa da eta Next Generation funtsekin handitu egingo da. (Esleitutako funtsak: 28.900.000 €) (2021/07/20)
54. Protokolo bat sinatzea Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioarekin, Arabako Foru Aldundiarekin, Vitoria-Gasteizko Udalarekin, ADIFekin eta Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura Handia
sozietatearekin batera, abiadura handiko trena hirira irits dadin eta trena hirian integra dadin bultzatzeko.
(2021/10/26)
55. Etxebizitzen eta bizitegi-eraikinen alokairua eta beste erabilera modu batzuk sustatzeko jarduketei buruzko
neurriak onartzea. Etxebizitzari buruzko euskal Legea garatzen duen araudi berria da, erakunde-maila
guztietan alokairua sustatzeko, eta, gainera, lankidetza publiko-pribatuko formulak aktibatzen ditu,
sektore pribatuak ere alokairu eskuragarria bultza dezan (2021/12/07).
56. Jaurlaritzaren Kontseiluak sailburuaren agindu bat onartu du, Eraikal programako 1.070.000 €-ko laguntzen
deialdia egiten duena, eraikuntzaren sektorean kalitatea eta berrikuntza sustatzeko. (2021/12/21)
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TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
57. Euskal turismo-sektorea sostengatzeko 2021eko laguntzen Programa aurkeztu da, ia 18 M €-koa. Programa
hori euskal turismoari eusteko planaren barruan dago eta, laguntzez gain, turismoaren sektorea sustatzeko
eta dinamizatzeko ardatz bat gehitu zaio, 3 M €-koa, eta ikuskaritza-lana berregituratu da. (21.000.000 €)
(2021/01/26).
58. Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuak, 'Tokiko merkataritzaren berrikuntzan eta digitalizazioan
erronkak eta aurrerapenak' topaketen esparruan, Sailaren laguntza-programa berri bat iragarri du, 16 M €-koa,
merkataritzako sektorerik kaltetuenentzat, beren jarduera eta salmentak oso murriztuta izan dituzten
merkataritza-azpisektoreen jarduerari eusten laguntzeko. (2021/02/26)
59. Turismo-sektorearentzako COVID-19 laguntzen programa. Deialdia aldatu egin da. Laguntza-programarako
behin betiko funtsak: 15.000.000 €. Esleipena. (Emandako dirulaguntzen zenbateko osoa: 13.867.765 €).
(2021/03/01)
60. COVID-19aren ondorioei aurre egiteko, pertsonen ekipamenduaren, ehungintzaren eta oinetakoen sektoreari
zuzendutako laguntzen programa. 2021eko deialdia. (15.800.000 €) (2021-03-08)
61. Euskadik, Basquetourren bidez, Inaziotar Bideak zeharkatzen dituen gainerako autonomia-erkidegoekin
batera, ibilbide hori turismo-produktu gisa sustatzeko plan bat egin du. Plan hori 2021eko eta 2022ko
bigarren seihilekoan hedatuko da. Euskadi eta gainerako eragileak ekimen ugari ari dira hedatzen,
Inaziotar Bidea garrantzi handiko urte batean ezagutzera emateko. (2021/06/08)
62. Turismo-bonuaren erabilera sustatzeko publizitate-kanpaina. Euskadi Turismo Bonoak 460.000 bonu
baino gehiago jarri ditu zirkulazioan, 14.000.000 €-ko eragin ekonomikoarekin, euskal erakundeen arteko akordio aitzindari bati esker. Euskadi Turismo Bonoa jatetxe, ostalaritza eta turismo-enpresetan
erabil daiteke 2021eko abenduaren 31ra arte. (2021/07/01)
63. COVID-19aren aurrean merkataritza-establezimenduak modernizatzen laguntzeko programa. Deialdiari
esleitutako funtsetan 2.000.000 € gehitu dira. Guztira: 3.350.000 €. (2021-09-22)
64. Euskadiko Denda Bonuaren kanpainak 500.000 merkataritza-bonu jarri ditu zirkulazioan Euskadiko 4.500
establezimendutan. Udalek kanpainarekin bat egiten jarrai dezakete. (2021/10/28)
65. Gobernu Kontseiluak Euskadi Bono Dendaren bigarren faseari 2 M € gehitzea onartu du; beraz, azkenean
7,1 milioi inbertituko dira; 6,6 milioi Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak jarriko ditu, eta gainerakoa
atxikitako udalek. (2021/12/21)
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II. ARDATZA:
PERTSONAK.
Osasuna, hezkuntza, zerbitzu
publikoak, berdintasuna, gizarte- eta
kultura-politikak, bizikidetza eta giza
eskubideak.

LEHENDAKARITZA
66. 39/2021 Dekretua, urriaren 6koa, Lehendakariarena, Euskadin COVID-19 pandemiaren ondoriozko
osasun-larrialdiko egoera amaitu dela adierazten duena eta normaltasun berri batean sartzeko neurriak
zehazten dituena. (2021/10/07)
67. Lehendakaria Nazio Batuen Errelatore Bereziarekin bildu da giza eskubideen defendatzaileen egoerari
heltzeko (2021/10/26)
68. 44/2021 Dekretua, abenduaren 2koa, Lehendakariarena, Euskadin COVID-19 pandemiaren ondoriozko
osasun-larrialdiko egoera deklaratzen duena. (2021/12/03)
69. 47/2021 Dekretua, abenduaren 14koa, Lehendakariarena, Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala
(QR) eskatzea nahitaezkoa duten establezimendu, ekitaldi, jarduera eta lekuak zabaltzen dituena, Osasuneko
sailburuaren 2021eko azaroaren 17ko Aginduaren bidez ezarri zirenak. (2021/12/15).
70. 51/2021 Dekretua, abenduaren 28koa, lehendakariarena, osasun-larrialdiko egoera deklaratzeko
berariazko prebentzio-neurriak zehazten dituena, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz
eta SARS-COV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko (2021/12/28)

LEHEN LEHENDAKARIORDETZA ETA SEGURTASUNA
71. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea eratu da, Ertzaintzaren
edo Udaltzaingoaren barruan eskubideak urratu direla adierazten duen edozein jokabide edo jardunbide
ofizioz edo alderdi batek eskatuta aztertzeko. Batzordearen sorrerak polizia-jardueraren gaineko kontrolen neutraltasunean eta objektibotasunean herritarren legitimitatea eta konfiantza indartzeko Eusko
Jaurlaritzak hartutako konpromisoari erantzuten dio. (2021/01/26)
72. Euskadiko Segurtasun Publikoaren 2020-2025 Plana onartu da (2021/03/16)
73. Eusko Legebiltzarrean, 2021eko martxoaren 29an, Euskadiko delinkuentziaren 2020ko Memoria aurkeztu
da. Dokumentu horretan bildu, aztertu eta alderatu egiten da Euskadin gertatzen diren, eta Ertzaintzak eta
15.000 biztanletik gorako udaletako udaltzaingoek zenbatzen dituzten, arau-hauste penalei buruzko informazioa. Memoria Donostian (2021/04/14), Bilbon (2021/04/16) eta Gasteizen (2021/04/19) aurkeztu da.
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74. Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailarekin lankidetzan, amaitutzat eman da Zaldibarko
zabortegian Joaquín Beltrán bilatzeko operatiboa. Lehendakariak zuzenean jakinarazi dio familiari. (2021/05/14)
75. Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Batzordea bildu da eta akordio garrantzitsuak hartu dira: VioGén
eta EBA programen interkonexioa, emakume biktimen datuak partekatzeko eta haien mugikortasun segurua
errazteko. (2021/06/18)
76. Euskadiko Segurtasun Publikorako Informazio eta Komunikazio Teknologien Plan Estrategikoa (IKTPESEG)
argitaratu da 2021etik 2024ra bitarteko aldirako. (2021/10/01)

BIGARREN LEHENDAKARIORDETZA ETA LAN ETA ENPLEGU SAILA
77. Diru-sarrerak Bermatzeko Errentarako aurrekontu-konpromiso iraunkorra; 2021ean 459 milioi eurokoa
izan zen. 2021eko abenduaren 31n, 52.523 pertsonak jaso zuten prestazio hori. Gainera, akordio bat lortu da Lanbideren bidez oinarrizko gutxieneko diru-sarrera kudeatzeko gomendioa luzatzeko. Urtearen
amaieran 17.000 pertsona jasotzen zituzten.

HEZKUNTZA
77. Euskadin, eskola-uztearen tasa % 6,5ekoa da (DBH ikasketak utzi eta DBHO baino titulazio maila altuagoa
lortu ez zuten gazteen artean). Espainian, eskola-uztearen tasa % 17,3tik % 16ra jaitsi da. (2021/01/30).
78. Aurkeztu da gaur egun Euskadiko unibertsitateetan ikas daitezkeen eta nazioartekotzea aitortua duten
unibertsitateko gradu eta master dualen (41) eskaintza. Bi aintzatespenak (aitorpen duala eta nazioartekotzearen aintzatespena) Unibasq Agentziak emandako aipamen edo zigiluak dira, euskal unibertsitate-sistemaren
eremuan kalitatea ebaluatu, egiaztatu eta ziurtatzeko agentzia eskuduna den aldetik. Aitorpen horiek unibertsitateko titulazio oso bati edo titulazio baten ibilbide jakin bati eman dakizkioke. (2021/02/26)
79. Europako Batzordeak Ikerbasque-Zientziarako Euskal Fundazioa aitortu du zientzia bultzatzen duen
erakunde onenetako bat dela, eta 4 M € eman dizkio 36 ikertzaile berri kontratatzeko. (2021/03/04)
80. 2030erako Ikur Estrategia aurkeztu da, Euskadiko sare zientifikoa indartzeko eta nitxo zehatzetan nazioarteko
posizionamendua lortzeko. Datozen urteetarako lau ikerketa-esparru estrategikoren aldeko apustua egin du,
eta horietan 100 M € inbertituko dira honako hauetan: neurozientziak, teknologia kualitatiboak, pneutrionika, superkonputazioa eta adimen artifiziala. (2021/05/27)
81. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileentzako laguntza-programa, Oinarrizko
eta Bikaintasuneko Ikerketa Zentroen kategorian akreditatuak (BERC Programa) 2022-2025 aldirako.
Estrategikotzat jotzen diren espezializazio zientifikoko arloetan mundu osoan aintzatetsitako ikertzaileak
erakartzea, eta egin beharreko jarduerak 2030erako Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako
Planean planteatutako estrategiekin lerrokatzea. (Esleitutako funtsak: 50.400.000 €) (2021/07/06)
82. Berrikuntza- eta ekintzailetza-proiektuak egiteko dirulaguntzen programa, Lanbide Heziketako V. Euskal
Planean, Euskal Hezkuntza Sistemako Sistema Adimendunen eta Digitalizazio Iraunkorraren Plan
Integralean eta Euskal Lanbide Heziketan Trantsizio Berdea egiteko Plan Integralean zehaztutako
estrategiarekin bat datozen Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxeetan.
2021-2022 ikasturterako dirulaguntzak esleitzea. (2021/09/06)
83. 2022-2024 aldirako Oinarrizko eta/edo Aplikatutako Ikerketa Proiektuak egiteko laguntza-programa eta 20222023 aldirako Unibertsitatea-Enpresa ekintzetarako aurreikusitako funtsen kargurako Ikerketa eta Berrikuntza Teknologikorako laguntzak. 2021eko deialdiaren iragarkia. (Esleitutako funtsak: 1.300.000 €) (2021/09/07)
84. Euskadik 13.000 ikasle prestatu ditu lanbide-heziketa dualean 7.000 enpresatan. (2021/11/25)
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85. Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena arautzen duen azaroaren 23ko 241/2021 Dekretua onartu
da. (2021/11/30)
86. Itunpeko ikastetxeentzako dirulaguntzen programa, ikasleentzako ordenagailu eramangarriak erosteko.
2021-2022 ikasturterako deialdia. (Esleitutako funtsak: 15.300.000 €). (2021/11/30)
87. Euskadik bikoiztu egin du bere ekoizpen zientifikoa azken hamarkadan. Euskadiko ikertzaileen lana 7.523
argitalpen zientifikokoa izan zen 2020an; horrek esan nahi du % 13 baino gehiagoko igoera izan zela eta
azken zortzi urteetako gehikuntzarik handiena (2021/11/22).
88. Dirulaguntzen programa, ikas-ekinezko erregimeneko lanbide-heziketa dualeko programak garatzeko
Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe
pribatuetan. 2021-2022 ikasturteko esleipena. (2021/12/01)
89. Ireki da STEAM Euskadi Sarien bigarren edizioa. (2021/12/02)
90. Euskadik munduko krio-mikroskopio elektroniko aurreratuena du. (2021/12/15)

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK
91. Etxebizitzaren Euskal Behatokiak egindako ebaluazioaren arabera Gaztelagun, gazteen etxebizitza
libreak alokatzeko laguntza-programa, 2019ko urtarrilean sortu zenetik, 18 eta 35 urte bitarteko 2.100
gazterengana iritsi da. Gaztelagunek handitu egin du 2019tik 2020ra bitartean emandako laguntzen eta
eskatzaileen kopurua, eta % 126,6ko igoera izan du 2020ko abendura arte emandako laguntzetan, aurreko
urtearekin alderatuta. (2021/02/19)
92. Eusko Legebiltzarrean aurkeztu da 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planaren ebaluazioa, 2015ean
onartutako Etxebizitzaren Legearen oinarriak jasotzen dituena. Azaldutako datuen artean, nabarmendu
behar da 2020an Espainian hasitako alokairuko etxebizitza publikoen % 29 Euskadin eraiki direla, eta
Euskadiko alokairuko etxebizitzen parke publikoak 2020rako zuen helburua gainditu duela eta helburu
horretarako 25.823 etxebizitza dituela. Nabarmentzekoak dira, halaber, 6.137 familia-unitatek etxebizitzarako eskubide subjektiboa lortu izana eta azken hirurtekoan 29.160 etxebizitza birgaitzen lagundu
izana. (2021/03/05)
93. 149/2021 Dekretua, ekainaren 8koa, jenderik gabeko etxebizitzei eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko
neurriei buruzkoa. Etxebizitzaren Euskal Legea garatzen du, etxebizitzaren funtzio soziala bermatzeko, eta
etxebizitza bat hutsik dagoela deklaratzeko prozedura ezartzen du. Horrez gain, etxebizitza horiek alokatzeko
edo erosteko mobilizatzea sustatzeko hemendik aurrera hartuko diren neurriak jasotzen ditu, besteak beste,
hutsik dauden egoitzetarako urteko kanona. (2021/06/18)
94. Gazteen alokairurako eta arrazoizko prezioan alokatzen diren etxebizitza pribatuen alokairurako laguntza-programak eskuratzeko baldintzak hobetu dira. Gaztelagun eta ASAP programen baldintzak malgutu egin dira,
etxebizitza gehiagok eta gazte gehiagok bi laguntzak jaso ahal izan ditzaten, bi programen xede diren etxebizitzen hileko gehieneko errentak handituz. (2021/10/18)
95. "Gazte kupo"-ak 2020aren hasieratik kolektibo horrentzat gordetzen du alokairu-erregimenean egiten
diren etxebizitza publikoen esleipenen % 40, eta Bizigune errentamendurako bitartekotza-programak
kudeatutako pisu pribatuetara ere zabalduko da. (2021/10/30)
96. 2021-2023 Etxebizitzaren Gida Planaren berri jasotzeko eta Legebiltzarrera bidaltzeko akordioa.
(2021/11/16)
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OSASUNA
97. Osakidetzak Aieteko osasun-zentro berria jarri du martxan (Donostia), eta 5,15 M €-ko inbertsioa egin
da. Instalazioak 6 solairu eta 2.500 metro koadro erabilgarri baino gehiagoko azalera ditu, eta horri esker, osasun-arreta inguruko 12.500 bizilaguni baino gehiagori hurbildu ahal izango zaie. Lehendakaria
osasun-zentro berria bisitatu du. (2021/01/15)
98. Euskal Osasun Zerbitzuak ente publikoaren 2020ko ekitaldirako Enplegu Publikoaren Eskaintza (1.002
plaza) onartu du. (2021/02/02)
99. Legebiltzarrean aurkeztuko dira eutanasiarako eskubidea arautzen duen martxoaren 24ko 3/2021 Lege
Organikoa betetzen dela bermatzeko abian jarriko diren jarduketak. Besteak beste, Berme eta Ebaluazio
Batzordea sortzea, eskatzaileak eta zerbitzua eman behar duten profesionalak sentsibilizatzeko eta haiei
informazio pedagogikoa emateko jarduerak garatzea, eta, prestakuntzaren arloan, Etika Asistentzialeko
Batzordeen laguntzarekin, legeari buruzko informazioa emango zaie osasun-arloko langileei eta medikuntzako eta erizaintzako elkargo profesionalei, ikuspuntu teknikotik, etikotik eta juridikotik. (2021/04/16)
100. Osasun Publikoaren Defentsarako Elkarteen Federazioaren txosten baten arabera, Euskal Autonomia
Erkidegoa da osasun-zerbitzu onenak dituen autonomia-erkidegoa. (2021/05/12)
101. Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak eta LAB, CCOO eta UGT sindikatuek karrera profesionalari buruzko
akordioa lortu dute Mahai Sektorialaren ezohiko bilera batean. Onartutako dokumentua negoziazioaren
eta Osakidetzako langileen lan-baldintzak hobetzeko, haien merezimenduak eta lan-esperientzia aitortuz,
eta, azken batean, asistentzia-kalitatea hobetzeko borondatearen emaitza da. (2021/07/08)
102. Zentro soziosanitarioetan COVID-19a zaintzeko eta kontrolatzeko protokoloa eguneratu da, Arabako,
Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiekin eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailarekin
adostuta. (2021/08/24)
103. 2021-2024 aldirako Euskadiko Estrategia Soziosanitarioa aurkeztu da, euskal erakundeek, modu
koordinatuan, pertsona ahulenei zuzendutako arreta eta zerbitzuak hobetzeko landuko duten ibilbide-orria.
(2021/10/22)
104. Osakidetzak 2018-2019ko lan-eskaintza publikoa gauzatzeko azterketen deialdia egin du. Osakidetzak
2018-2019ko lan-eskaintza publikoaren deialdia iragarri du. Deialdi horrek 3.535 plaza izango ditu, eta
bi fasetan egingo da: lehenengo deialdia abenduan egingo da, eta bigarrena 2022ko udaberrian. Lehen
deialdi horretan, gutxienez 1.499 plaza eskainiko dira 19 kategoriatarako, horien artean Lehen Mailako
Arreta indartzera bideratutakoak, besteak beste, familia-medikuntzako 322 plaza eta pediatriako 62
plaza. Bigarren fasean, gainerako plaza guztiak eskainiko dira. (2021/11/11)
105. Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR) ezarri da, prebentzio-neurri osagarri gisa, COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko, lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren. (2021/12/04).

BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK
106. 2019an, Euskal Autonomia Erkidegoan ia 20.000 M € gastatu ziren gizarte-babesean, aurreko urtean baino
% 5,9 gehiago. Biztanle bakoitzeko gizarte-babeseko gastua 8.918 €-koa izan zen, 2018an baino % 5,4
handiagoa. (2021/01/29)
107. 2020-2024 aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Justiziaren V. Plana onartu da (2021/03/16)
108. Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaitik kanpo geratzearen aurkako Batzordea bildu da, eta 2020an
"Inor atzean Utzi Gabe" Funtsaren barruan garatutako zortzi programen aplikazioaren emaitzen berri
eman da. Funts horren onurak 13.000 pertsonak eta/edo familiak baino gehiagok jaso zituzten. Progra-
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ma hori COVID-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterketa- eta/edo pobrezia-egoerei aurre
egiteko jarri zen abian. (2021/03/17)
109. Euskadiko berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako Itun Sozial eta Herritarraren lehen
proiektua aurkeztu da, euskal gizarteko eragile sozial, politiko eta ekonomikoen ordezkaritza garrantzitsua
izan duen ekitaldi batean. Ekimen hau UN Women erakundeak Beijingeko Emakumeen IV. Mundu Konferentziaren 25. urteurrena ospatzeko diseinatu duen Nazioarteko Proiektuan kokatzen da, eta bere
helburua da belaunaldi berriek jasotzea munduko konferentzian parte hartu zuten emakumeen ondarea, etorkizunean berdintasunaren aurrerapena bermatzeko modu gisa. (2021/04/26)
110. “Inor Atzean Utzi Gabe” Covid Funtseko “Azken Sarea Indartzen” programaren balantzea aurkeztu da, eta
horren bidez, hirugarren sektore sozialeko erakundeen eskutik, 4.128 familiari lagundu zaie, 4.500.000 €-ko
funtsekin. Programa hau pandemiak gizartean eragin dituen ondorio muturrekoenak arintzeko diseinatu
zen. (2021/05/08)
111. Sailburua Giza Eskubide, Berdintasun eta Justizia Batzordean egon da, Gazte Justiziaren V. Plana
aurkezteko. (2021/05/12)
112. Gizarte Zerbitzuetako Zuzendarien eta Kudeatzaileen Elkarteak egindako 2020ko Gizarte Zerbitzuen
Garapen Indizearen arabera, Euskadin daude Estatuko gizarte-zerbitzu gaituenak, 7,95eko puntuazioa
lortu dute, eta horiei esker Euskadi bikain kalifikazioa jaso duten bi autonomia-erkidegoetako bat da.
Bestea Nafarroako Foru Erkidegoa da, 7,90eko puntuazioa jaso baitu. (2021/05/25)
113. Lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak memoriaren,
bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan. 2016ko maiatzaren 10eko bi administrazioen arteko
lankidetza-protokolo orokorrak “Bakea, Bizikidetza eta Giza Eskubideak” izeneko jarduera-esparrua ezarri
zuen. Hala ere, beharrezkotzat jo da bakea eta bizikidetza finkatzeko beharrezko baldintzak sortuko dituzten
programak eta ekintzak sustatzen laguntzeko loturak sortzea. Hauek dira funtsezko gaiak: memoria,
biktimak, bizikidetza, giza eskubideak eta aniztasuna. (2021/05/26)
114. Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzen programa onartu da, urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren
1. artikuluaren a), b) eta d) letretan aurreikusitakoak: a) Seme-alabak zaintzeko xedez lan-eszedentzian
dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako laguntzak; b) Mendeko senideak edo osasun-egoera
larrian dauden senideak zaintzeko xedez lan-eszedentzian dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako laguntzak; d) Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak. 2021eko aurrekontu-zuzkiduraren iragarpena: 37.016.082 €. (2021/05/31)
115. Zainketa-eredu berri bateranzko trantsizioko gobernu-politika aurkeztu da, eta ikuspegi sozialetik heltzen
dio gaiari, batez ere, zainketak bizitza osoan zehar beharrezkoak direla sinetsita, ez bakarrik pertsona
heldua denean. Aurkezpen hori desgaitasunarekin, haurrekin, gazteekin eta adinekoekin zerikusia duten
erakundeetako ordezkariekin egindako bilera batean egin da. (2021/06/04)
116. Emakundek sustatzen duen Nahiko hezkidetza-programaren azken edizioa (2019-2021) baloratzeko saio
bat egin da. 49 ikastetxek, 305 ikasgelak, 364 irakaslek eta 6.000 ikasle inguruk parte hartu dute. Emaitzak
oso positiboak dira. (2021/06/09)
117. Sailburua, berak hala eskatuta, legebiltzarreko batzordean agertu da, Euskadik 2021eko urriaren 1etik
aurrera kudeatuko duen Euskal Espetxe Ereduaren ildo nagusiak azaltzeko. Ildo horien arabera, funtzionarioak
eta lan-kontratudun langileak sartuko dira. Jakinarazi da langile horiek hartzeko plan bat prestatzen ari direla,
elkarrenganako ezagutza eta konfiantza sortzeko asmoz, antzematen diren zalantzak eta ezbaiak argitzeko.
(2021/06/09)
118. Euskal Autonomia Erkidegoko kultu-lekuen eta -zentroen eta erlijio-aniztasunaren lege-proiektua onartu
da. (2021/06/15)
119. Gogora-Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak Gerra Zibilean borrokan hil ziren
gudari eta milizianoen zerrenda osoa jarri du herritarren esku, gehienak izen-abizenekin identifikatuta.
Horrela, Euskadin demokrazia eta askatasuna defendatzeko borrokatu ziren pertsonen memoria eta
duintasuna berreskuratzen lagundu du. (2021/06/18)
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120. Legebiltzarrean aurkeztu da 2016-2019 aldirako EAEko Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoaren ebaluazio-txostena, GZEOa (Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoa) osatzen duten erakundeekin egindako prozesua itxi eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluari entzun ondoren. Gizarte Zerbitzuen II. Plan
Estrategikoa 2025 egiten ari dira. (2021/06/21)
121. Sailburuak Euskadiko Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko 2020ko Inkestaren ondorio nagusiak
aurkeztu ditu, eta honako mugarri hauek azpimarratu ditu: Europan nekez konpara daitekeen ongizate-maila dagoela egiaztatu da (% 90,6 ongizate-egoeran); gizarte-babeseko zerbitzuak eta programak
euste-horma izan dira, eta pandemiaren ondorio ekonomikoak arindu dituzte. Hala ere, desberdintasuna
handitu egin da, egoera onenean dauden pertsonak gehiago aberastu direlako (ez egoera txarrenean
dauden kolektiboak gehiago pobretu direlako) eta adingabeak dituzten atzerritar jatorriko familiak direlako
kolektibo ahulena. (2021/06/23)
122. Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran
giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei aitorpena eta erreparazioa emateko Balorazio Batzordeak
lehenengo txostena aurkeztu du Legebiltzarrean. Aztertu diren 55 kasuetatik 35 errekonozimendu eta
erreparaziorako proposatu dira; gainerakoak azterketa-prozesuan daude. (2021/06/24)
123. Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoaren Lege-proiektua. Izango den legeak bi helburu ditu:
batetik, Gerra Zibilaren eta diktadura frankistaren biktimen memoria, aitorpena eta erreparazioa sustatzea;
eta, bestetik, printzipio eta balio etiko eta demokratikoak sustatzea. Egiaren, justiziaren, erreparazioaren eta
berriz ez gertatzeko bermearen printzipioetan oinarritzen da, baita konkordia, bizikidetza, aniztasun politikoa,
giza eskubideen defentsa, bakearen kultura eta gizonen eta emakumeen berdintasunaren balio demokratikoetan
ere. (2021/07/27)
124. Espetxeetarako Aukerak-Gizarteratzearen Euskal Agentzia sortzeko lege-proiektua onartu da. Legebiltzarrak 2021eko irailaren 30ean onartu zuen. (2021/08/31)
125. Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du Autonomia Erkidegoko hiru espetxeen kudeaketa. (2021/10/01)
126. Gogoran, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuan, Biktimak gogoan. Elkarbizitza
eraikizizeneko ekitaldia egin da. ETAren amaieraren hamargarren urteurrena dela-eta Eusko Jaurlaritzak
antolatutako ekitaldien programa ixten duen ekitaldi instituzionala izan da. (2021/10/20)
127. 2021eko garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak ematea. Elankidetza- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak 32 M € eman dizkie 77 proiekturi, hiru modalitatetan banatuta: garapenerako
lankidetza-proiektuetarako laguntzak; produkzio-garapeneko, prestakuntzako eta laguntza teknologikoko
proiektuetarako laguntzak, eta gizarte-eraldaketarako hezkuntza-proiektuetarako laguntzak. Deialdi hau
eLankidetzaren jarduera-ardatz garrantzitsuena da, bai funtsen bolumenagatik, bai sustatzen dituen eragile eta ekintzen kopuruagatik. (2021/11/09)
128. Boluntariotzaren Euskal Estrategiaren aurkezpena, lau jarduera-ildo nagusi proposatzen dituena: ekintza
boluntarioaren eragin sozial eta politikoa haztea; boluntariotza eta bere erakundeak indartzea; parte-hartzearen, elkartasunaren eta lankidetzaren kultura bultzatzea; eta boluntariotzaren kontzeptu- eta arau-esparruak
eguneratzea. (2021/11/30)
129. 2021-2026 aldirako Justizia Digitalaren Planaren berri izateko akordioa, auzitegien kudeaketa eraldatzeko
eta hobetzeko, eta herritarrentzako kudeaketak arintzeko. Lan hori, gainera, izango den 2022-2028
aldirako Justizia Plan Estrategikoaren ardatzetako bat da. (2021/12/07).
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KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
130. Arabako Errioxako (Araba) ardoaren eta mahastien paisaia kulturala kultur ondasun, monumentu-multzo
kategoriarekin, kalifikatzeko Dekretua aldatzen duen Dekretua. (2021/03/30)
131. CREADIS 3 Final Conference, “Towards more efficient cultural and creative policies based on Innovation
and Diversity” (Berrikuntzan eta aniztasunean oinarritutako kultura- eta sormen-politika eraginkorragoetarantz), inauguratu da, sailburua bertan izan dela. CREADIS 3 Kultura eta Sormen Industrien (KSI)
arloko Europako ekimena da. Proiektu horrek Europar Batasuneko sei lurralde batzen ditu, eta Euskadik
gidatu du azken lau urteetan, zehazki 2017-2021 aldian. Euskadirekin batera, estatu batek eta Europako
lau eskualdek parte hartzen dute: Eslovakia, Finlandia zentrala, Emilia-Romagna, Valonia eta Mendebaldeko Grezia. (2021/04/22)
132. KSIgune klusterraren bidez Kultura eta Sormen Industriak (KSI) sustatzeko estrategia berria aurkeztu
da. Ezagutza-polo hau sektoreko unibertsitateetan, goi-mailako ikastetxeetan eta ikerketa-zentroetan
sortutako ezagutzaren transferentzian atzemandako problematikari erantzuteko sortu da. (2021/07/01)
133. Basque District of Culture and Creativity (BDCC), Euskadiko Kultura eta Sormen Barrutia, aurkeztu da.
Basque District of Culture and Creativity Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren; Ekonomiaren Garapen,
Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren; SPRI taldearen eta Innobasqueren arteko lankidetzatik sortu
da. Gainera, Gaia, Euskadiko Ezagutzaren eta Teknologiaren Industrien Elkartea, arduratuko da datozen
urteetan BDCCren zerbitzu guztiak eskaintzeaz eta plataforma garatzeaz. BDCCk sektoreko eragileekin
elkarlanean sortutako programak eta web-tresnak biltzen ditu, industria horietako enpresek eta profesionalek beren negozioen ikuspegi desberdinei buruz modu didaktikoan eta praktikoan hausnartzeko
aukera izan dezaten. (2021/07/08)
134. Gobernu Kontseiluak Euskararen agenda estrategikoa onartu du. Berria. (2021/11/02)
135. Euskariana, Euskadiko Liburutegi Digitala, euskal liburutegietako gordailu digitaletako funtsak biltzen
hasi da (2021/11/24)
136. Gobernu Kontseiluak Zallako Udalari hainbat urtetarako dirulaguntza zuzena ematea onartu du, Zallako
La Guata zelulosa-fabrika zaharrean kultura- eta sormen-industrien gune bat sortzea finantzatzeko.
Gune horrek “Zallako artisten gunea” izena izango du (Dirulaguntzaren zenbatekoa: 2.158.000 €, 20212023 aldirako) (2021/12/14)
137. Gobernu Kontseiluak Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioari urte anitzeko 12,6 M €-ko diru-laguntza ematea
onartu du, 2021-2036 aldian Museoa handitzeko eta berritzeko obrak finantzatzeko. (2021/12/21)
138. Kiroleko Dopinaren Aurkako Legea aldatzeko lege-proiektua (G.K.: 2021/12/28)
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Bidezko trantsizio enerketiko
eta klimatikoa

EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA ETA INGURUMENA
139. Ekiola Energia Sustapenak sortu da, energia jasangarria sortzen duten herritarren kooperatibak sustatzeko
sozietatea. Energiaren Euskal Erakundearen eta Mondragon Korporazioan sartuta dagoen KREAN ingeniaritza
sustatzailearen arteko lankidetza publiko eta pribatuaren emaitza izan da. Enpresa horiek dagoeneko bazkide
dira energia berriztagarrien arloko proiektu garrantzitsuetan, hala nola Ekian eta Ekienea, herrialdeari
autosortutako eta ekonomikoki bideragarriak diren energia-baliabideak emateko. (2021/02/08)
140. Energy Intelligence Center zentroa, eta Ezkerraldea-Meatzaldea Teknologia Parkearen egoitza hartuko
dituen eraikina eraikitzen hasi da. 18.932 metro koadroko azalera erabilgarria izango du, eta 39,7 M €-ko
inbertsioa egingo da guztira. (2021/02/15)
141. Bilboko Udalarekin jarri da martxan Europa hegoaldeko ekonomia zirkularreko zerbitzu aurreratuen lehen
zentroa. (2021/03/17)
142. Basque Green Deal ekimena aurkeztu da, Europar Batasunak 2019ko abenduan proposatutako Europako
Itun Berdearen, European Green Dealen, espiritua jasotzen duen garapen-eredu bidezko eta jasangarri
batean aurrera egiteko. (2021/05/05)
143. Energiaren Euskal Erakundeak eta Krean ingeniaritza sustatzaileak osatutako Ekiola sozietatearen
bultzadaren ondoriozko lehen energia-kooperatiba Azpeitian eratu da. Proiektu hori kooperatiba gisa
jarri da abian, atxikimenduak (kooperatibako bazkideak) erakartzeko zereginekin hasteko eta proiektua gauzatzen hasteko. (2021/05/19)
144. BIOTERRA azokan Basque Green Deal 2021 aurkeztu da, dibulgazioa eta eztabaida bilduko dituen
bereizgarria, ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-eredu berri horren errealitatea Euskadiko herritar
guztiei hurbiltzeko helburuarekin. (2021/05/31)
145. Energiaren Euskal Erakundea (EEE). Euskadin dauden eraikinetan birgaitze energetikoko jarduketak
egiteko laguntza-programa (PREE programa). Baliabideak gehitzea 2020an onartutako deialdian.
(Gehikuntzaren zenbatekoa: 13.978.000 €. Deialdiari esleitutako guztizko baliabideak: 28.195.072 €.
(2021/06/01)
146. Ekodiseinuaren eta ekonomia zirkularraren arloko lankidetza publiko-pribatuko aliantza bat sinatu da,
hamalau euskal enpresarekin eta Ihobe eta SPRI sozietate publikoekin batera, Basque Ecodesign Center
izenekoan. Akordio horrek euskal industria-sektorea eskema jasangarriagoetara eramatea dakar, Europako Itun Berdeak eta Euskadiko Basque Green Dealek beren kideen dimentsio ekonomikoak markatutako estrategiarekin bat etorriz. (2021/06/07)
147. EKIOLAren (EGJIS) eta ENARGIren (Arabako Foru Aldundia) arteko lankidetza-hitzarmena sinatu da,
herritarren kooperatibak sortzeko, Arabako Lurralde Historikoan eguzki-parke fotovoltaikoak instalatzeko
helburuarekin. Hitzarmenak erraztu egingo du herritarrek energia berriztagarrien sorreran parte hartzea,
Añanako, Aiarako, Arabako Mendialdeko, Arabako Lautadako, Guardia-Arabako Errioxako eta Gorbeialdeko
koadriletan kokatuko diren eguzki-parkeen bidez. (2021/06/21)
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148. Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan energia-eraginkortasuneko jarduketetarako laguntzen programa finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitu dira. (Gehikuntza: 7.000.000 €. Erakunde onuradunentzako gehieneko zenbatekoa: 22.000.000 €) (2021/06/25)
149. Euskadi energia berriztagarrien arloko garapen teknologikorako erreferentzia-puntu gisa finkatu da. Olatuen
mugimendua energia elektriko bihurtzeko gai den plataforma bat Armintzako (Bizkaia) Biscay Marine Energy
Platform (BiMEP) itsas energien saiakuntza-zentroan egongo da ainguratuta. (2021/06/29).
150. Ekonomia zirkularreko eta bioekonomiako lehen plana onartu da, lehengaien kontsumoan eraginkortasuna
sustatzeko, hondakinak murrizteko eta ekoizpen garbia optimizatzeko. (2021/10/13)
151. Basque Green Deal Gunea sortu da, Euskadi zeharkatuko duen foroa, Europako itun berdearen espiritua
zabaltzeko (2021/10/22)
152. Euskadik bat egin du Munduko Ekonomia Foroaren adierazpenarekin, euskal industriak zero emisio
netoak egiteko konpromisoa har dezan 2050ean. (2021/10/26)
153. 2021-2024 aldirako Trantsizio Energetikoaren eta Klima Aldaketaren Plana onartu da. Planak 15 ekimen
adierazgarri biltzen ditu 2050ean neutraltasun klimatikoan aurrera egiteko, klimaren eraginetara hobeto
egokitutako lurraldea lortzeko eta politika guztietan ekintza klimatikoaren zeharkakotasuna eta trantsizio
energetikoa bultzatzeko. (2021/10/26)
154. Euskadiko industriak zero emisio neto lortzeko konpromisoa hartu du, eta Glasgowko COP26n bat egingo
du Global WEF Aliantzarekin. Euskadik bat egin du World Economic Forum (WEF), kluster industrialetatik zero emisio netogarbietarako trantsizioa sustatzeko, maila globalean garatzen ari den programarekin.
(2021/10/27)
155. Eusko Jaurlaritzaren parte-hartzea, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren
bitartez, Klimari buruzko COP26 Mundu Konferentzian, Glasgown. Azaroaren 16ko Gobernu Kontseiluak
adierazpen bat onartu zuen COP26ren ondorioekin bat egiteko.
156. Nazio Batuek aitortu dute Euskadi munduko eskualde aurreratuenetako bat dela kontzientzia klimatikoan, eta Euskadi da “Anbizio Klimatikoaren aldeko Aliantza”-rako hautatutako 22 eskualdeetako bat.
(2021/10/29)
157. Gobernu Kontseiluak Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Planaren berri izan du ("Hondakinak
baliabide bihurtuz: TRES-En-R"). (2021/11/02)
158. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, Ingurugela zentroekin
eta Ekoetxea Euskadiko Ingurumen Zentroen Sarearekin lankidetzan –Eusko Jaurlaritzako Ihobe Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak kudeatzen du–, eskola-agenda bat garatu du, 2030erako Eskola
Agenda izeneko hezkuntza-programan parte hartu duten EAEko hainbat ikastetxetako 4.000 ikasle baino
gehiagorengana iritsi dena, Nazio Batuen 2021erako Garapen Jasangarriaren Helburuak (GJH) ezagutarazteko. (2021/12/03)
159. Euskadik hiri-berokuntzako proiektu aitzindari eta berritzailea garatu du, Europako beste herrialde
batzuentzat eredu. (2021/12/06)
160. Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen hirugarren Programa 2030
aurkeztu du gaur, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak eta Ekonomia eta Ogasun
Sailak batera egina (2021/12/07)
161. Urriaren 22an, Hidrogenoaren Euskal Korridorearen Elkartea eratu da. Bertan, Eusko Jaurlaritzak aktiboki
parte hartzen du EEEren bitartez, Repsol Petronor buru dela. Elkartea azaroaren 8an aurkeztu zen
jendaurrean Gugenheim Museoan. Elkartean 78 euskal organizaziok, 8 erakundek, 12 ezagutza-zentro eta enpresa-elkartek eta 58 enpresak parte hartzen dute. Proiekturako aurreikusitako inbertsioa
1.500 M €-tik gorakoa da, 2026ra arte. (2021/12/14)
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LEHENDAKARITZA
162. Lehendakaria Espainiako Gobernuko presidentearekin bildu da. Lehendakariak Gernikako Estatutua
osorik betetzeko eskatu du, Espainiako Gobernuak 2020ko otsailaren 20an ofizialki bidalitako eskualdatze-egutegiarekin bat etorriz. Egutegi hori 2020ko urriaren 14an eguneratu zen, pandemiaren
ondorioengatik. (2021/01/25)
163. Euskadik, botere legegilea duten Europako beste eskualde batzuekin batera, gutun bat bidaltzea erabaki
du Europako Batzordeko, Europako Parlamentuko, Kontseilu Europarreko eta EBko Kontseiluko presidentetzei.
Gutun horretan, gobernu sinatzaileetako presidenteen titularrek eskatzen dute botere legegilea duten
eskualdeen inplikazioa handitzea integrazio-prozesuan, bai eta eskualde elkartu gisa estatus bakar bati
buruzko eztabaida antolatzeko ere. (2021/05/04
164. Europako Batzordeak bi txosten aurkeztu ditu, eta horietan Euskadik garapen jasangarriko helburuak
lurralde-mailan ezartzeko egindako ekarpena nabarmentzen da. EUROIKERek egindako lehenengoak,
"GJHen kokapena eta maila anitzeko gobernantza: irakaspenak Euskaditik" izenekoak, azken urteotan
“GJHen euskal ekosistema” ezartzeko egindako lana islatzen du. Bigarren txostenak “Garapen Jasangarriko
Helburuen Eskualdeetako Adierazleak. Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Flandriako kasuetan
oinarritutako analisi bat” du izena. Txosten hori ADOS Sostenibilidad y Climak egin du, eta Europako GJHen
jarraipena egiteko eskualde-adierazleen panel bat proposatu du, aztertutako hiru kasuetan oinarrituta.
(2021/06/16)
165. Bavariako gobernuarekin beste lankidetza-hitzarmen bat sinatu da, 3 urteko indarraldia izango duena, eta
interes komuneko gaietan lankidetza-arloak biltzen dituena, hala nola: digitalizazioa, adimen artifiziala
eta 4.0 industria; teknologia jasangarriak, garbiak eta ingurumenarekiko errespetuzkoak; automobilgintza,
mugikortasuna eta hiri-azpiegitura; ingurumenaren babesa (klimaren egokitzapenean eta ekonomia
zirkularraren hobekuntzan oinarritutako ikuspegiarekin); barne-segurtasuna eta polizia (delinkuentziaren
aurkako borrokara eta prebentziora bideratua, bai eta polizien prestakuntzara eta hobekuntzara ere) eta
kultur lankidetza. (2021/06/23)
166. Erabakia, 2030 Agendaren Lehentasunen Euskal Programa onartzen duena, lehentasunezko 4 ardatz ezartzen
dituena Nazio Batuen Ekintzaren Hamarkadari erantzuteko: zabalkundea, koordinazioa, ebaluazioa eta
lehenespena. Azken lehenespen-ardatz horretan, 7 trakzio-konpromiso eta 7 proiektu zehazten dira, Eusko
Jaurlaritzak GJHen inguruan hartutako erabakia irudikatzen dutenak. Programa honek Trantsizio Sozialerako
eta 2030 Agendarako Idazkaritza Nagusiaren 2021-2024 aldirako lan-plana irudikatzen du, eta Garapen
Jasangarriaren Helburuen ikuspegi eraldatzaileari lotutako kontratu sozialaren kultura bultzatzea du
xede. (2021/06/29)
167. Lehendakariak 2030 Agendaren Euskadiko aurrerapena aurkeztu du Nazio Batuen Garapen Jasangarriari
buruzko Goi Mailako Foro Politikoan. Regions4k antolatutako ekimena da, garapen jasangarriaren,
klima-aldaketaren eta biodibertsitatearen eremuetan 40 eskualde-gobernuk osatutako mundu-sarea.
(2021/07/01)
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168. Europar Batasuneko enbaxadoreen bisita Euskadira. Lehendakariak Europar Batasuneko 21 herrialdetako
diplomatikoen kidegoari harrera egin dio, eta zuzenean planteatu die Euskadik eta legegintza-eskumenak
dituzten lurraldeek hitza eta partaidetza izan ahal izatea klub komunitarioaren erabakietan. (2021/10/17)
169. Erakundeen eta gizarte-eragileen artean 2030 Agendaren gobernantza partekatua bultzatuko duen Foroa
eratu da. "Trantsizio Sozialaren eta 2030 Aendaren Eragile anitzeko Foroa. Egitura, lehentasunak eta lehen
lan-agenda" dokumentua onartu da. Dokumentuaren edukiaren arabera, Foroak organo hauek izango ditu:
osoko bilkura, batzorde iraunkorra eta bost lantalde. Lantaldeak honako hauek izango dira: Gobernantza,
Bultzatu 2050 Euskadiko Hiri Agenda, Eraldaketa Soziala, Eraldaketa Energetiko-klimatikoa, eta Eraldaketa
Ekonomiko-digitala.
170. EBko Eskualdeen Europako Batzordearen Osoko Bilkura. Bertan, besteak beste, honako gai hauek eztabaidatzen ari dira: demokrazia indartzea Europaren Etorkizunari buruzko Konferentziaren esparruan;
Europar Batasunean etxerik ez duten pertsonen arazoa desagerraraztea; eta EBko Kontseiluan presidentetza frantsesa izatea etorkizunean. ”Lege hobeak egitea” irizpenari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak uste
du legegintza-eskumenak dituzten eskualdeak EBren gobernantzan hobeto kokatu behar direla, eta bereziki hartu behar direla kontuan legegintzako prozesuan kontsulta publikoei egiten dizkieten ekarpenak.
(2021/12/03)
171. Euskadik eta Nafarroak bi erkidegoen arteko Lankidetza Protokolo Orokorra zabaldu eta eguneratu dute.
Protokolo horrek 29 arlotako lankidetzarako oinarriak ezarri ditu. (2021/12/10)
172. Lehendakaria Kataluniako Generalitateko presidentearekin bildu da. (2021/12/13)
173. 2030erako Erronka Demografikorako Euskal Estrategiaren "lan-dokumentua" aintzat hartzeko eta
Legebiltzarrera bidaltzeko erabakia. (2021/12/14)
174. 2025eko Kanpo Ekintzako Planaren berri jasotzeko eta Legebiltzarrera bidaltzeko erabakia. (2021/12/14)
175. Akordioa, nazioartekotzeko Euskadi Basque Country 2025 esparru-estrategia onartzen duena. Estrategia
horren bidez, nazioartekotze-jarduera indartu nahi da, 19-COVIDaren agerpenak sortutako eredu sozioekonomikoaren berreskurapenak eta eraldaketak markatutako egoeran. (2021/12/14)
176. Lehendakariak bere gain hartzen du Pirinioetako Lan Elkartearen (PLE) lehendakaritza. Mugaz gaindiko
lankidetza-organo hori Andorra, Akitania Berria, Nafarroa, Aragoi, Okzitania, Katalunia eta Euskadiko
gobernuek osatzen dute. Lehendakariak, bere hitzaldian, azpimarratu zuen datozen urteetarako
helburuak honako hauek izango direla: gizarte-kohesioa hobetzea, Europar Batasunean ireki den
etapa berrian parte hartzea, eta klima-aldaketaren eta eraldaketa digitalaren erronkak aukera bihurtzea.
177. Abenduaren 28ko 258/2021 Dekretua onartzea, Euskadiren Frantziako Ordezkaritza sortu eta arautzen
duena.

