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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Batzar Nagusiak

Bizkaiko Batzar Nagusiak

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 FORU AGINDUA, ekaina-
ren 20koa.

Jakinarazten dut Bizkaiko Batzar Nagusiek 2018ko ekainaren 20ko osoko bilkuran 
onartu dutela Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Araua, ekaina-
ren 20koa, eta arau hori aldarrikatu eta argitaratzeko agindua ematen dut, aplikatu ahal 
zaien herritar, norbanako eta agintari guztiek bete dezaten eta betearaz dezaten.

Bilbon, 2018ko ekainaren 20an.
Ahaldun Nagusia,

UNAI REMENTERIA MAIZ
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EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO 
EKAINAREN 20KO 4/2018 FORU ARAUA

AURKIBIDEA

Atarikoa
Atariko titulua.—Xedapen orokorrak

1. artikulua.—Xedea.
2. artikulua.—Aplikazio-eremua.
3. artikulua.—Printzipio orokorrak.

I. Titulua.—Eskumenak, eginkizunak, antolaketa eta finantzaketa
I. KapItulua.—EskumEnak Eta Eginkizunak

4. artikulua.—Eskumenak.
5. artikulua.—Eginkizunak.

II. KapItulua.— Bizkaiko Foru aldundiarEn antolakEta EmakumEEn Eta gizonEn BErdintasuna-
rEn arloan

1. Atala.—Bizkaiko Foru Aldundiaren antolaketa
6. artikulua.—Bizkaiko Foru Aldundiaren antolaketa.

2. Atala.—Emakumeen eta gizonen berdintasunerako organoa
7. artikulua.—Sorrera eta atxikipena.
8. artikulua.—Xedea eta eginkizunak.
9. artikulua.—Baliabideak.
10. artikulua.—Teknikariak gaitzea.

3. Atala.— Bizkaiko Foru Aldundiko sail bakoitzean emakumeen eta gizonen arloko esku-
mena duten unitateak

11. artikulua.—Atxikipena eta helburuak.

4. Atala.—Sailen arteko koordinazio-egiturak
12. artikulua.—Sailen arteko koordinazio-egiturak.
13. artikulua.— Emakumeen eta Gizonen arteko Berdin-tasunerako Sailen arteko Ba-

tzordea.
14. artikulua.—Berdintasuna Taldea Sailen arteko Talde Teknikoa.

5. Atala.—Sailen barruko koordinazio-egiturak
15. artikulua.— Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunerako sailen barruko ba-

tzordeak.
16. artikulua.—Eginkizunak.

6. Atala.—Partaidetzarako eta lankidetzarako egiturak
17. artikulua.—Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lurralde-sarea.
18. artikulua.—Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua.

III. KapItulua.—FinantzakEta

19. artikulua.—Finantzaketa.

II. Titulua.— Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publikoan genero-ikuspe-
gia txertatzeko neurriak

I. KapItulua.—XEdapEn orokorrak

20. artikulua.—Organo eskuduna.
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II. KapItulua.—plangintza, EzarpEna, jarraipEna Eta EBaluazioa

21. artikulua.—Plangintza, ezarpena, jarraipena eta ebaluazioa.

III. KapItulua.—ordEzkaritza Eta partaidEtza

22. artikulua.—Ordezkaritza eta partaidetza orekatuak.

IV. KapItulua.— inFormazioarEn sorrEra Eta kudEakEta Eta Barruko zEin kanpoko  komunikazioa

23. artikulua.— Informazioaren sorrera eta kudeaketa eta barruko zein kanpoko ko-
munikazioa.

V. KapItulua.— aldundiarEn aztErlan Eta Estatistikak

24. artikulua.—Azterlan eta estatistikak.

VI. KapItulua.—arauEn sorrEra

25. artikulua.—Arauen sorrera.

VII. KapItulua.—aurrEkontuEn plangintza Eta kudEakEta

26. artikulua.—Aurrekontuen plangintza eta kudeaketa.

VIII. KapItulua.—langilEEn kudEakEta

27. artikulua.—Xedapen orokorra.
28. artikulua.—Sarbidea eta hautaketa.
29. artikulua.—Sustapena.
30. artikulua.—Prestakuntza.
31. artikulua.—Ordainsari-politika.
32. artikulua.—Laneko segurtasuna eta osasuna.
3. artikulua.—Erantzunkidetasuna eta bateragarritasuna.
34. artikulua.—Jarduera sindikala, ordezkaritza eta negoziazio kolektiboa.

