
 

 
 

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 88/2013 FORU DEKRETUA, ekainaren 18koa. Honen 

bidez, Nagusi txartela sortzen da. 
 
 
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak badaki zer egoera bizi duten 60 urtetik 
gorako bizkaitarrek; horrenbestez, haien bizi-kalitatea hobetzeko ekimenak aurkeztu, 
eta haien beharrizanak betetzeko programa eta ekitaldiak proposatzen ditu. Foru 
dekretu honen bidez Nagusi txartela sortzen da, Bizkaian bizi diren 60 urteko edo 
gehiagoko pertsonek abantailak lortu ahal izan ditzaten zerbitzu publiko zein 
pribatuetan, ekimen honekin bat egiten duten erakundeetan. 
 
Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiak zahartze aktiboaren inguruko estrategia bultzatzen 
du, talde horretako pertsonen bizi-baldintzak hobetu eta izan ditzaketen gabeziak 
detektatzeko; bada, horretarako, gizarteko hainbat sektore inplika daitezela 
proposatzen du. Nagusi txartela sortzearekin hobetu egin nahi da txartela zuzentzen 
zaion sektorearen presentzia eta txartela bera tresna baliagarria izan daiteke, hala 
adinekoentzat nola Bizkaiko saltokientzat. 
 
Hori dela bide, eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, 
Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 
Foru Arauko 17. eta 64.3 artikuluetan emandako ahalmenak erabiliz, Gizarte Ekintza 
Saileko foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu 
Kontseiluak 2013ko ekainaren 18ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako 
hau 
 

XEDATZEN DUT 

 

1. artikulua.- Xedea.- 

 
Nagusi txartelaren sorrera arautzea du xede foru dekretu honek. Txartel hori 
aurkeztuta abantaila ekonomikoak lortu ahal izango dira ekimenarekin bat egiten duten 
erakundeetan. 
 
Nagusi txartela baliozkoa izateko, txartelaren titularraren Nortasun Agiri Nazionala 
(NAN) edo Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia (AIZ) aurkeztu behar da harekin 
batera. 

 

2. artikulua.- Txartelaren onuradunak. 

 
Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren 60 urte edo gehiagoko pertsonek izango dute 
Nagusi txartela lortzeko eskubidea, baina, horretarako, behar bezala bete behar dute 
foru dekretu honetako 1. eranskinean jasotzen den eskabidea. 
 

 

3. artikulua.- Eskabidea aurkezteko lekua eta epea. 
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Eskabideak aurkezteko epea 2013ko uztailaren 1ean hasiko da, eta Nagusiak 
elkartean sartuta dauden erretiratuen etxe, klub eta elkarteetako edozeinetan aurkez 
daiteke. 
 

4. artikulua.- Txartelaren ezaugarriak. 

 
Nagusi txartela dokumentu pertsonala da, transferiezina eta doakoa, Bizkaiko Foru 
Aldundiak emango du eta txartel hori dutela egiaztatzen dutenek abantaila 
ekonomikoak lortu ahal izango dituzte halakoak eskaintzen dituzten erakunde publiko 
eta pribatuetan, eta eskaintza hori loteslea izango da sustapena indarrean dagoen 
bitartean. 

 

5. artikulua.- Abantaila ekonomikoak. 

 
Bizkaiko Lurralde Historikoan diharduten erakunde publiko edo pribatuek eskaini ahal 
izango dizkiete abantaila ekonomikoak Nagusi txartela dutenei. 
 
Abantailak aldi baterako zein mugagabeak izan daitezke, erakundeak sinatutako 
atxikimenduan jasotakoarekin bat, eta bertan nahitaez jasoko da ea eskaintza horiek 
bateragarriak diren ala ez erakundeak gainerako biztanleentzat indarrean dituen 
sustapenekin. 
 
Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetza-hitzarmenak sina ditzake Bizkaiko Lurralde 
Historikoan ezarpen zabala duten merkatari-elkarteekin, abantaila komertzialak elkarte 
horien bidez bidera daitezen: elkarteok jasoko dituzte erakunde pribatuek eskaintzen 
dituzten abantaila ekonomikoak, eta haien berri emango diote Gizarte Ekintza Sailari, 
hitzarmenetan ezarritako prozedurarekin bat. 
 
Atxikitako erakundeen eta indarrean dauden eskaintzen zerrenda eguneratuta 
mantendu behar dira Bizkaiko Foru Aldundiaren webean; lan hori Aldundiak berak 
egingo du. 
 

6. artikulua.- Datu pertsonalen babesa 

 
1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betetzeko, Nagusi txartela 
eskatzen duten pertsonen datuak datu pertsonalen fitxategi batean sartuko dira; 
fitxategiaren erantzulea Bizkaiko Foru Aldundiko Administrazioaren eta Plangintzaren 
Zuzendaritza Nagusia izango da. Programan parte hartzen duten pertsonek beren 
datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko 
eskubideak erabili ahal izango dituzte; horretarako, Gizarte Ekintza Sailaren 
bulegoetara jo beharko dute (Ugasko kalea, 3 bis, Bilbo), eta, han, identifikazio-
dokumentua aurkeztu (NAN edo AIZ). 

 

Xedapen gehigarria. 
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Ahalmena ematen zaio Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuari foru dekretu hau 
garatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan. 
 

Xedapen indargabetzailea. 
 
Indargabetuta geratuko dira foru dekretu honetan xedatu denaren aurka dauden maila 
bereko edo beheragoko xedapen guztiak eta, bereziki, 1997ko abenduaren 2ko 
117/1997 Foru Dekretua, Adineko txartela sortu zuena. 
 

Azken xedapenak. 

 

Lehena 
 
Foru dekretu honetan xedatuta ez dagoenerako, ordezko moduan, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen arau orokorrak eta arau horiekin bat 
datozen eta aplikatzekoak diren gainerako lege-xedapen guztiak aplikatuko dira. 
 

Bigarrena 
 
Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren 
biharamunean jarriko da indarrean. 
 
 
Bilbo, 2013ko ekainaren 18a. 
 

 

 

Gizarte Ekintzako foru diputatua 

Maria Pilar Ardanza Uribarren 

Ahaldun Nagusia 

Jose Luis Bilbao Eguren 



 

 
 

 

 
1. ERANSKINA Nagusi txartela eskatzea. Identifikazio-agiria ere aurkeztu behar da eskatzerakoan 

(NANa edo AIZ) 

 

Izena:   

IFZ: 

Helbidea 

Posta-kodea:    Herria:     

Telefonoa 

 

 

Honako hau sinatzen duenak Nagusi txartela ematea ESKATZEN du. 

 

 
DATUEN BABESARI BURUZKO KLAUSULA 

 

 

1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betetzeko, Nagusi txartela eskatzen duten pertsonen datuak 

datu pertsonalen fitxategi batean sartuko dira; fitxategiaren erantzulea Bizkaiko Foru Aldundiko Administrazioaren 

eta Plangintzaren Zuzendaritza Nagusia izango da. Programan parte hartzen duten pertsonek beren datuetan 

sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzte; 

horretarako, Gizarte Ekintza Sailaren bulegoetara jo beharko dute (Ugasko kalea, 3 bis, Bilbo), eta, han, 

identifikazio-dokumentua aurkeztu (NAN edo AIZ). 

 

 

ERRETIRODUNEN ETXEAK BETE BEHARREKO INFORMAZIOA 

 

ESKABIDEA AURKEZTU DEN ZENTROA: 

 

AURKEZPEN-EGUNA:  