LEHEN LEHENDAKARIORDETZA ETA
SEGURTASUN SAILA
178. Lehen lehendakariordea, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailarekin, Ekonomiaren Garapen,
Jasangarritasun eta Ingurumen Sailarekin, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailarekin,
eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailarekin lankidetzan. Transferentzien Batzorde
Mistoa bildu da lau eskumen berri Euskadiri eskualdatzeko akordioak onartzeko: espetxeak, ISSN
kode bibliografikoa, errepideko garraioa eta Ondarroako itsas barrutiko egoitza. Espetxeei buruzko
eskumena, nolanahi ere, urriaren 1era arte ez da iritsiko. (2021/05/10)

88

I. ERANSKINA

GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
179. Lankidetza-hitzarmen bat sinatu da Vitoria-Gasteizko Udalarekin, hiria Euskal Autonomia Erkidegoko
erakunde komunen egoitza gisa sustatzea finantzatzeko (hiriburutza-kanona). Horrela, Eusko Jaurlaritzak
40 M € jarriko ditu guztira 2021, 2022, 2023 eta 2024. urteetan, alegia, urtean 10 M €. Funts horiek hiriko
azpiegiturak eta ekipamenduak hobetzeko inbertsioak egiteko erabiliko dira. (2021/05/23)
180. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan lan egiten duten 100.000 langile baino gehiagoren
jarduera antolatzen eta arautzen duen Euskal Enplegu Publikoaren Lege-proiektua onartu da. Arauak garapen profesionalaren alderdi guztiak arautzen ditu, eta euskal enplegu publikoaren eredu propioa definitu
eta finkatzen du. Orain 32 urtetik hona indarrean egon den Funtzio Publikoaren Legea eguneratzen du.
Arauak antolatzea, araubide juridikoa definitzea eta euskal enplegu publiko osoaren kudeaketa-tresnak
arautzea du helburu. Horrela, arlo publikoan lan egiten duten pertsonen alderdiak arautuko ditu, haien
ibilbide profesionalari dagokion guztian, LEP batera aurkezten diren unetik erretiroa hartzen duten arte:
enplegu publikoaren antolamendua eta egitura; ordainsari-sistemaren diseinua; enplegu publikoaren organoen eta haien eskumenen erregulazioa; prestakuntza eta garapen profesionala; edo langileen karrera
profesionala. (2021/07/06)
181. 169/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien
Bitariko Batzordearen Akordioa (maiatzaren 10eko bilera) onartzen duena. Akordio horren bidez, espetxe-arloko Estatuaren legeria betearazteko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari
eskualdatzen zaizkio. (2021/07/07). 170/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, portuen arloan maiatzaren
14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako Estatuko Administrazioaren zerbitzuei atxikitako ondare-baliabideak gehitzeari buruzkoa. (2021/07/07). 171/2021
Dekretua, uztailaren 6koa, errepide bidezko garraioen inguruan uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusitako ahalmen jakin batzuk baliatzeari atxikitako giza baliabideak, aurrekontuzkoak eta
ondarezkoak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa. (2021/07/07). 172/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, Estatuko Administrazioak ISSNren (International Standard Serial Number) esleipenari buruz
dituen eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa. (2021/07/07)
182. Euskal Administrazio Publikoen zigortzeko ahalaren Lege Proiektua onartu da. Arauak prozesuak sinplifikatzen
ditu, eta herritarrek arau-hauste administratiboen aurrean dituzten bermeak indartzen ditu. Errestaurazio-sistemen printzipioetan eta balioetan oinarritzen da, eta ez zigor- eta zehapen-araubideetan. (2021/11/23)
183. Gobernu Kontseiluak Gobernantza, Berrikuntza Publiko eta Gobernu Digitalerako Plan Estrategikoa
2030 onartu zuen. (2021/12/14)
184. Eusko Jaurlaritzak 2021eko abenduaren 21eko Gobernu Kontseiluan 2021eko lan-eskaintza publikoa
onartu zuen, 4.000 lanposturekin: Administrazio Orokorra (435), Hezkuntza (1.856), Ertzaintza (424) eta
Osakidetza (1.273). Lan-eskaintza publiko honetako hautaketa-probak 2022. urtean zehar egingo dira.
(2021/12/21)
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EKONOMIA ETA OGASUNA
185. Herri Dirubideen Euskal Kontseilua bildu da, eta, besteak beste, bi erabaki hartu ditu. Alde batetik,
2020ko ekarpenen likidazioa: foru-aldundien zerga itunduen bidezko bilketa bateratua 13.949,3 M €-koa
izan da 2020an, hau da, 2019an baino 1.520,3 M € gutxiago, eta urte arteko jaitsiera % 9,8koa izan da,
baina 537,7 M €-tan gainditu du urriaren 15ean onartutako itxiera-aurreikuspena; eta, bestetik, 2020ko
Egokitzapenerako Funts Orokorraren likidazioa, 56,8 M €-koa. Zenbateko hori guztia Arabara bideratuko da, bere bilketa-koefizientea koefiziente horizontalaren % 99,00ra irits dadin. (2021/02/12)
186. ETEei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza (500.000.000 €) emateko programa berri bat onartuko dela iragarri da, COVID-19aren inpaktu ekonomikoari erantzuteko, eta ELKARGIren
bitartez bideratuko da. (2021/02/22)
187. Standard & Poor's (S&P) kreditu-kalifikazioko agentziak Euskadiko ratingari eusten dio bere eskalako punturik gorenean, Estatuaren zorra baino bi puntu gorago; izan ere, “AA-” kalifikazioa ezarri dio. Agentziak
kalifikazio hori Euskadiren zerga-autonomiak eragin duela justifikatu du, horrek Espainia baino erresistenteago bihurtzen baitu estres-egoera batean. Hala ere, S&P-ren ustez, Euskadiri Estatuaren arriskuak
eragiten dio, eta, beraz, argitu duenez: “Ezin dugu subiranoaren gainetik bi maila baino gorago kalifikatu”.
(2021/03/31)
188. "Euskadi Bonu Jasangarriaren" bosgarren jaulkipena jarri da abian, 1.000 M €-ko balioarekin hamaika
urtera. Eragiketa horri esker, finantza-egoeraren sendotasuna indartuko da eta baliabideak bermatuko dira COVID-19ak sortutako ezohiko egoerari aurre egiteko. Eskaria eskaintza baino hiru aldiz
handiagoa da, eta inbertitzaileen % 63 iraunkorrak dira. (2021/04/14)
189. 124/2021 Dekretua, apirilaren 13koa, Finantzen Euskal Institutuari baimena ematen diona Finkatze
Kapitala Finkatuz SA sozietate publikoa sortzeko, 160.000.000 €-ko kapital sozialarekin. (2021/04/21)
190. 2021-2026 aldirako Euskadi Next Programa eguneratzea onartu da, aurtengo lehen hilabeteetan funtsen
kudeaketarekin eta horien gobernantzarekin lotutako gaiak ezagutu direlako Europan, Espainian eta
Euskadin, eta nahitaez kontuan hartu behar dira ikuspegian. Euskadi Next proiektuak proiektu zehatz,
hautemangarri eta egingarriak biltzen ditu Europak ezarritako denbora-esparruan, eta 18.286.000.000
€-ko guztizko inbertsio-inpaktua izan lezakete –Europako funtsak eta baliabide propio publiko eta
pribatuak–. (2021/05/18)
191. Ogasun Ministerioarekin eta Zerga Agentziarekin hitzarmen bat sinatzea onartu da, COVID-19aren
eraginpeko sektoreentzako zuzeneko laguntzak kudeatzeko, enpresa-kaudimenari laguntzeko ezohiko
neurrien barruan, 218.000.000 €-ko zenbatekoarekin. Laguntza horiek kudeatzeko, 43 teknikari sartuko
dira aldi baterako. (2021/05/18)
192. 2021eko Euskadiko Iruzur Fiskalaren aurka Borrokatzeko Plana argitaratu eta Legebiltzarrera bidali da.
Plan hori Zerga Koordinaziorako Organoak egin du, foru-aldundiekin koordinatuta. (2021/07/05)
193. Finantzaketa-tresna publikoak nahiz beste erakunde batzuekin lankidetzan egindakoak aurkeztea.
Arreta berezia eskaini zaio Finantzen Euskal Institutuari (FEI), Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren finantza-politikako eta kreditu publikoko tresna gisa jarduteko sortu baita. (2021/07/19)
194. 2021eko Finkatuz aurrekontua onartzea. (Esleitutako funtsak: 162.000.000 €) (2021/07/20). Hasierako
dotazio hori handitu egin zen Gobernu Kontseiluan, 2021/10/28an, eta 50 M € gehiago jarri ziren.
195. Ekarpenen lege-proiektua onartu da. Baliabideak banatzeko eta foru-aldundiek 2022-2026 aldirako Euskal
Autonomia Erkidegoko aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko metodologia
jasotzen du. (2021/07/27)
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196. Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak (EIBM) adostu du egiteke zeuden hiru zerga-figurak ituntzea:
finantza-transakzioen gaineko zergak, zerbitzu digitalak eta merkataritza elektronikoaren BEZa
(2021/07/29).
197. Eusko Jaurlaritzak 21 egunetan mantendu du hornitzaileei fakturak ordaintzeko batez besteko epea.
Epe hori Estatuko batez bestekoa baino txikiagoa da; izan ere, aurtengo maiatzean 24,45 egunekoa zen,
autonomia-erkidegoek Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari emandako datuen arabera.
Berankortasunari buruzko araudiak 30 eguneko gehieneko epea ezartzen du. (2021/08/06)
198. Inbertsioen ezohiko programa bat onartu da, 250 M €-koa, eta horietatik 170 aurten bertan hasiko dira
gauzatzen. Zenbateko hori 2021eko Euskal Aurrekontuetan inbertsiora bideratutako 1.000 M € baino gehiagori gehitzen zaie. Programak inbertsio-plan handinahi bat biltzen du, datozen urteetarako apustu handiak
bultzatzeko eta aurretik ditugun hiru trantsizio handiei berme osoz aurre egin ahal izateko: trantsizio teknologiko-digitala, energia-klimatikoa eta soziala eta sanitarioa. Azken hori erronka demografikoak
markatzen du. (2021/09/28)
199. Mugikortasun berria, trantsizio digitala eta osasun-terapia aurreratuak Eusko Jaurlaritzak Gobernu
zentralari bidaliko dizkion hiru proposamenen ardatza dira. "Basque Mobility”, ”Datuaren ekosistema”
eta "Basque Advanced Therapies" herrialde-ikuspegia duten hiru proiektu dira. Proiektu horiek Euskadi
Next programan jasotako proiektuak integratzen dituzte, Euskadiko hiru espezializazio adimenduneko
arloekin, ZTBPrekin eta Espainiaren suspertze-planarekin bat datozenak, eta Europak ezarritako epeetan
gauza daitezkeenak eta euskal ekonomiaren eraldatzaileak. (2021/10/19).
200. Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorren Proiektua
onartu du, 13.107,8 M €-koa. Horrek ekarriko du aurrekontu operatiboa 694 M € gehiago handitzea –Politika
publikoetan gastatzeko erabilgarri egongo dena, salbu amortizazioetarako, Euskal Y-rako eta Hegoaldeko
saihesbiderako (gastu erreala)–, hau da, iaz baino % 6 gehiago. (2021/10/26).
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1. Berpiztu
2. Euskadi Next
3. Covid
4. Erronka demografikoa
5. 2030 Euskal Agenda
6 Euroeskualdea
7. Udaberri 2024
8. Zaintza sozialen eta arreta soziosanitarioaren eredu berria
9. Enpresa txiki eta ertainei laguntzeko programa
10. Euskararen ingurune digitala. Euskararen Agenda Estrategikoa
11. "Gaztelagun" programa
12. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana 2030
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1.
BERPIZTU
MUGARRIAK
1.

2020ko azaroaren 3: Gobernu Kontseiluak Berpiztu Plana onartu zuen
2020-2024 BERPIZTU helburuak
•

13.250 milioiko inbertsioa

•

130.000 enplegu guztira (25.000 gazteentzat)

2.

2021eko otsailak 18-19: sail arteko Batzordea 2020ko exekuzioaren jarraipena eta 2021eko aurreikuspena

3.

2021eko martxoaren 10: Kontseilu Errektorea 2020ko emaitzen aurkezpena eta 2021eko aurreikuspena

EMAITZAK 2020-2021
I. ARDATZA: SUSPERTZE EKONOMIKOA - INBERTSIOAK
AURREK.
2020-2024

EMAITZAK
IRALAABENDUA
2020

EXEKUZIOAREN
AURRERAPENA
2021

METATUTAKO
AURREIKUSPENA
2020-2021

1. Azpiegitura publikoak

2.976

341

702

1.043

2. I+G+b

2.512

264

522

786

357

39

136

175

1.164
3.700 (Abalak)

236
1.100 (Abalak)

287
650 (Abalak)

523
1.750 (Abalak)

5. Elikagaintza

613

110

165

275

6. Merkataritza, Turismoa eta
kultura industriak

313

25

129

154

11.635

2.115

2.591

4.706

BERPIZTU PROGRAMA

3. Energia- eta ingurumentrantsizioa
4. Industria aurreratua eta
nazioartekotzea

INBERTSIOA GUZTIRA
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II. ARDATZA: ENPLEGUA
•

"Berpiztu" programak aurreikusten du 130.520 lanpostu sustatuko direla 2024ko ekitaldira arte:
AURREK.
2020-2024

ENPLEGUAK
2020-2024

ENPLEGUAK
2020

ENPLEGUAK
AURRERAPENA
2021

1. Ekintzailetza. Enpresa berriak

128

10.790

1.674

2.353

2. Enplegurako prestakuntza

342

42.100

3.967

12.145

3. Laneratzea. Tokiko eta eskualdeko
enplegu-planak

577

26.110

4.970

6.371

4. Renove programak. Birgaitzea /
Eraikuntza

406

15.000

3.225

3.079

*

10.720

2.538

3.988

162

25.800

2.519

6.698

1.615

130.520

18.893

34.634

BERPIZTU PROGRAMA

5. Enplegu publikoaren eskaintzak (*)
6. Gazteen enplegua sustatzeko
talka-plana (1)
GUZTIRA

(*) Ez da zenbatzen aurrekontu-ondorioetarako. Urtero onartutako lan-eskaintza publikoen plazak sartzen dira.

1) GAZTEEN ENPLEGUAREN TALKA-PLANAREN XEHETASUN-TAULA
•

Gazteen enpleguari dagokionez, aurreikuspena honako hau da:
GAZTEEN ENPLEGUA
SUSTATZEKO TALKA-PLANA
BERPIZTU PROGRAMA

AURREK.
2020-2024

ENPLEGUAK
2020-2024

ENPLEGUAK
2020

ENPLEGUAK
AURRERAPENA
2021

Enplegurako prestakuntza duala

–

11.900

1.205

1.934

Hezkuntza mundutik lan mundurako
trantsizio-programak

14

3.280

465

736

Gazte enplegurako prestakuntza
bekak

42

1.936

37

523

Gazteak gizarteratzeko prestakuntza

18

2.728

217

1.980

Gazteentzako enplegu programak

65

4.150

365

1.065

Gazteen ekintzailetza

23

1.716

229

460

GUZTIRA

162

25.800

2.519

6.698
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2.
EUSKADI
NEXT
MUGARRIAK
•

2020ko abenduaren 29ko Gobernu Kontseiluaren Euskadi Next Plana onartzea: 13.250 M €

•

Euskadi Next Plana 2021eko maiatzaren 18an eguneratzea: 18.286 M € (guztizko zenbatekoa)
Inbertsioa, guztira, Euskadi Next osagaien arabera
OSAGAIA

INBERTSIOA GUZTIRA M €

%

1.683,6

% 9,2

747,8

% 4,1

1

Pertsonen osasuna eta zaintza

2

Bizialdi osoko ikaskuntza

3

Energia berriztagarriak sortzea

2.852,4

% 15,6

4

Mugikortasun jasangarria

3.315,7

% 18,1

5

Digitalizazioa eta berrikuntza

3.684,0

% 20,2

6

Hiri-habitata

2.993,9

% 16,4

7

Habitat naturala eta hondamendi naturalen prebentzioa

1.359,6

% 7,4

8

Ekonomia zirkularra

1.649,6

% 9,0

18.286,6

% 100

GUZTIRA EUSKADI NEXT 2.0

•

2022ko urtarrilaren 19an autonomia-erkidegoei kudeaketa eskuordetuaren 35.000 milioi eurotatik,
Estatuak lehen banaketa egin du. % 50 inguru (17.759 M €). Kopuru horretatik, Euskadik 692 M € jaso
ditu, sailka banatuta. (Ikus 1. koadroa) (ikus 1. koadroa)

•

2021eko irailaren 19an, Lehendakariak, lehen presidenteorde Nadia Calviñok egindako eskaerari
erantzunez, gutun bidez bidali zizkion Euskaditik hautatutako 3 proiektu estrategikoak, 1.854 M €-ko
guztizko zenbatekoarekin: Basque Movility (987 M €); datuaren ekosistema (405 M €) eta Basque Advanced
Therapies (462 M €).
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EUROPAKO FUNTSAK ESPAINIA
(Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa)
140.000 M €
70.000 M € Maileguak

70.000 M € Dirulaguntzak

% 50 Kudeaketa autonomikoa
35.000 M €

Banatuta
17.759 M €

% 50 Gobernu zentralaren
kudeaketa zuzena
35.000 M €

Banatzeke dauden
17.241 M €

Euskadi: 692 M €

1. KOADROA: Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren Euskadiko funtsen banaketa sailen arabera
(2022ko urtarrilaren 19ko egoera)
Segurtasuna

4,41

Lana eta Enplegua

52,43

Gobernantza publikoa eta Autogobernua

25,40

Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena

115,17

Hezkuntza

129,21

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak

163,51

Osasuna

22,03

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak

131,25

Kultura eta Hizkuntza Politika

15,58

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa

33,57

GUZTIRA

692,56

Oharra:
Espainiako Estatuak 70.000 M € jasoko ditu Europako Funtsen Berreskuratze eta Egoitza Mekanismotik dirulaguntzetan. Haietatik % 50 (35.000 M €) autonomia-erkidegoek eskuordetuta kudeatuko dira; beste % 50a (35.000 M €)
Gobernu Zentralaren kudeaketa zuzenekoa izango da, PERTES (Ekonomia Berreskuratu eta Eraldatzeko Proiektu
Estrategikoak) eta deialdi publiko lehiakorren bidez (ikus eskema sinplifikatua).
Espainiako Gobernuak 2021eko udan onartu zuen ibilgailu elektriko eta konektatuaren BEPB (VEC). BEPB hori
Bruselak baimendu zuen 2021eko abenduan, eta Europako funtsen 3.000 milioi bideratuko dira industriarako.
Era berean, 2021eko abenduaren 14an, Espainiako Gobernuak Energia Berriztagarrien, Hidrogenoaren eta
Biltegiratzearen PERTE (ERHA) onartu zuen. PERTE honetara 6.900 milioi funts publiko bideratuko dira.
Bi PERTES horiek norgehiagoka-deialdien bidez gauzatu behar dira, eta euskal proiektuak deialdi horietara
aurkeztu ahal izango dira. 2021eko abenduaren 31n, deialdiak onartzeke daude.
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3. COVID KUDEAKETA
MUGARRIAK
1. LEHEN OSASUN LARRIALDIA
•

2020ko martxoaren 11n, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) pandemia deklaratu zuen. Martxoaren
13an, Eusko Jaurlaritzak, Iñigo Urkullu Lehendakariaren proposamenez, osasun-larrialdiko egoera deklaratzea
onartu zuen, LABIren babesean (Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea, Euskadiko Babes Zibileko Plana). Martxoaren
14an, Ministroen Kontseiluak alarma-egoera dekretatu zuen, eta horrek etxez etxeko konfinamendua ekarri
zuen, 2020ko ekainaren 20ra arte indarrean egon zena.