IX. KapItulua.—kontratuak, diru-laguntzak Eta lankidEtza-hitzarmEnak

1. Atala.—Kontratazio Publikoa
35. artikulua.—Genero-ikuspegia kontratazio publikoan txertatzea.
36. artikulua.—Genero-ikuspegia kontratazioaren helburuan txertatzea.
37. artikulua.—Kaudimen teknikoa.
38. artikulua.—Adjudikazio-irizpideak.
39. artikulua.—Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak.
40. artikulua.—Sistema, metodologia eta egiaztapena.

2. Atala.—Diru-Laguntzak
41. artikulua.—Genero-ikuspegia nahitaez txertatzea diru-laguntzetan.
42. artikulua.—Parte ez hartzeko debekuak.
43. artikulua.—Onuradun izateko baldintzak.
44. artikulua.—Ebaluazio-batzordearen osaera.
45. artikulua.—Ebaluazio-irizpideak.
46. artikulua.—Pertsona fisiko eta juridiko onuradunen betebeharrak.
47. artikulua.— Zuzenean ematen diren diru-laguntzen edo diru-laguntza izendunen 

araubidea.
48. artikulua.—Sistema, metodologia eta egiaztapena.

3. Atala.—Lankidetza-hitzarmenak
49. artikulua.—Genero-ikuspegia txertatzea lankidetza-hitzarmenetan.
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III. Titulua.—  Emakumeen eta gizonen berdintasuna Bizkaiko foru-sektore pu-
blikoaren esku-hartzearen arloetan

I. KapItulua.—gEnEro-BErdintasuna Eta garapEn iraunkorra

50. artikulua.—Xedapen orokorra.

II. KapItulua.—BErdintasunErantz Eta kulturarEn garapEn iraunkorrErantz

51. artikulua.—Kultura.
52. artikulua.—Kirol-jarduerak eta ohitura osasungarriak.

III. KapItulua.—BErdintasunErantz Eta gizartEarEn garapEn iraunkorrErantz

53. artikulua.—Garapenerako lankidetza.
54. artikulua.—Gizarte inklusiboa bultzatuz.

IV. KapItulua.—idarkEria matXista dEsagErraraztEa

55. artikulua.—Arreta eta babesa.
56. artikulua.—Ikerketa.
57. artikulua.—Prebentzioa eta sentsibilizazioa.

V. KapItulua.—BErdintasunErantz Eta EkonomiarEn garapEn iraunkorrErantz

58. artikulua.—Politika fiskala.
59. artikulua.—Enplegua.

VI. KapItulua.—BErdintasunErantz Eta ingurumEnarEn garapEn iraunkorrErantz

60. artikulua.—Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala.
61. artikulua.—Hiri-plangintza eta azpiegiturak.
62. artikulua.—Garraioa eta mugikortasuna.

IV. Titulua.—Bermeen araubidea
63. artikulua.—Helburua eta aplikazio-eremua.
64. artikulua.—Herritarrentzako bermea.
65. artikulua.—Foru-administrazioaren betebeharrak.

Xedapen Gehigarriak
Lehenengo Xedapen Gehigarria.—Foru-arauaren ebaluazioa eta berrikuspena.
Bigarren Xedapen Gehigarria.—Bizkaiko Foru Aldundiak bere egiturak egokitzea.
Hirugarren Xedapen Gehigarria.—Finantzaketa.
Laugarren Xedapen Gehigarria.— Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lu-

rralde-sarea.
Bosgarren Xedapen Gehigarria.—Bizkaiko Emakumeen Kontseilua.
Seigarren Xedapen Gehigarria.—Xedapen orokorrak egiteko prozedura.
Zazpigarren Xedapen Gehigarria.—Kontratazioa.
Zortzigarren Xedapen Gehigarria.—Diru-laguntzak.

Xedapen Iragankorrak
Lehenengo Xedapen Iragankorra.— Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Or-

ganoa.
Bigarren Xedapen Iragankorra.—Berdintasun Taldearen ordezkariak.
Hirugarren Xedapen Iragankorra.—Sailen barruko batzordeak.

Xedapen Indargabetzaile Bakarra.—Indargabetzea.