•

2020ko martxoan, apirilean eta maiatzean LABIren 12 bilera egin ziren. Maiatzaren amaieran, datuak nabarmen
hobetzen hasi ziren, eta, horren ondorioz, konfinamendu-baldintza larriak lasaitzeko prozesua hasi zen. Prozesu
horri hainbat izen eman zitzaion: “deseskalatze-plana, “normaltasun berrira itzultzeko plana”.

•

Euskadin, prozesu hori “Bizi Berri I plana” izeneko dokumentu baten bidez bideratu zen, 2020ko maiatzaren
4an. Lehen olatua etxean konfinatu ondoren, gizarte-jardueren berreskurapena mailaka antolatzera bideratu
zen. Espainiako Gobernuarekin, euskal erakundeekin eta gizarte-eragileekin hitz egiteko eta akordioa lortzeko
tresna izan zen.

•

Maiatzaren 17an osasun-larrialdiko egoeraren amaiera deklaratu zen. Egoera benetan hobetu zen testuinguru
horretan, azkenean, EAEko hauteskunde autonomikoak, hasierako deialdiaren ondoren atzeratu zirenak, 2020ko
uztailaren 12an egin ahal izan ziren.

2. BIGARREN OSASUN LARRIALDIA
•

Uztailaren erdialdetik aurrera, COVID-19k eragindako kutsatzeak gero eta gehiago ziren. Egoera horren
aurrean, abuztuaren 14an LABI berriro aktibatu zen eta abuztuaren 17an bigarren osasun-larrialdia
deklaratu zen.

•

Irailetik aurrera eta legealdi berria hasi ondoren, LABI (Euskadiko Babes Zibileko Plana) bi eremutan egituratu zen: Aholku Batzordea, Lehendakaria buru zuela eta Euskadiko erakunde-ordezkaritza
nagusiek osatuta (EUDEL, hiru hiriburuetako Udalak, hiru Foru Aldundiak, Espainiako Gobernuaren
Ordezkaritza eta Eusko Jaurlaritzaren hainbat Sail); eta Batzorde Zientifiko Teknikoa, Aholku Batzorde
horri laguntza eman diona.

•

2020ko urriaren 2an, maiatzaren plana eguneratzen zuen Bizi Berri II Plana aurkeztu zen LABIren Aholku Batzordean. Bizi Berri II Plana kontingentzia-plan gisa eratu zen, bilakaera pandemikoa neurtzeko adierazleekin,
bost arrisku-egoerekin eta maila bakoitzean hainbat neurri aurreikustearekin. Lau hilean behin eguneratuko
zela ezartzen zuen.

•

Egoerak okerrera egin zuenez, urriaren 23an Lehendakariak Alarma Estatua adieraztea eskatu zion
Espainiako Gobernuko presidenteari, Autonomia Erkidego bakoitzeko presidentzien agintearen eta kudeaketaren bitartez aplikatuz.

•

Urriaren 25ean, Ministroen Kontseiluak, Errege-dekretu baten bidez, Alarma Estatuaren adierazpena
onartu zuen, 15 egunekoa hasiera batean baina 6 hilabetera luza zitekeena; hau da, maiatzaren 9ra arte.
2020an bakarrik, pandemiak 3.052 heriotza eragin zituen Euskadin.

•

2021ean zehar, bilakaera pandemikoari emandako erantzuna LABIren eta otsailean eta ekainean Bizi
Berri Plana eguneratzearen bidez artikulatzen jarraitu da. Hirugarren Bizi Berri Plana otsailaren 12an
aurkeztu zen. Bi lan-hipotesi eta bost agertoki aurreikusi zituen otsaila-ekaina aldirako, adierazleen
definizioan eta neurrien modulazioan doikuntza desberdinak eginez.

•

Bizi Berri IV Plana 2021eko uztailaren 6an onartu zuen Gobernu Kontseiluak, eta hurrengo egunean
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aurkeztu zen LABIren Aholku Kontseiluan, 2021eko uztail-urria aldirako. Erreferentzia-panel berri bat
eskaintzen zuen, 2021eko udako egoera epidemiologikora egokitutako pandemiaren kudeaketarako. Aldi
horrek ezaugarri eta ikuspegi oso desberdinak ditu Bizi Berri II eta III planei dagozkienekin alderatuta.
•

Gainera, ekainaren 24az geroztik, Eusko Legebiltzarrak onartutako COVID-19 pandemiaren kudeaketarako neurriei buruzko 2/2021 Legearen babes juridikoa dago. Lege horrek segurtasun juridiko handiagoa
ematen die unean-unean hartu beharreko erabakiei eta ezarri beharreko neurriei.

•

2020ko irailetik 2021eko urriaren 7ra bitartean –egun horretan deklaratu zen osasun-larrialdiko egoeraren amaiera–, Batzorde Zientifiko-Teknikoa 66 aldiz bildu zen, eta 31 irizpen egin zituen, Lehendakariaren
esku utzi zituenak. LABIren Aholku Batzordeak 22 bilera egin zituen, eta guztira 20 Dekretu onartu zituen.

•

2020ko abenduaren 27an hasi zen txertaketa-prozesua Euskadin. 2021eko martxoaren amaieran, jarraibide
osoarekin txertatutako biztanleria % 4,9 zen; ekainaren amaieran, % 48,3; irailaren amaieran, % 88,5; eta
urtearen amaieran, % 91,6.

•

2021eko irailaren 20an hirugarren dosia ematen hasi zen. Urtearen amaieran, 90 urtetik gorakoen artean
% 95,7 baino gehiago dira; 80 eta 89 urte artekoen artean, % 92,8; 70 eta 79 urte artekoen artean, % 92,7;
eta 60 eta 69 urte artekoen artean, % 78,0. Abenduaren 16an, 12 urtetik beherakoen txertaketa-prozesua
hasi zen. Urtearen amaierako datuen arabera, guztira 46.490 txerto eman dira lehen dosian.

3. HIRUGARREN OSASUN LARRIALDIA
•

Europa osoan seigarren olatua hasi zenez, abenduaren 2an hirugarren aldiz adierazi zen Euskadiko
osasun-larrialdiko egoera. Oraingo honetan, COVID-19 pandemia kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren
24ko 2/2021 Legearen 4. artikuluan xedatutakoa oinarri hartuta, LABIren Aholku Batzordea eratu da berriz
ere, eta Batzorde Zientifiko-tekniko berri bat sortu da. Bi organoak abenduaren 3an bildu ziren lehen aldiz
osasun-larrialdiko etapa berri honetan.

•

Abenduaren 4tik aurrera, Osasun Sailburuaren agindu batek ahalmena ematen du COVID ziurtagiri digitala
eskatzeko gaueko aisialdiarekin eta jatetxearekin lotutako establezimenduetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren azaroaren 22ko autoaren aurrean hura erabiltzeko baimena eman zuen
Auzitegi Gorenaren abalaren ondoren. Aurrerago, Lehendakariaren abenduaren 14ko Dekretu baten bidez,
zabaldu egin ziren Covid Ziurtagiria nahitaezkoa duten establezimenduak, ekitaldiak, jarduerak eta lekuak.

•

Espainiako Gobernuak kanpoaldean bakarrik onartzen du maskara nahitaezkoa dela. Horren guztiaren ondorioz,
Lehendakariak, mugakide diren autonomia-erkidegoekin koordinazioa bilatu ondoren, abenduaren 28an 51/2021
Dekretua onartu zuen, eta 29an jarri zen indarrean. Dekretu horretan, merkataritza-, gizarte- eta kultura-jardueretan, ostalaritza-establezimenduetan, jatetxeetan eta antzekoetan edukiera eta ordutegiak mugatzeko
neurri espezifikoak sartu dira. Gainera, gabonetako ospakizun familiarrak 10 pertsonara mugatzeko gomendioak planteatzen dira. Neurri horiek 2022ko urtarrilaren 28ra arte egongo dira indarrean.

•

Abenduaren 31ra arte, Batzorde Zientifiko Teknikoa 11 aldiz bildu da, eta LABIren Aholku Batzordeak 2
bilera egin ditu.

DATUAK (Pandemiaren datuak 2021eko amaierara arte )
•

Egindako frogen kopurua: 4.834.062

•

Positiboen kopurua: 429.757

•

Hildako pertsonen kopurua: 5.034

•

Pandemiaren hasieratik metatutako ospitaleratzeak 100.000 biztanleko: 901,0

•

ZIUn sarrerak pandemiaren hasieratik 100.000 biztanleko: 90,3

•

Txertoaren bi dosiak dituzten pertsonen ehunekoa: % 91,6 (12 urtetik gorako biztanleak)

•

Gutxienez dosi bat duten pertsonen ehunekoa: % 92,7 (12 urtetik gorako biztanleak)

•

Hirugarren dosia duten biztanleen ehunekoa: % 39,2 (12 urtetik gorako biztanleak)
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4.
ERRONKA
DEMOGRAFIKOA
AURREKARIAK
•

2021eko hasieratik, Lehendakaritzak, Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Idazkaritza Nagusiaren
bitartez, demografiaren gaiari buruzko hausnarketa-prozesu bat bultzatu du, bai Eusko Jaurlaritzaren
barruan, bai Foru Aldundiekin batera. Helburua erronka demografikorako 2030 euskal estrategia baten
edukiak definitzea izan da.

•

Sortutako dokumentazioa lau koaderno bereizitan egituratzen da: I. Esparru orokorra; II. Balantzea; III.
Jarduera-plana; eta IV. Laburpena. “Lan-dokumentuak” dira. Kalifikazio horrek adierazten du oraindik ez
direla behin betikoak. Hala ere, erakundeen artean onartutako oinarria dira, azken onarpenaren faseari
ekiteko.

•

2021eko abenduaren 14an (asteartea), dokumentazio hori Gobernu Kontseiluetan aurkeztu zen, bai Foru
Aldundietan, bai Eusko Jaurlaritzan, jakinaren gainean egon zitezen. Ondoren, lau dokumentuak Eusko
Legebiltzarrera eta EUDELera bidali ziren.

OINARRIAK
•

Estrategia horrek ikuspegi integrala du, eta etxebizitzaren, enpleguaren, hezkuntzaren, osasunaren,
gizarte-osasunaren eta gizarte-prestazioen arloko politikak barne hartzen ditu. Hori guztia hiri- eta
landa-dimentsio bikoitzarekin, epe labur eta ertaineko ekimenen bidez eta lau sektoreen lankidetzarekin:
publikoa, pribatua, soziala eta familia-komunitarioa.

•

Lehenengo helburua da datozen urteetan joera negatiboa aldatzea, bai emantzipatzeko adinean, bai jaiotza-tasetan,
susperraldi demografiko batera igarotzeko. Bigarrena da joera-aldaketa hori eta hura bultzatzen duten jarduerak
iraunkorrak eta jasangarriak izatea ibilbide luzean ere.

•

Estrategia eta jarduera guztiak genero-ikuspegiak zeharkatzen dituzte. Helburua da pertsonek, hala aukeratzen
badute, amatasuna/aitatasuna eta beren bizi-proiektuaren beste alderdi batzuk aldi berean izatea eta nahi
duten seme-alaba kopurua izatea ahalbidetuko duten baldintzak sortzea, hala nahi dutenean.

•

Estrategia familia-egiturak murgilduta dauden aldaketa-prozesu sakona aitortzetik abiatzen da. Familia-aniztasun
horren babesa, tratu-berdintasuna eta pertsonen eta familien diskriminaziorik eza sustatzen ditu.
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EDUKIA
•

Estrategiak 25 ekimen ditu, eta horietako lau proposamen berriak dira; gainerakoek abian dauden
jardun-ildoak indartzen edo sakontzen dituzte.

•

·Proposamen berriak honako hauek dira:

•

-

Seme-alaba bakoitzeko laguntza, familiek jasotzen dituzten estimuluak birkonfiguratzen, bateratzen
eta areagotzen dituena, progresio-ikuspegiarekin 2023tik 2030era. Aztertzen ari dira laguntzak zein
adinetara arte mantenduko liratekeen, horien kuantifikazioa, finantzaketa eta erregulazio-irizpideak.

-

II. Interesik gabeko maileguen eta epe luzerako itzulketen programa bat sortzea ekintzailetzako,
prestakuntzako edo gazteentzako etxebizitzako proiektuetarako. Programak hartuko lukeen
adina, kuantifikazioa eta erregulazioa aztertzen ari dira.

-

III. 0-2 urteko haur-eskolen doakotasuna, kontziliazioa indartzeko baldintzak errazteko eta
sortzeko neurri gisa.

-

IV. 8/2003 Legea aldatzea, xedapen orokorrak egiteko prozedura ezartzen duena, inbertsio-arauak,
-estrategiak, -planak edo -programak egiterakoan ikuspegi demografikoa kontuan har dadin.

Abian dauden jarduerak indartzen dituzten 21 ekimenen artean, honako hauek nabarmentzen dira: gazteei
etxebizitza eskuratzen laguntzea helburu duten ildoak, gazteen enplegurako talka-plan bat, kontziliazio
erantzukiderako politikak indartzea, zahartze osasungarria, migrazioaren gizarteratzea edo landa-balioa
handitzea.

HURRENGO URRATSAK
•

I. proposamenaren finantzaketari buruzko balorazioa Zerga Koordinaziorako Organoaren lantalde batean
jorratuko da. Familiei Laguntzeko Erakunde arteko IV. Planean aurreikusita dago hura sortzea, eta ardurapeko
seme-alabengatiko prestazioak eta ondorengoengatiko kenkari fiskalak modu integratuan kudeatzeko aukerak
aztertzera bideratuta dago.

•

2022ko urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra, ekarpenak jasotzeko aldi bat irekiko da “IV. Lan dokumentua.
Laburpena” dokumentuaren inguruan, Adostasunerako oinarri-proposamen gisa eratzen den heinean.

•

Apirilean eta maiatzean, jasotako ekarpenak baloratzeko eta txertatzeko prozesuari ekingo zaio. Helburua
da 2022ko ekainean estrategia horrek behin betiko onarpena izatea eta, horrela, 2023ko aurrekontuetan
isla izatea.
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5.
2030 AGENDA
HITOS
•

2018ko apirilaren 10ean, Gobernu Kontseiluak lehen Euskadi Basque Country 2030 Agenda onartu zuen, eta
2030 Agendaren 17 helburuak eta 169 xedeak Gobernu Programaren 93 konpromisorekin lotu zituen.

•

Legegintzaldi honetan, Lehendakaritzan Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Idazkaritza Nagusia sortu da,
Eusko Jaurlaritzan eta Eusko Jaurlaritzatik 2030 Agenda dinamizatzeko. Aurreko Legegintzaldian, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak bultzatu zuen koordinazio hori. Haren ondareak oinarri sendoak eskaintzen
ditu etorkizunerako.

•

2021eko ekainaren 29an, Gobernu Kontseiluak 2030 Agendaren Lehentasunen Euskal Programa onartu zuen,
Eusko Jaurlaritzak 2030 Agendaren arloan 2021-2024 aldirako duen jarduera-plana den aldetik.

•

2021eko uztailaren 6an, Gobernu Kontseiluak 166/202 Dekretua onartu zuen, Euskadin Trantsizio Sozialaren
eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroa sortu eta arautzekoa.

•

2021eko azaroaren 9an eratu zen Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroa, Euskadin
2030 Agendaren gobernantza partekatua bultzatuko duen organoa.

•

2021eko azaroaren 10ean jarri zen abian 2030 Agendari buruzko gizarte-dibulgazioko lehen ekimena, komunikabideetan
informazio-kanpaina bat eginez, lelo honekin: premia, aukera… 2030 Agenda, Euskadiren konpromisoa.

2030 AGENDAREN LEHENTASUNEN EUSKAL PROGRAMAREN ARDATZAK
I. ARDATZA: DIBULGAZIO SOZIALA ETA HERRITARREN INPLIKAZIOA
Helburua da 2030 Agendaren zabalkundea bultzatzea eta GJHek adierazten duten eraldaketan gizarteratzeko
mekanismoak antolatzea. Euskadi 2030 Agenda Kontratu Soziala programa garatuko da. Edukiak bost ardatz
izango ditu:
- GJHei buruzko urteko informazio- eta hedapen-kanpaina.
- Agenda 2030 Bonuen Programa, dibulgazio- eta/edo prestakuntza-ekintzak diruz laguntzeko.
- Pedagogia-tresnak eta -baliabideak sortzeko hezkuntza-lantaldea.
- Administrazioarentzako, enpresentzako eta erakundeentzako prestakuntza-programak.
- Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin lankidetza-esparrua.

II. ARDATZA. KOORDINAZIOA ETA ELKARLANEKO GOBERNANTZA
Helburua gobernantza- eta lankidetza-mekanismoak eguneratzea da. Lau ardatz ditu:
- Eragile Anitzeko Foroa sortzea, sailen, erakundeen eta gizartearen partaidetzarekin.
- Eragile Anitzeko Foroa egituratzea, osoko bilkuraren eta lantaldeen bidez.
- 2030 Agenda Guneak lankidetza-mahaiak.
- Estatuko eta nazioarteko foroetan aktiboki parte hartzea.
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III. ARDATZA. LERROKATZEA, GARAPENA ETA EBALUAZIOA
Helburua da GJHak betetzeko euskal ekarpenaren lerrokatze-, jarraipen- eta ebaluazio-mekanismoak lehentasun
berrietara egokitzea. Bost lan-ildo:
- Aurreko Legegintzaldian argitaratutako tresnak eta gida eguneratzea.
- Adierazle-sistema programa honen erronka eta lehentasun berrietara egokitzea.
- EUSTATek herrialdeen, eskualdeen eta hirien arteko adierazleen konparazioak sortzea.
- Konpromisoak betetzeari buruzko urteko txostenen prozedura mantentzea.
- Prospekzio-azterlanak eta -txostenak bere gain hartzea eta egitea.

IV. ARDATZA. TRAKZIO-KONPROMISOAK ETA PROIEKTU ADIERAZGARRIAK
Helburua proaktibitate-fase bat garatzea da. 2030 Agendaren handiena bilatzeko erabakia hartzea dakar.
Trakzio-konpromisoen eta proiektu adierazgarrien panelean islatzen da:
- 1. konpromisoa: pobrezia eta gosea desagerraraztea, desberdintasunak murriztea eta bazterketa
prebenitzea. Ekitatea proiektua.
- 2. konpromisoa: Hezkuntza inklusiboan sakontzea, gizarte kohesionatuagoa, solidarioagoa eta
iraunkorragoa sustatzeko. Hezkuntzaren auzolana proiektua.
- 3. konpromisoa: klima-aldaketa lehengoratzea: (1) ekosistemak eta biodibertsitatea kontserbatzea eta
lehengoratzea, eta (2) deskarbonizazioa eta energia berriztagarriak. Energia-Ekiola + Klima-Ondarea.
proiektuak.
- 4. konpromisoa: hiria, mugikortasuna eta ekosistema berde eta inklusiboko hirigintza bultzatzea. Opengela proiektua.
- Osasun publikoa partekatzea, ondasun komun, lokal eta global gisa, pertsona guztiengana iristeko.
Osasun Globala proiektua
- Jasangarritasunaren eta erantzunkidetasunaren oinarriak ezartzea eta garatzea ekonomian eta
enpresan. Basque Ecodesign Center proiektua.
- Mundu baketsuari laguntzea, giza duintasunarekiko errespetuan oinarrituta, bizikidetza bidezkoa eta
inklusiboa lortzeko. Indarkeria prebenitzeko eta bakea babesteko euskal kasuaren ikaskuntza proiektua.

TRANTSIZIO SOZIALAREN ETA 2030 AGENDAREN ERAGILE ANITZEKO
FOROAREN OINARRIAK
Osaera. Lehendakariaz gain, honako hauek ere organo horretako kide dira: Eusko Jaurlaritzako Sailburu guztiak,
hiru Foru Aldundiak, EUDEL, hiriburuetako Udalak, hiru euskal unibertsitateetako errektoreak, Euskadiko hirugarren
sektoreko ordezkariak Sareen Sarearen bitartez, bai eta lankidetza publiko-pribatuko ordezkariak ere Basque Center
for Climate Change (BC3); Basque Research and Technology Basque Alliance Partzuergo zientifiko-teknologikoa
(BRTA); edo ACLIMA, Basque Enviroment Cluster erakundearen bitartez.
•

Egitura eta funtzionamendua. Eragile anitzeko foroak honako organo hauek ditu: Osoko Bilkura, Batzorde Iraunkorra eta
bost Lantalde: Gobernantza, Bultzatu 2050 Euskadiko Hiri Agenda, Eraldaketa Soziala, Eraldaketa Energetiko-klimatikoa
eta Eraldaketa Ekonomiko-digitala. Lantalde horietako bakoitzak lehentasunen panel bat eta horien inguruko lan-agenda
bat ditu lotuta. Foro horrek organo bakoitzerako urteko memoriak eta kudeaketa-planak onartuz funtzionatuko du.

•

Helburuak. "Trantsizio Sozialaren eta 203o Agendaren Eragile Anitzeko Foroaren egitura, lehentasunak eta lehen
lan-agenda" dokumentua, eratze-bileran onartu zen, eta helburu hauek ezartzen ditu:
- Maila globaleko joera garrantzitsuenak aztertzea.
- Orientabide estrategikoko irizpideak eta ildoak planteatzea.
- Euskadiko 2030 Agenda koordinatua eta integrala sustatzea.
- Euskal Autonomia Erkidegoak nazioarteko foroetan eta erakundeetan parte har dezan bultzatzea.
- Ekimenak eta proposamenak planteatzea.
- Erakundeen arteko koordinazioa eta maila anitzeko lankidetza indartzea.
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6.
EUROESKUALDEA
AURREKARIAK
•

1992an, Nafarroak, Akitaniak eta Euskadik lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten beren eskumenen
esparruan harreman instituzionalak garatzeko.

•

2000. urtean, Nafarroak lan-dinamika hori hautsi zuen, eta harremanak aldebiko hitzarmenen bidez
bideratzea erabaki zuen.

•

Euskadi eta Akitania aurrera doaz Erkidegoko zuzenbideak araututako beste lankidetza-egitura baterantz.
2011n, Lurralde Lankidetzako Europako Taldea (LLET) sortu zen; “Akitania-Euskadi Euroeskualdea du
izena”.

•

Limousin eta Poitou-Charentes eskualdeak integratu eta Nafarroa sartu ondoren, 2017ko martxoan,
Elkarteak Akitania - Euskadi - Nafarroa Euroeskualde izena hartu zuen.

JARDUKETAK
•

2020an, 2014-2020 Euroeskualdearen Plan Estrategikoa amaitu da. Aterki horren pean, mugaz gaindiko
146 proiektu finantzatu dira, 13 lankidetza estrategiko, eta Europako 7 POCTEFA proiektu zuzendu dira.

•

2021eko irailean, makroeskualdeko 2021-27 Plan Estrategiko berria onartu da, 5 ardatzekin:
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-

Euroeskualdeko herritarrak

-

Garapen adimenduna, lehiakorra, inklusiboa eta jasangarria

-

Lurraldearen iraunkortasuna eta kohesioa

-

Mugaz gaindiko gobernantza

-

Euroeskualdearen kudeaketa aurreratua

-

2021-27 Euroeskualdearen plan estrategiko berriaren aurkezpen publikoa, urriaren 27an

II. ERANSKINA

HURRENGO JARDUERAK
•

“Euroeskualdeko Unibertsitate Lankidetzako Estrategia” definitu da, Euroeskualdeko 1. Unibertsitate
Foroarekin batera aurkeztuko dena.

•

2022ko lehen hiruhilekoan, lehendakariak Euroeskualdearen lehendakaritza duen azken zatian, mugaz
gaindiko lankidetzarako 1. foro instituzionala egitea ere aurreikusita dago. Foro politiko horretan parte
hartzera gonbidatuko dira mugaz gaindiko eremuan jarduten duten erakundeetako arduradun nagusiak
(Euskadi, Akitania Berria, Nafarroa, Gipuzkoako Foru Aldundia, Iparralde, Pirinio Atlantikoetako Departamentua).
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7.
UDABERRI
2024
•

2013-2016 Bake eta Bizikidetza Plana

•

2017-2020 Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Plana. Gizartea elkartzeko helburua, enpatiaren aukera.

•

2020-2024 Gobernu Programa. XII. Legegintzaldia. Euskadi martxan. II. ardatza, 15. jarduera-eremua:
Bizikidetza eta Giza Eskubideak

JARDUKETAK
•

2021eko irailaren 21eko Gobernu Kontseiluan aurkeztutako plana

•

Planaren 70 ekintzetatik 47 gauzatu dira edo betearazpen-fasean daude, 2021ekoak

•

Jarduketa nagusiak (2021eko 4. hiruhilekoa)
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-

Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluaren bilera

-

Memoriaren eta Aitorpenaren Koadernoak aurkeztea ETAren biktimen oroimenez, osorik argitu
ez diren kasuetan

-

EITB-Gogora hitzarmenaren esparruan sortutako Memoria eraikiz dokumentu-programak ematea

-

Hausnarketa- eta eztabaida-prozesuaren oinarriak; “Gazteria, bizikidetza eta etorkizuna”

-

“Giza eskubideen defendatzaileak aldi batez babesteko euskal programaren” 10. urteurrena

-

Kultu eta Erlijio Aniztasunaren Legearen eta Memoria Historiko eta Demokratikoaren Legearen
izapidetze parlamentarioaren hasiera

-

Memoriaren eguna (azaroaren 10a)

-

Giza Eskubideen Eguna (abenduaren 10a)

II. ERANSKINA

HURRENGO JARDUERAK
•

Terrorismoaren biktimei errekonozimendua eta ordaina emateko eman beharreko urratsak dokumentua
garatzea.

•

Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetako kideek eta haien senideek ETAren terrorismoaren ondorioz
jasandako bidegabekeriari buruzko txostenaren aurkezpena” (1960-2011)

•

Balorazio Batzordearen irizpenak eta ebazpenak, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen
urraketen eta bestelako sufrimendu bidegabeen biktimei buruzkoak, 12/2016 Legearen garapen gisa.

•

Euskadin memoria gizartean eraikitzeko oinarri partekatuei buruzko hausnarketa- eta eztabaida-prozesua
garatzea.

•

Gazteria, bizikidetza eta etorkizuna hausnarketa- eta eztabaida-prozesua garatzea.

•

Txileko aktibista eta Txileko konstituziogilearen presidenteari, Elisa Loncóngori, René Cassin saria ematea.

•

Enpresa eta Giza Eskubideei buruzko Jardunaldia, Nafarroako Gobernuarekin lankidetzan.

•

Euskadiko Giza Eskubideen egoerari buruzko txostena egiteko metodologia sistematizatzea.

•

XXI. mendean Adierazpen-askatasunaren erronkei buruzko Nazioarteko Biltzarra egitea.

•

Tratu-berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko Euskal lege integralaren aurreproiektua egitea.

•

2022-2026 aldirako Ijito Herriarekiko Euskal Estrategia lantzea.
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8.
GIZARTEZAINTZAKO
ETA ARRETA
SOZIOSANITARIOKO
EREDU BERRIA
MUGARRIAK
•

Gobernu Programaren 83. konpromisoa: laguntzaren kalitatea bermatzea eta adinekoei etxean eta ingurune
hurbilean ematen zaien arreta indartzea. (3. ekimena)

•

Dekretu bateratu bat egitea Osasun Sailaren eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren artean,
Euskadirako gobernantza soziosanitarioko eredu berri baterako, Arreta Sanitarioko Euskal Kontseiluak onartu
ondoren. (2020/12/12).

•

2021-2024 Arreta Soziosanitarioko Estrategia onartzea (2021eko maiatzaren 2a)

•

2021eko maiatzaren 3ko Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluan gobernantzari buruzko dekretua
onartzea, eta agindua hasteko izapidetzea

•

2021eko maiatzaren 3ko Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluan familia zaintzaileei laguntzeko
estrategia soziosanitarioa onartzea

•

Euskadirako gobernantza soziosanitarioko eredu berri baterako dekretua izapidetzen ari da.

•

Amaitu da 2021ean garatutako partaidetza-prozesua, Euskadiko adinekoentzako egoitza-ereduari
buruzko hausnarketa-prozesuaren ondorioen txostena aurkeztuta. (Urriaren 28a)

•

Gizarte Eskubideen eta Agenda 2030en Ministerioaren eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako
Sailaren arteko lankidetza-hitzarmena sinatu da, Berreskuratze eta Egoitza Mekanismotik datozen
Europako Funtsen kargurako proiektuak gauzatzeko. Injekzio ekonomiko hori aurrerapauso handia izango
da gizarte- eta osasun-zainketen arloko trantsizio-politikan, zaintzarako tokiko ekosistemak bultzatuta
Eusko Jaurlaritzaren eta hiru foru-aldundien artean aurkeztutako proiektuak garatuta.
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•

Familia zaintzaileei Laguntzeko Estrategian jasotako ekintzak garatzea:
-

Familia zaintzaileei laguntzeko app baten lizitazioa izapidetzen ari da. Ekimen hau mendekotasun-graduren
bat duten adinekoak zaintzen dituzten senitartekoei laguntza emateko, "OK etxean” egindako esperientzia
pilotutik dator. Proiektuak honako hauek biltzen ditu: prestakuntza, antolatzeko tresnak, laguntza psikosoziala eta zerbitzu erabilgarrien abantailak zaintzaileei laguntzeko, autozaintza hobetzeko eta, beraz,
ematen duten arretaren kalitatea hobetzeko.

-

Familia zaintzaileentzako telefono-zerbitzua. Doako zerbitzua da Jakiten telefonoa, mendekotasuna
duten adinekoak familian zaintzen dituzten pertsona guztiei laguntzeko. Zerbitzu honen bidez, haien
bizi-kalitatea hobetu nahi da, zaintzari eta autozaintzari berari buruzko ezagutzak eta tresnak emanez.

-

Izenduna ASCUDEANi, familia zaintzaileak zaintzen prestatzeko

•

Eusko Jaurlaritzak zainketa-eredu berri bateranzko trantsizio-politika definitu eta aurkeztu du. Politika
horrek zaintzen gizarte-berrantolaketaren ikuspegitik heltzen dio gaiari, horiek ikusaraziz, baloratuz eta
gizonen eta emakumeen arteko bidezko banaketa eginez. Definitutako eredua 4R ereduetan laburbiltzen
da: zaintzak banatzeko eredu demokratikoagoa aitortzea, murriztea, birbanatzea eta irudikatzea, azken
batean.

•

BETION telelaguntza-zerbitzuaren hamargarren urteurrena dela eta, kanpaina bat egin da telelaguntza-zerbitzua
etxean bakarrik bizi diren 80 urtetik gorako pertsona guztietara zabaltzeko.

109

GOBERNU-PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA

2021EKO ABENDUA

9.
ENPRESA TXIKI
ETA ERTAINEI
LAGUNTZEKO
PROGRAMA.
MUGARRIAK
•

Gobernu Programaren 15. konpromisoa: enpresa txiki eta ertainei laguntzea. 1-4 ekimenak.

•

Argitara ematen da enpresa txiki eta ertainentzako, banako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren programaren deialdia (2021), COVID-19ren eragin ekonomikoari erantzuteko
(2021/03/15) (Ekonomia eta Ogasunak osatua)

•

"Industria Digitala" laguntza-programa. 2021eko deialdia. Gehikuntzen ondoren esleitutako funtsak:
(6.100.000,00 €) (2021/09/23)

•

Renove 4.0 programa, makineria eta/edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erosten
laguntzeko. 2020ko funtsak handitu dira (1.000.000 €) (Guztira: 6.000.000 €) (2020/11/18) 2021eko
deialdia. Informazio gehiago (5.000.000 €) (2021/07/19)

•

ETEentzako 2021eko Laguntza Planaren aurkezpena https://www.spri.eus/es/ekogarapena /. 68 laguntza-programak osatzen dute plana, eta 433 M € ditu.