Lehenengo Azken Xedapena.—Eskumen-tituluak eta arau honen eragin-eremua.

Bigarren Azken Xedapena.—Indarrean jartzea.



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
13

5-
(I-

69
5)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, uztailak 13. Ostirala135. zk. 5. orr.

ATARIKOA
I

Emakumeen eta gizonen berdintasunaren eta sexu-diskriminaziorik ezaren printzi-
pioa printzipio juridiko unibertsal bat da, hainbat arau-testutan aitortuta dagoena. Gaur 
egun, arau ugari dago emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan, baina, 
egia esan, ez dugu lortu benetako berdintasunik, eta, era berean, ez dira amaitu ema-
kumeek emakume izateagatik sufritzen dituzten bidegabekeriak, ez eta haien oinarrizko 
eskubideen urraketa ere.

Berdintasunaren arloko araudiei jarraiki, administrazio publikoek hainbat betebehar 
dituzte, alde batetik, genero-ikuspegia politika publikoen plangintza, betearazpen eta 
jarraipenaren mailetan txertatzeko, eta, bestetik, berdintasunerako eta sexua dela-eta 
bereizkeriarik ez izateko eskubide guztiak benetan erabili ahal izango direla bermatzeko.

Hori dela eta, gaiaren arloko araudiak daude maila guztietan: nazioartean, Europar 
Batasunean, estatuan, erkidegoetan, aldundietan eta udaletan.

Berdintasuna giza eskubideen oinarrizko printzipioa da. Giza Eskubideen Adieraz-
pen Unibertsalak hau ezartzen du 2.1. artikuluan: «Pertsona guztiek dituzte adieraz-
pen honetan aldarrikatutako eskubideak eta askatasunak, haien arraza, kolorea, sexua, 
hizkuntza, erlijioa, iritzi politikoa edo bestelakoa, sorburu nazionala edo soziala, maila 
ekonomikoa, jaiotza edo beste baldintza batzuk edozein izanik ere».

Era berean, bizitza demokratikoa gidatzen duen printzipioa da, bereizkeriak gainditu, 
eta gizaki guztiak pertsona eta hiritar kategorian sartzen dituena, sexua dela-eta bereiz-
keriarik egin gabe.

Gizaki guztiek dituzten eskubideetako bat da, besterenezina eta berezkoa, haien 
arteko desberdintasunak gorabehera. Hortaz, errespetatzeko, bermatzeko eta benetan 
betetzeko legezko betebeharra sortzen die instituzio publiko guztiei.

Berdintasunaren ideia beti egoten da justiziari lotuta. Pertsona guztiak dira besteak 
bezain duinak, eta, beraz, denei onartu behar zaizkie eskubide berberak, denek izan 
behar dute aukera eskubide berberak benetan erabiltzeko.

Gertatu ohi denez, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioa le-
ge-esparruan garatu zen, mugimendu feministek giza eskubideen diskurtsoa bereganatu 
zutelako. Horrela, aldaketa nabarmenak lortu dira eskubide horien formulazioan, eta, ho-
rien bidez, berriz definitu dira aztertu beharreko kategoriak eta emakumeen eskubideak.

Nazio Batuek berdintasunaren alde duten konpromisoa garbi islatzen da 1975. urtea 
«Emakumearen Nazioarteko Urtea» deklaratu zuenean eta 1979. urtean CEDAW sortu 
zuenean (Emakumearen aurkako Diskriminazio Mota guztiak Ezabatzeko Konbentzioa). 
Horiez gainera, ezin dira ahaztu Emakumeei buruzko Mundu Konferentziak (Mexiko, 
1975; Kopenhage, 1980; Nairobi, 1985; eta Pekin, 1995). Ibilbide honek balio izan du 
berdintasun-politikak modu eraginkor eta iraunkorrean eragiteko mundu osoan. Halaber, 
1993. urtean, «Emakumearen Aurkako Indarkeria Ezabatzeari buruzko Adierazpena» 
onartu zen, non definitzen den zer den «emakumeen kontrako indarkeria» eta ezartzen 
den zer egin dezaketen estatuek indarkeria mota hori ezabatzeko.

Europar Batasunak, emakumeari buruz Pekinen egin zen 1995eko konferentziaren 
lekukoa hartuta, apustua egiten du genero-ikuspegia erakundeen prozesu eta prozedura 
guztietan txertatzearen alde. Europar Batasunak eginiko arauen artean, 1957ko mar-
txoaren 25ean sinatu zen Erromako Tratatua nabarmendu behar da; izan ere, haren 119. 
artikuluan ordainsari-berdintasuna ezarri zuen, hau da, sexu-diskriminaziorik gabekoa. 
Ildo beretik jo zen 1992ko otsailaren 7an Maastrichteko Tratatua sinatu zenean. Izan ere, 
politika sozialari buruzko protokoloan, sexu-diskriminaziorik gabeko ordainsari-berdin-
tasuna aipatzen zen, eta ekintza positiboko neurriak adierazten ziren. Hain zuzen, hau 
zioen 6.3. artikuluak: «Artikulu hau ez da eragozpena izango estatu kide bakoitzak neu-
rriak hartu edo mantendu ditzan emakumeei lanbide-jarduerak egiten laguntzeko edo 
emakumeek lanbide-karreretan dituzten oztopoak saihestu do konpentsatzeko».
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Ondoren, 1997ko urriaren 2an sinatutako Amsterdamgo Tratatuan, bi helburu hauek 
ezarri ziren: berdintasuna sustatzea eta desberdintasunak ezabatzea. Nabarmentzekoa 
da genero-mainstreaming kontzeptua jaso zela, eta haren artikulu batean ezarri zue-
la Europako Erkidegoak bere jarduera guztietan helburu izango duela emakumeen eta 
gizonen desberdintasunak ezabatzea eta berdintasuna sustatzea. Tratatu honetan ere 
berriro jaso zen ordainsari-berdintasunaren printzipioa gizonek eta emakumeek lan bera 
edo balio bereko lana egiten dutenerako. Era berean, ekintza positiboan ezartzearen alde 
egin zen. Izan ere, hau ezarri zen: «Lan-bizitzak dirauen artean gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasuna benetakoa eta osoa izango dela bermatzeko, tratu-berdintasunaren 
printzipioak ez dio ezein estatu kideri eragozpenik jarriko, baldin eta, ordezkaritza txikie-
na duen sexuaren alde, neurri jakin batzuk hartzea erabakitzen badu, lanbide-jarduere-
tan parte hartzeko erraztasunak jartzeko edo lanbide-karreran dauzkaten desabantailak 
saihestu edo orekatzeko».

Europar Batasunaren kasuan, zuzentarauak ere kontuan hartzekoak dira, estatu ki-
deak behartuta baitaude haiek betetzera. Hauek dira zuzentarau garrantzitsuenetako 
batzuk: Kontseiluaren 1975eko otsailaren 10eko 75/117/EEE Zuzentaraua, gizon eta 
emakume langileen artean ordainsari-berdintasunaren printzipioa aplikatzearen ingu-
ruan estatu kideetan dauden legeriak hurreratzeari buruzkoa. Haren bidez, debekatu 
egiten da sexua-dela eta ordainsarian egiten den ezein diskriminazio-mota. Kontseilua-
ren 1976ko otsailaren 9ko 76/207/EEE Zuzentaraua, enpleguaren, prestakuntzaren eta 
lanbide-aurrerakuntzaren arloan gizonen eta emakumeen arteko tratu-berdintasunaren 
printzipioa aplikatzeari, eta lan-baldintzei buruzkoa.

Ondoren, Kontseiluaren 2002ko irailaren 23ko 2002/73/EEE Zuzentarauak aldatu 
du, haren bidez aldatzen baita Kontseiluaren 1976ko otsailaren 9ko 76/207/EEE Zu-
zentaraua, enpleguaren, prestakuntzaren eta lanbide-aurrerakuntzaren arloan gizonen 
eta emakumeen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa aplikatzeari, eta lan-baldintzei 
buruzkoa. Zuzentarau honetan, definitzen da zer diren zuzeneko eta zeharkako diskri-
minazioak, jazarpena eta sexu-jazarpena. Ondoren, Europako Parlamentuaren eta Kon-
tseiluaren 2006ko uztailaren 5eko 2006/54/EE Zuzentarauak aldatu du zuzentarau hori 
gizonen eta emakumeen artean tratu-berdintasunaren printzipioa aplikatzeko da enple-
guarekin eta okupazioarekin zerikusia duten gaietan (testu bategina).