•

Inbertsio gehigarriak: Ekonomia eta Ogasun Sailak inbertsio gehigarrien plana onartu izanari esker,
enpresa txiki eta ertainentzako laguntza-planak 41,6 milioi gehiago izan ditu 2021ean abiarazitako
deialdietan. (Zehazki, digitalizazioko, inteligentzia artifizialeko, zibersegurtasuneko, hazitek, azpitek,
indartu eta bilakatu programak indartu dira)
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•

2021eko urriaren 20an, programatutako 68 programetatik 65en deialdia argitaratu da.

•

Emaitzen txostena: 2021ean gauzatutako programa guztien emaitzen txostena egiten ari da. 2022ko lehen
hiruhilekoan aurkeztuko da.

•

ETEentzako laguntza-programa berria 2022, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen
Sailak 2022rako onartutako aurrekontuen arabera.
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10.
EUSKARAREN
INGURUNE
DIGITALA.
EUSKARAREN
AGENDA
ESTRATEGIKOA
MUGARRIAK
•

118. konpromisoa.- Gobernu Programa: euskararen ezagutza handitzea eta, batez ere, eremu soziokulturaletan,
ekonomikoetan, digitaletan eta sektore publikoan euskararen erabilera azpimarratzea. 8. ekimena

•

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak hitzarmenak sinatu ditu hainbat erakunderekin hizkuntza-corpusa
partekatzeko, neurona-itzultzaile automatikoa garatzen jarraitu ahal izateko.

•

Euskararen Aholku Batzordearen Ingurune Digitalaren Batzorde Bereziak egindako "euskararen ingurune
digitala: 2021-2024 gomendioak" dokumentua aurkeztu da. (2021/05/21)

•

Euskararen Erakunde Publikoarekin (EEP) hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematen da, hizkuntza-corpusa
eskuratzeko. (2021/09/21)

•

"Euskararen ingurune digitala: 2021-2024 gomendioak" dokumentuaren esparruan, jarduera hauek
egiten ari dira:
-
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Ingurune digitalean euskara sustatzeko Zure hatz marka kanpaina abian jartzea (2021/10/27).

II. ERANSKINA

-

2021ean, IKT laguntzen deialdia birformulatu da, Euskalgintzaren deialdian sartzeko, bikoiztasunak
saihesteko eta deialdien efizientzia handiagoa lortzeko helburuarekin (azaroan ebatziko da).

-

PuntuEus Fundazioarekin lankidetzan, Interneten euskara sustatzeko proiektuak definitzen
ari dira (Lehen Hitza euskaraz proiektua).

-

Hizkuntza Teknologien Ekintza Plana egiten ari gara, Eusko Jaurlaritzaren hainbat proiektu
bilduko dituena (EJIE, Informazio eta Komunikazio Teknologien Zuzendaritza, IVAP, etab.).

-

Hizkuntzaren teknologiei dagokienez, euskarazko Common Voice Mozilla ekimena bultzatzeko
proiektua definitzen ari da.

-

HABE, euskara ikasteko INGURA plataforma digitala garatzen ari da.

-

Arigara proiektua aurkeztu da, Euskal Sektore Publikoa osatzen duten hizkuntza-normalizazioko
teknikarientzat edo euskararen erabilera normalizatzeko ardura dutenentzat etengabeko topaketa eta
prestakuntzarako plataforma (2021/10/28).

-

Harremanak eta bilerak egiten ari dira plataforma digital handiekin (Netflix, Disney, twitch, etab.)
euskara beren katalogo eta tresnetan integratzeko.

-

Lan-ildo iraunkor bat ezarri da Game Erauntsia elkartearekin, bideojokoen eta bideoak trukatzeko
plataformen esparruan (twitch) euskara sustatzeko.

HURRENGO JARDUERAK
•

Jarduketa berriak:
-

Ingurune digitaleko azpititulazio-estrategien inguruko gogoeta-prozesu bat antolatzea sektorearekin
batera, Euskararen Aholku Batzordearen Ingurune Digitalaren Batzorde Bereziaren esparruan.

-

Gozatu Sarean Euskaraz plataforma osatzea eta eguneratzea (sarean dauden euskarazko baliabideen
plataforma – APP, entretenimenduko web-orriak, dibulgaziokoak, etab.).
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11.
“GAZTELAGUN”
PROGRAMA.
GAZTEEK
ALOKAIRUKO
ETXEBIZITZA BAT
ESKURATU
AHAL IZATEKO.
HITOS
•

38. konpromisoa.- Gobernu Programa: gazteek etxebizitza eskuratzeko berariazko ekintzak. 3. ekimena.

•

Araudia: 2018/XII/18ko Agindua eta 2019/XII/17ko Agindua

•

Erantsitako araudia: 2021/IX/17ko Agindua (zenbatekoak eguneratzekoa, gehieneko errenta)

•

Deialdi irekia: eskabideak aurkezteko epea irekita dago (2019/01/01etik 2021/12/31ra)

•

2021eko urriaren 15ean, Gaztelagun programak, 2019an sortu zenetik, 5.760 eskaera jaso ditu guztira. Horietatik,
3.226 pertsona/familia gazte izan dira onuradun. 3.226 horietatik urriaren 15ean 2.161k (jasotzaileak) jasotzen
jarraitzen dute, eta gainerakoek uko egin diete edo laguntza iraungi zaie.
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•

3.226 onuradunek 8,5 M € jaso dituzte jada poltsikoetan (ordaindutako zenbatekoa), eta egungo 2.161
jasotzaileek baldintzak betetzen jarraitzen badute 36 urtera iritsi arte edo laguntzaren iraupenaren
3 urtera arte, 19,2 M € jaso beharko lituzkete hemendik aurrera (konprometitutako zenbatekoa, baina
oraindik ordaindu gabea). Horrela, programaren guztizko zenbateko metatua 27,7 M € izango litzateke (8,5
abonatua eta 19,2 konprometitua) (ikus taula).

GAZTELAGUN PROGRAMAREN EGOERA 2021EKO URRIAREN 15ean
ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

GUZTIRA

EGINDAKO ESKAERAK

1097

2886

1777

5760

ALDEKO ESKAERAK
(uneren batean)

657

1597

972

3226

ESKAERA AKTIBOAK

418

1081

662

2161

ORDAINDUTAKO ZENBATEKOA

1,6 M€

4,3 M€

2,6 M€

8,5 M €

KONPROMETITUTAKO ZENBATEKOA

3,6 M€

9,8 M€

5,8 M€

19,2 M €

ABONATUA+KONPROMETITUA,
GUZTIRA

5,2 M€

14,1 M€

8,4 M€

27,7 M €

HURRENGO JARDUERAK
•

Gaztelagun laguntza-deialdi berriaren (Agindua) oinarriak prestatzen ari dira, Legebiltzarraren osoko
bilkurak 52/2021 LBPri buruz hartutako erabakiari jarraiki.

•

Oraingo deialdiko espediente berriak aztertu, berrikusi eta baloratzea, eta dauden espedienteak mantentzea,
itxi arte. 6.000 eskaera baino gehiago eta 3.500 onuradun izatea aurreikusi zen.

•

Gaztelagun Programa Berria arautzen duen Agindua izapidetzea, 2022/01/01ean hasteko, antzemandako
premiak, proposatutako hobekuntzak eta jasotako ekarpenak txertatuz (adibidez, Euskadiko Gazteriaren
Kontseiluarenak).

•

Deialdi berria abian jartzeko behar diren baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak, baliabide teknikoak
eta koordinazioa prestatzea. Barne hartzen du araudien trantsizioa eta bizikidetza prestatzea.
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12.
ZIENTZIA,
TEKNOLOGIA ETA
BERRIKUNTZARAKO
PLANA 2030
MUGARRIAK
•

2019ko abenduaren 10a. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluak (ZTBEK) ZTBP 2030
berriaren oinarri estrategiko eta ekonomikoak onartu ditu.

•

2021eko otsailaren 16a. ZTBESk Euskadi 2030 ZTB Plan berriari buruzko aldeko txostena eman du.

•

2021eko otsailaren 23a. Gobernu Kontseiluak Euskadi 2030 ZTB Plana onartu zuen. Plan horren bidez,
Euskadi berrikuntzan aurreratuen dauden eta bizi-maila eta enplegu-kalitate handia duten Europako
eskualdeen artean jarri nahi da.

•

2021eko ekainaren 21a. Europako Batzordeak berrikuntza handiko eskualdeen artean kokatzen du Euskadi,
eta eskualde-bikaintasuneko polo gisa deskribatzen du.

•

2021eko uztailaren 6a. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluak 2030erako ZTB Plana
abian jartzeko lehen faseko aurrerapenak onartu ditu. Berrikuntza Funtsak nazioartekotzeko eta azpiegitura
zientifiko-teknologikoak sustatzeko ekimenak lagundu eta finantzatzea.

•

2021eko azaroaren 5 eta 10a. Eusko Jaurlaritzak hiru esparru-hitzarmen sinatu zituen Zientzia eta Berrikuntza Ministerioarekin eta hainbat autonomia-erkidegorekin, I+G+Bko plan osagarriak garatzeko arlo hauetan: "Osasunari
aplikatutako bioteknologia", "Energia eta hidrogeno berdea" eta "komunikazio kuantikoa".

•

2021eko azaroaren 30a. ZTBEK-k konpromiso partekatua eta erakundeen arteko lankidetza berresten
ditu. Zeharkako ekimen traktoreak abian jarri dira, honako arlo hauetan: "Zahartze osasungarria",
"Mugikortasun elektrikoa" eta "Ekonomia zirkularra". Planaren komunikazioa eta sozializazioa bultzatzea,
hedabide-kanpaina baten eta web-orriaren bidez.
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2030ERAKO ZTBPREN DATU NAGUSIAK
•

Baterako inbertsioa, publikoa eta pribatua, 18.600 M €-koa.

•

Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa I+G+b sustatzeko urteko aurrekontuak gutxienez % 6 handitzeko.

•

Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuekin konprometitutako eta Europarekin lerrokatutako plana.

•

Hiru zutabe estrategiko: bikaintasun zientifikoa, lidergo teknologiko-industriala eta berrikuntza irekia, eta
talentua elementu nagusi gisa.

•

Espezializazio adimendunaren estrategian sakontzea, hiru lehentasunekin: 1) Industria adimenduna; 2)
Energia garbiagoak; 3) Osasun pertsonalizatua.

•

Halaber, “aukerako lau lurralde” jasotzen ditu. 1) Elikadura osasungarria; 2) Ekoberrikuntza; 3) Hiri
Iraunkorrak eta 4) Euskadi Sortzailea.

•

2030ean bete beharreko jomuga nagusiak:
-

Ezagutzako enplegu intentsiboaren % 19

-

Nazioartean gehien aipatutako top % 10eko argitalpen zientifikoen % 22

-

Teknologia altu eta erdi-altuko produktuen esportazioen % 58

-

Enpresek produktu berriengatik duten fakturazioaren % 20

-

Produktuan edo negozio-prozesuetan berritzaileak diren enpresen % 60

-

% 20ko lidergoa Europako ikerketa-proiektuetan

-

Ikertzaile doktoreen % 35

-

Ikertzaileen % 40 emakumeak dira
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0. LEHENDAKARITZA
ONARTUTAKO DEKRETUAK (5)
•

5/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Lehendakaritzaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko dena.

•

58/2021 Dekretua, otsailaren 9koa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua arautzen
duen dekretua aldatzeko dena.

•

152/2021 Dekretua, ekainaren 22koa, zeinaren bidez aldatzen baita Kanpo Harremanetarako Aholku Batzordea
sortu eta arautzen duen dekretua.

•

166/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, Euskadin Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko
Foroa sortu eta arautzen duena.

•

186/2021 dekretua, uztailaren 27koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Euskal Etxeentzako dirulaguntzak
emateko araubidea ezartzen duen dekretua.

IZAPIDETZEN ARI DIREN DEKRETU-PROIEKTUAK (2)
•

2030 Agenda Bonuak programa arautzeko dekretu-proiektua.

•

Dekretu-proiektua, atzerrian dauden euskal gizataldeetako pertsonei biziraupeneko eta arreta soziosanitarioko
oinarrizko beharrei erantzuteko laguntzak ematekoa.

1. LEHENDAKARIORDETZA ETA SEGURTASUN
SAILA
ONARTUTAKO DEKRETUAK (3)
•

6/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

•

180/2021 Dekretua, uztailaren 20koa, Ertzaintzako langileen garapen profesionalerako sistemarena.

•

108/2021 Dekretua, martxoaren 16koa, zeinaren bidez jarraipena ematen baitzaie joko-sektorean COVID19aren inpaktuari aurre egiteko ezarrita dauden neurriei.

IZAPIDETZEN ARI DIREN DEKRETU-PROIEKTUAK (3)
•

Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen uztailaren
27ko 120/2016 Dekretua aldatzeko dena

•

Dekretu-proiektua, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomoaren egitura organiko
eta funtzionalari buruzkoa

•

Dekretu-proiektua, Ertzaintzaren fakultatibo eta teknikoen eskala arautzeari buruzkoa.
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2. LEHENDAKARIORDETZA ETA ENPLEGU SAILA
ONARTUTAKO DEKRETUAK (5)
•

7/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa

•

136/2021 Dekretua, maiatzaren 18koa, zeinaren bidez Lan eta Enplegu Sailaren Berariazko Estatistika
Organoa sortzen baita eta haren antolaketa eta funtzionamendua ezartzen.

•

232/2021 Dekretua, azaroaren 9koa, enpresa- eta sindikatu-erakundeentzako dirulaguntzak arautzekoa,
beren jarduera-esparruei dagozkien gaietan erakunde horiekin lotutako pertsonen kualifikazioa hobetzeko
prestakuntza-planak garatzeko.

•

181/2021 Dekretua, uztailaren 20koa, EAEko langile autonomoen elkarte profesionalen erregistroaren
antolaketa eta funtzionamendurako araudia onartzen duena.

•

156/2021 Dekretua, ekainaren 29koa, zeinaren bidez aldatzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren
estatutuak onartzen dituen Dekretua.

IZAPIDETZEN ARI DIREN DEKRETU-PROIEKTUAK (5)
•

Dekretu-proiektua, 9/2011 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, aldatzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko
lan-hitzarmen eta - akordio kolektiboak Erregistratu eta Gordailuari buruzkoa berdintasun-planak sartzeko.

•

Dekretu-proiektua, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua
onartzen duena.

•

Dekretu-proiektua, prebentzio zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera sanitarioak
arautzen dituena (Erregulazioa eguneratzea).

•

Dekretu-proiektua, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta enplegu-agentzien artean enplegu-zerbitzua
emateko hitzartutako ekintza arautzen duena.

•

Dekretu-proiektua, azaroaren 11ko 182/2008 Dekretua aldatzekoa (182/2008 Dekretua, azaroaren 11koa,
laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duena, enpresa horiek eskuratzeko prozedura eta haien erregistroa
ezartzen dituena).

GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNU SAILA
ONARTUTAKO DEKRETUAK (4)
•

8/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta
funtzionala ezartzekoa.

•

82/2021 Dekretua, uztailaren 20koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko kargu
publikoen lanpostuen katalogo eguneratua.

•

127/2021 dekretua, apirilaren 20koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen Dekretua. / 134/2021 dekretua, maiatzaren 4koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko
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Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen dekretua./137/2021 Dekretua, maiatzaren 18koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen
Dekretua (behin-behineko pertsonala)/177/2021 Dekretua, uztailaren 13koa, zeinaren bidez aldatzen baita
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen Dekretua/187/2021 Dekretua, uztailaren 27koa, zeinaren bidez aldatzen baita
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta organismo autonomoetako lanpostuen
zerrendak onartzen dituen Dekretua./208/2021 dekretua, irailaren 21ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen
zerrendak onartzen dituen dekretua./239/2021 Dekretua, azaroaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazioko sailetako eta organismo autonomoetako lanpostuen zerrendak onartu zituen dekretua
aldatzekoa/249/2021 Dekretua, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Sailetako eta Organismo Autonomoetako lanpostu-zerrendak onartu zituen dekretua aldatzekoa./250/2021
Dekretua, abenduaren 21ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren
sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostu-zerrendak onartzen dituen Dekretua (behin-behineko
pertsonala).
•

133/2021 dekretua, maiatzaren 4koa, zeinaren bidez Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen egitura
eta egitekoak arautzen baitira.

IZAPIDETZEN ARI DIREN DEKRETU-PROIEKTUAK (6)
•

Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko
funtzionarioen araubide juridikoari buruzkoa.

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Erakundeen Erregistroa arautzeko dekretu-proiektua.