Azkenik, aipatu behar da «Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako Estrategia 2010-
2015» dagoela. Estrategiak berak adierazten duen moduan, «Europako Batzordearen 
sexuen arteko berdintasunaren gaineko lan-programa bat da eta, gainera, nazio-mai-
lan aurrerapenak sustatzeko eta Europako gainerako erakundeekin eta interesa duten 
alderdiekin elkarlanean aritzeko oinarria jartzeko asmoa du». Estrategia horrek lehen-
tasunezko bost arlo lantzen ditu (independentzia ekonomiko bera; ordainsari bera lan 
beragatik edo balio bereko lanagatik; duintasuna, segurtasuna eta indarkeria sexistaren 
amaiera; eta berdintasuna kanpo ekintzan) eta arlo horietan zer ekintza gauzatu behar 
diren zehazten du. Gai horizontalak ere lantzen ditu, besteak beste, sexuaren araberako 
rolak, legeria, gobernantza eta berdintasunerako tresnak.

Estatu mailan, azken urteetan lege-esparru bat garatu da, nazioarteko eskakizunei 
erantzunda berdintasuna eragiteko prozesuari laguntza ematen diona. 2004ko abendua-
ren 28ko 1/2004 Lege Organikoak, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa ema-
teko neurriei buruzkoak, genero-indarkeriaren definizioa jaso zuen. Lege horrek bost 
titulu ditu (sentsibilizazio-, prebentzio- eta detekzio-neurriak; indarkeriaren biktima diren 
emakumeen eskubideak; babes instituzionala; zigor-arloko babesa; eta babes judiziala), 
genero-indarkeriaren aurka borroka egiteko esparru zabal bat ezartzea helburu dutenak.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako 2007ko martxoaren 22ko 
3/2007 Lege Organikoa funtsezkoa izan zen, giltza diren kontzeptuei buruzko definizioak 
ezarri baitzituen: tratu-berdintasuna, zuzeneko eta zeharkako diskriminazioak, sexu-ja-
zarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena eta ekintza positiboak. Gainera, adminis-
trazio publikoan, enpresetan eta sektore pribatuan eragina duten gaiak jorratu zituen, 
hainbat artikulutan. Sektore pribatuari dagokionez, IV. titulua da garrantzitsuena (Aukera 
berdinekin lan egiteko eskubidea), honako gai hauek lantzen baititu: negoziazio kolekti-
boan berdintasuna sustatzea, enpresa pribatuetan berdintasun-planak egitea eta aplika-
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tzea, eta lanean sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko neurri 
espezifikoak, besteak beste.

Estatuari dagokionez, komeni da gogoraraztea ekintza positiboen arloan zein gene-
ro-indarkeriaren arloan Konstituzio Auzitegiak emandako jurisprudentzia.

EAEn, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 
Legeak jarduera-premia berrien, zeharkakotasunaren eta ekintza positiboaren lekukoa 
hartu zuen, gure erkidegoan berdintasuna sustatzeko.

Berdintasunaren arloan aginte publikoen jarduna gidatu eta bideratu behar duten zor-
tzi printzipio orokorrak ezartzen ditu lege horrek: tratu-berdintasuna; aukera-berdintasu-
na; dibertsitatea eta ezberdintasuna errespetatzea; genero-ikuspegiaren integrazioa edo 
genero-zeharkakotasuna; ekintza positiboa; sexuaren araberako rolak eta estereotipoak 
desagerraraztea; ordezkaritza orekatua (pertsona anitzeko administrazio-organoetan, 
sexu biek % 40ko ordezkaritza izatea), eta administrazio eta erakundeen arteko koordi-
nazioa eta lankidetza.

Legearen 3. artikuluan ezartzen diren printzipio orokorrez gainera, 15, 16, 17, 18-22, 
23 eta 47. artikuluek erakunde publikoek landu beharreko hainbat arlo aipatzen dituzte: 
Barne-diagnostikoa eta berdintasun-plana egitea (15. artikulua); estatistikak eta azter-
lanak genero-ikuspegiaren arabera egokitzea (16. artikulua); langileak berdintasunaren 
arloan gaitzea (17. artikulua); araudian eta kanpoko jarduera administratiboetan gene-
roaren arabera duen eragina ebaluatzea (18-22. artikuluak); euskal aginte publikoek ez 
erabiltzea hizkera sexista, ez zuzenean, ez beste pertsona edo erakunde batzuen bitar-
tez sortzen dituzten dokumentuetan eta euskarrietan (18.4 artikulua); zuzendaritza-orga-
noetako eta kide anitzeko organoetako kideak izendatzerakoan, emakumeen eta gizo-
nen ordezkaritza orekatua izatea (23. artikulua), eta erantzunkidetasuna sustatzea (47. 
artikulua).

Horrez gainera, EAEn Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana dago. Ema-
kumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 15. 
artikuluan ezarritakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzak, agintaldi bakoitzean, «plan orokor 
bat onetsi behar du. Plan horretan, hain zuzen, euskal herri-aginteek emakumeen eta 
gizonen berdintasunaren arloan izango dituzten jarduerak orientatzeko jarraibideak eta 
gidalerroak modu koordinatu eta orokorrean jasoko dira».

Gaur egun, Gipuzkoako Lurralde Historikoan ere berdintasunari buruzko foru-araudia 
dago eta EAEko hainbat udal ordenantza daude berdintasunaren arloan.

Arau-testuinguru horren barruan, Bizkaiko Foru Aldundiak, erabat kontzientziatuta 
eta sentsibilizatuta dagoenez, urteak daramatza berdintasunaren arloan lanean. Lan 
horren lehen inflexio-puntua Berdintasunaren eta Genero Politiken Unitatea eta Berdin-
tasunerako I. Foru Plana (2000-2003) sortzea izan zen (2000. urtea). Izan ere, haien 
bidez, lortu nahi ziren helburuak eta erakunde barruan lan egiteko modua ezarri ziren. 
Urte hartan (2000. urtea) Sailen arteko Batzordea sortu zen.

2001. urtean, genero-ikuspegia txertatzeko gomendioen eskuliburua egin zen, eta 
programa pilotu bat abiarazi zen Nekazaritza Sailean. 2003. urtean, Berdintasunerako 
II. Foru Plana (2004-2007) egin zen; haren bidez, Berdintasuna Taldea sortu zen, bai 
eta Bizkaiko Foru Aldundian genero-zeharkakotasunaren arloan aitzindari ziren ekimen 
batzuk ere. 2006. urtean, generoaren gaineko jarduera-protokoloak egin ziren Bizkaiko 
Foru Aldundiaren prozesuetarako, eta, 2007. urtean, Berdintasunerako eta Herritarren 
Eskubidee-tarako Zuzendaritza Nagusia sortu zen.

2008. urtean, Berdintasunerako III. Foru Plana (2009-2011) egin zen; aldi horretan, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailen arteko Batzordea, Berdintasuna Tal-
dea eta sailen barruko unitateak arautu eta garatu ziren. 2012. urtean, Berdintasunerako 
IV. Foru Plana (2012-2015) egin zen. Azpimarratu behar da 2013. urtean gertaera ga-
rrantzitsu bat jazo zela; izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 19ko 141/2013 
Foru Dekretua onartu zen, zeinaren bidez ezartzen baitira generoaren eraginaren aurre-
tiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak (ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen Berdin-
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tasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean dago aurrez ikusita). Horrek eragina izan du 
xedapenak egiteko eran.

2015. urtean, Berdintasunerako V. Foru Plana (2019-2019) egin zen, eta oraindik 
dago indarrean; haren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak jarraitu nahi du orain arteko lana 
egiten, aurrera egiteko balio izan baitu Bizkaiko Foru Aldundiaren politiketan gene-
ro-zeharkakotasuna txertatzen. Ezin da ahaztu ibilbide horretan Aldundiak helburu bera 
duten beste eragile publiko eta pribatuen laguntza handia izan duela, eta herritarren par-
taidetza ere izan duela; izan ere, partaidetza hori funtsezkoa da berdintasun benetakoa 
eta eraginkorra lortzeko Bizkaiko Lurralde Historiko osoan.