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko funtzionarioentzat gordetako lanpostuen ordainsari
osagarriak arautzen dituen apirilaren 12ko 79/2005 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

•

Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego berezietako eskalen funtzioak
ezartzen dituena.

•

Itzultzaile Zerbitzu Ofizialaren eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren eskumenak eta eginkizunak
arautzen dituzten zenbait dekretu aldatzen dituen dekretu-proiektua.

•

Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari
buruzko azaroaren 19ko 179/2019 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

4. EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN
ETA INGURUMEN SAILA
ONARTUTAKO DEKRETUAK (6)
•

115/2021 dekretua, martxoaren 23koa, zeinaren bidez arautzen baitira nekazaritzaren, arrantzaren eta
elikagaigintzaren sektoreko zientzia-teknologiaren eta enpresaren alorretan langile ikertzaileentzako eta
langile teknologoentzako prestakuntza-laguntzak (Ikertalent programa).

•

62/2021 Dekretua, otsailaren 16koa, Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroa (EKEZ) eratzeko eta antolatzeko
dekretua aldatzeko dena
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•

43/2021 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasoko eta ur kontinentaletako
turismo-arrantzari, arrantza-erakustaldiei eta marinel- edo arrantza-turismoari buruzkoa.

•

13.- 21/2021 Dekretua, urtarrilaren 26koa, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita Zientzia, Teknologia
eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko dekretua.

•

68/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren
egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

•

188/2021 dekretua, uztailaren 27koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren
berariazko estatistika-organoa sortu eta haren funtzionamendua eta antolamendua ezartzen dituena.

IZAPIDETZEN ARI DIREN DEKRETU-PROIEKTUAK (18)
•

Dekretu-proiektua, nekazaritzatik eratorritako nitratoek urak kutsatzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoan
indarrean dagoen araudia eguneratu eta bateratzeko dena.

•

Dekretu-proiektua, otsailaren 26ko 26/ 2019 Dekretua, mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko planei
laguntzeko europar batasunak emandako neurriak garatu eta aplikatzeari buruzkoa, aldatzeko.

•

Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan urpeko jarduerak eta urpekaritzako lanbide-jarduera
baimendu eta kontrolatzeko baldintzak ezartzen dituena.

•

Dekretu-proiektua, arrantza ikuskaritzarena.

•

Dekretu-proiektua, segurtasun industrialaren arloko profesionalen kualifikazioari buruzkoa.

•

Dekretu-proiektua, energiaren informazioa eta gardentasunari buruzkoa.

•

Dekretu-proiektua, Euskadiko energia berriztagarrien lurralde-plan sektoriala onartzen duena.

•

Dekretu-proiektua, energia eolikotik energia elektrikoa sortzeko instalazioen baimena arautzen duena.

•

Dekretu-proiektua, etxeko hondakinen balorizazio energetikoaren ondoriozko zepak balorizatzeko jarduerei
aplikatu beharreko araubide juridikoa ezartzen duena.

•

Dekretu-proiektua, ingurumen-ebaluazio estrategikoa egiteko prozedurak arautzen duena.

•

Dekretu-proiektua, hondakinak hondakindegietan iltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen
duen otsailaren 24ko 49/ 2009 dekretua aldatzen duena.

•

Dekretu-proiektua, Teknologia Garbien EAEko Zerrenda arautzen duena.

•

Dekretu-proiektua, horren bitartez, Natura 2000 Sareko Parke Naturala eta Kontserbazio Bereziko Eremua
den Armañon Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten da eta
Armañon Parke Naturalaren mugak aldatzen dira.

•

Dekretu-proiektua, horren bitartez, Parke Naturala eta Kontserbazio Bereziko Eremua den Gorbeia Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten da, Gorbeiako Parke Naturalaren
mugak aldatzen dira eta Itzinako eremua naturagune honetan txertatzen da.

•

Dekretu-proiektua, Izki Naturagune Babestuaren, Parke Naturalaren, Kontserbazio Bereziko Eremuaren eta
Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren natura-baliabideak antolatzeko bigarren plana onartzen duena
eta Izki Parke Naturalaren eta haren babes-zona periferikoaren mugak aldatzen dituena.

•

Dekretu-proiektua, horren bitartez, Natura 2000 Sareko Parke Naturala eta Kontserbazio Bereziko Eremua
den Urkiola Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten da eta
Urkiola Naturagune Babestuaren mugak aldatzen dira.

•

Dekretu-proiektua, Natura 2000 sareko Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua, Kontserbazio Bereziko
Eremua eta Parke Naturala (Valderejo) den Valderejo-SobrónÁrcenako mendilerroa Naturagune Babestuko
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Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten duena.
•

Dekretu-proiektua, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko Egitamua
aldatzeko dena.

5. EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
ONARTUTAKO DEKRETUAK (7)
•

124/2021 dekretua, apirilaren 13koa, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio Finantzen Euskal Institutuari
«Finkatze Kapitala Finkatuz SA» sozietate publikoa sortzeko.

•

229/2021 Dekretua, azaroaren 2koa, Uraren Kanonari buruzko Erregelamendua onartzen duena.

•

70/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, 2021eko ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea erabaki eta baimentzen
duena.

•

191/2021 dekretua, 2021eko uztailaren 27koa, zeinaren bidez onartzen baita 2021eko Urteko Estatistika
Egitaraua.

•

106/2021 Dekretua, martxoaren 9koa, zeinaren bidez enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2021eko programa garatzen baita,
COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

•

1/2021 Dekretua, urtarrilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketa
Erregelamendua onartzen duena.

•

69/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala
ezartzekoa.

IZAPIDETZEN ARI DIREN DEKRETU-PROIEKTUAK (3)
•

Dekretu-proiektua, Euskadiko Ondareari buruzko Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena.

•

Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoak aseguru pribatuen bitartekaritzaren arloan dituen
eskumenak arautzen dituena.

•

Dekretu-proiektua, Euskadiko higiezinen kreditu eta maileguen bitartekaritzari buruzkoa.

6. HEZKUNTZA SAILA
ONARTUTAKO DEKRETUAK (3)
•

71/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

•

241/2021 Dekretua, azaroaren 23koa, Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena arautzen duena.

•

154/2021 Dekretua, ekainaren 22koa, zeinaren bidez ezartzen baita Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren
tituluari dagokion curriculuma.
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IZAPIDETZEN ARI DIREN DEKRETU-PROIEKTUAK (22)
•

Dekretu-proiektua, unibertsitatez kanpoko erregimen orokorreko zein erregimen bereziko irakaskuntza
arautuak emateko ikastetxe pribatuak baimentzeko prozedura ezartzen duena (arte eta kirol irakaskuntzak).

•

Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko arte-irakaskuntza ez arautuen zentroak sortzeko eta
funtzionatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituena.

•

Dekretu-proiektua, unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioen lanpostuak betetzeko dena.

•

Dekretu-proiektua, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikasketen antolaketa, berariazko curriculuma eta
haren ebaluazioa Euskal Autonomia Erkidegoan irakaskuntza horiek emateko baimendutako ikastetxeetan
ezartzen duena.

•

Dekretu-proiektua, Euskal Autonomi Elkarteko Ingurumenarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako
Ikastegien (Ingurugela) lanpostuen zerrenda onartzen duen otsailaren 13ko 28/2001 Dekretua aldatzen duena.

•

Dekretu-proiektua, ospitaleko eta etxeko hezkuntza-arretarako eta arreta terapeutiko-hezigarrirako lurralde-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena.

•

Dekretu-proiektua, hezkuntza inklusiboaren esparruan aniztasunari ematen zaion erantzuna arautzen
duena.

•

Dekretu-proiektua, ikusteko desgaitasuna duten ikasleen hezkuntza-inklusiorako baliabide-zentroen
lanpostuen zerrenda arautzen duena.

•

Dekretu-proiektua, zeinaren bidez azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren eranskina aldatzen duena,
lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia
Erkidegoan, prozeduran parte hartzeagatik aholkulariei, ebaluatzaileei eta ebaluazio-batzordeei eman
beharreko konpentsazio ekonomikoak ezartzen dituena.

•

Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua arautzen duen Dekretu-proiektua.

•

Dekretu-proiektua, Etorkizuneko Ikasketen Euskal Institutua sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen
duena.

•

Dekretu-proiektua, Talentuaren Euskal Institutua sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.

•

Dekretu-proiektua, Ikaskuntza Birtualen eta Digitalizatuen Lanbide Heziketako Zentro Integratua sortzen
duena.

•

Dekretu-proiektua, lanbide-heziketako eredu konbinatuan espezializatutako zentroen sarea sortzekoa.

•

Dekretu-proiektua, Urrutiko Prestakuntzako Euskal Institutuaren antolamendu, funtzionamendu eta
autonomia ezartzen duen ekainaren 19ko 93/2018 Dekretua aldatzen duena.

•

Dekretu-proiektua, Kimikako eta Ingurumen Osasuneko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion
curriculuma ezartzen duena.

•

Dekretu-proiektua, natura eta aisialdi-inguruneko Gidaritzako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma
ezartzekoa.

•

Dekretu-proiektua, ikerketarako dirulaguntzen eta sarien eskabideak izapidetzeko bitarteko elektronikoak
erabiltzeari buruzkoa.

•

Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan musika-eskola arautu gabeko berariazko musika-irakaskuntzako ikastetxeen sorrera eta funtzionamendua arautuko dituzten oinarrizko arauak arautzen dituen
289/1992 Dekretua, aldatzen duena.
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•

Dekretu-proiektua, Udal Musika Eskolek eman beharreko zerbitzuen estandarra ezartzen duena Euskadiko
Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen zazpigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren
arabera.

•

Dekretu-proiektua, 1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura
arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe
publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan),
baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere, aldatzen
duena.

•

Dekretu proiektua, unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI)
sorkuntza arautzen duen dekretua aldatzen duena.

7. LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA
GARRAIO SAILA
ONARTUTAKO DEKRETUAK (2)
•

11/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa
eta funtzionala ezartzekoa.

•

149/2021 Dekretua, ekainaren 8koa, jenderik gabeko etxebizitzei eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko
neurriei buruzkoa.

IZAPIDETZEN ARI DIREN DEKRETU-PROIEKTUAK (1)
•

Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak
arautzen dituen dekretu-proiektua.

8. OSASUN SAILA
ONARTUTAKO DEKRETUAK (3)
•

116/2021 Dekretua, martxoaren 23koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa.

•

244/2021 Dekretua, abenduaren 14koa, Euskadiko Medikamentuen Gaineko Ikerkuntza Batzorde Etikoa
sortzeko eta haren funtzionamendua arautzekoa.

•

198/2021 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Miokardioko Infartu Akutuaren
Erregistroa sortu eta arautzekoa.
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IZAPIDETZEN ARI DIREN DEKRETU-PROIEKTUAK (7)
•

Osasun-profesionalen informazio-sistemari buruzko 153/2011 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

•

Osasun Saileko osasun-zerbitzuak hitzartzeko oinarriak ezartzen dituen 77/1997 Dekretua aldatzeko
dekretu-proiektua.

•

Osasun Saileko aholku-batzordeen araubideari buruzko 121/2005 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

•

Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren 69/2021 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

•

Kontsumo publikoko edateko uren fluorazioari buruzko martxoaren 1eko 49/1988 Dekretua indargabetzen
duen dekretu-proiektua.

•

Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI) osasun-zerbitzuez hornitzeko dekretu-proiektua.

•

1/2016 Legea ez betetzeagatik ezarritako zehapenak ordezteko sistema arautzen duen dekretu-proiektua.

9. BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
ONARTUTAKO DEKRETUAK (1 )
•

12/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa
eta funtzionala ezartzen duena.

IZAPIDETZEN ARI DIREN DEKRETU-PROIEKTUAK (5)
•

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman itun sozialaren araubidea eta hitzarmenak arautzen dituen dekretua.

•

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen finantzaketan ordaintzera behartuta dauden pertsonen
parte-hartzea arautzen duen dekretu-proiektua.

•

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen errolda sortzen duen eta horien funtzionamendua arautzen
duen dekretu-proiektua.

•

Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako programetarako laguntzak arautzen dituen
dekretu-proiektua.

•

Dekretua-proiektua, haur eta gazteen aisialdiko hezitzaileak prestatzeko eskolen eta haur eta gazteen aisialdiko
hezkuntza-jardueretako begirale eta zuzendarien prestakuntza-ikastaroen onarpen ofiziala eta haietarako sarbidea
arautzen dituen dekretua aldatzen duena.
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10. KULTURA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KIROLA SAILA
ONARTUTAKO DEKRETUAK (3 )
•

73/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala
ezartzen duena.

•

228/2021 Dekretua, urriaren 26koa, Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Kontseilua
arautzen duena.

•

221/2021 Dekretua, urriaren 5ekoa, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren osaera,
antolamendua, funtzionamendua eta zereginak arautzen dituena.

IZAPIDETZEN ARI DIREN DEKRETU-PROIEKTUAK (2)
•

Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroa sortzeko dekretu-proiektua.

•

Oinarrizko Babeseko Kultura Ondasunen EAEko Erregistroa sortzeko dekretu-proiektua.

11. TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
ONARTUTAKO DEKRETUAK (4 )
•

Dekretu-proiektua, Euskadiko kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteen erregistroari buruzkoa (GKE 2021/12/28).

•

143/2021 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasoko eta ur kontinentaletako
turismo-arrantzari, arrantza-erakustaldiei eta marinel- edo arrantza-turismoari buruzkoa.

•

Decreto 231/2021, de 2 de noviembre, de modificación del Decreto regulador de la Comisión de Precios
de Euskadi.

•

13/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren egitura orga¬nikoa
eta funtzionala ezartzen duena.

IZAPIDETZEN ARI DIREN DEKRETU-PROIEKTUAK (5)
•

Bigarren eskuko ibilgailuen salerosketan kontsumitzaileen informazio-eskubidea arautzen duen dekretu-proiektua.

•

Balio akademiko ofiziala duen titulu bat lortzera bideratzen ez duten irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe
pribatuetako erabiltzaileen informaziorako eta interes ekonomikoen babeserako eskubidea arautzen duen dekretu-proiektua.

•

Dekretu-proiektua, 2012ko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretua, bidaia-agentziei buruzkoa, bigarrenez
aldatzeko dena.
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•

Dekretu-proiektua, Euskal kultura ondareko elementu katalogatuen barneko turismo-gidariaren jarduna
gaitzeko dena.

•

Dekretu-proiektua, Hotel-establezimenduei buruzkoa.

2021EKO URTEKO ARAU-PLANETIK KANPO
ONARTUTAKO BESTE ARAU-DEKRETU BATZUK
•

217/2021 Dekretua, irailaren 28koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko
unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari –hezkuntzaren arloan eskumenak
dituen sailak finantzatutakoari– buruzko Dekretua.

•

207/2021 DEKRETUA, irailaren 14koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren berariazko
estatistika-organoa sortu eta haren antolamendua eta funtzionamendua ezartzen dituena.

•

172/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak hartu duen erabakia, Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISSN International Standard Serial Number) esleitzeko egitekoak eta zerbitzuak Euskal
Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko.

•

171/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia
Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabaki bat. Erabaki horren bitartez, Euskal
Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege
Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak.

•

170/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, Estatua-Euskal Autonomia Erkidegoa Transferentzien Batzorde Mistoaren
erabakia onartzekoa. Horren bidez, maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez portu-gaietan Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako Estatuko administrazioaren zerbitzuetara atxikitako ondare-bitartekoak gehitzen dira.

•

169/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren
arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia, espetxe-arloko estatu-legeak betearazteko egitekoak eta
zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa.

•

155/2021 Dekretua, ekainaren 22koa, zeinaren bidez aparteko neurriak onartzen baitira 5/2021 Errege Lege-dekretuaren I. tituluan autonomoentzat eta enpresentzat aurreikusita dauden zuzeneko laguntzak kudeatzeko, izapidetzeko eta ekonomikoki kontrolatzeko (5/2021 Errege Lege-dekretua, martxoaren 12koa, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurriena).

•

145/2021 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, Eutanasiaren arloko Euskadiko Berme eta Ebaluazio Batzordea
sortzen duena.

•

139/2021 Dekretua, maiatzaren 18koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Berariazko
Estatistika Organoa sortzen eta haren antolaketa eta funtzionamendua ezartzen duena.

•

132/2021 Dekretua, maiatzaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urterako jaiegunen egutegi ofiziala
onartzen duena.

•

258/2021 Dekretua, abenduaren 28koa, Euskadiren Frantziako Ordezkaritza sortzen eta arautzen duena.
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