II

Legearen aurrean berdintasun formala erabat aitortzea aurrerapauso handia izan 
da, baina oraindik ere ez da nahikoa. Egia da emakumeek eta gizonek gizartean duten 
eginkizuna aldatzen ari dela, baina ez beharko lukeen erritmoan. Aurrerapen horiek egi-
tea ezinezkoa izango zen mugimendu feministen bultzadarik, erresistentziarik eta par-
te-hartzerik gabe, mugimendu horiek buru izan baitira aldarrikapenetan, egitura sozial 
patriarkal guztiak erabat aldatzeko, emakumeak bistaratzeko, haien parte-hartzea eta 
ahalduntzea sustatzeko, eta praktika eta kultura matxistaren adierazpen guztiak errotik 
kentzeko. Era berean, funtsezkoa izan da historian barrena emakumeen eskubideen 
alde —maiz era anonimoan— borroka egin duten emakume guztien lana.

Edonola ere, badaude datu objektibo batzuk desberdintasun-egoerek oraindik ere 
badirautela adierazten digutenak. Botere-egiturek egoera desberdinetan kokatzen dituz-
te emakumeak eta gizonak; pobrezia feminizatu egiten da; emakumeen langabezia-tasa 
handiagoa da gizonena baino eta emakumeen enpleguak prekarioagoak dira; zalantza-
rik gabe, soldata-arrakala dago generoen artean; emakumeen jardunaldia bikoitza eta 
hirukoitza izaten da, kristalezko sabaiak ez dira apurtzen.

Emakumeak gauza bihurtu eta sexualizatu egiten dira, eta matxismoak oraindik di-
rau eremu ugarietan. Emakume ugarik diskriminazio mota batzuk pairatu behar izaten 
dituzte batera, eta are ahulagoak dira gizartean; izan ere, sexu diskriminazioaz gainera, 
beste arrazoi batzuk direla-eta jasaten dute diskriminazioa: arraza, etnia, hizkuntza, adi-
na, desgaitasuna, ondarea, sexu-joera, eta abar.

Mota guztietako indarkeriei egin behar diete aurre emakumeek: indarkeria matxista, 
sexista, sinbolikoa, estrukturala, eta abar. Hori guztia askotan oztopatzen ari da emaku-
meek herritarrei berez dagozkien eskubideak osotasunez erabiltzea.

Bestalde, foru-arau honetan, intersekzionalitatea zeharkako printzipio bat izango da; 
kontzeptu horren bidez, gizartean batzuk besteen gainean jarrita edo elkarren arteko 
intersekzioan dauden identitate sozialak aztertzen dira, bai eta identitate horien arteko 
diskriminazio-sistemak ere. Intersekzionalitatearen arabera, bazterkeriaren modu klasi-
koak (arrazakeria, sexismoa, homofobia, transfobia, xenofobia, eta abar) lotuta daude el-
karren artean, eta diskriminazio-modu ugari elkarlotzen dituen sistema bat sortzen dute.

Kontzeptu hau feminismoaren hirugarren uhinaren ekarpen bat da, eta agerian jar-
tzen du gure bizitzek harremana dutela zenbait identitate, zapalkuntza-forma eta/edo 
pribilegiorekin. Era askotako identitate horiek elkarri lotuta daude, eta ezin dira bakarka 
edo banaka aztertu. Intersekzionalitatea justizia soziala lortu nahi duten lan guztietan 
txertatu behar den esparrua da.

Hori guztia dela eta, foru-arau honen helburu nagusia da Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoan emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna lortzeko beharrezko diren bal-
dintzak bermatzea. Dokumentu arauemaile honek argi eta garbi islatzen du Aldundiak 
berdintasun-politikekin duen konpromisoa, baina, horrez gainera, dimentsio sinboliko bat 
du: berdintasunaren printzipioen defentsaren bozgorailu izan nahi du iritzi publikoaren 
aurrean.

Foru-arau honetan, orokorretik espezifikorantz egiten da, horrek laguntzen baitu des-
berdintasun-paradigma zaharrak eraldatzen. Tresna gisa, argi eta garbi islatzen du Biz-
kaian foru-politikek berdintasunaren alde duten konpromisoa; izan ere, bete beharreko 



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
13

5-
(I-

69
5)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, uztailak 13. Ostirala135. zk. 9. orr.

ildoak ezartzen ditu foru-sail guztietarako eta, hedapenez, gizarte osorako. Genero-ikus-
pegia Bizkaiko Foru Aldundiaren politika, programa eta ekintza guztietan sustatu behar 
dugu.

Tresna arauemaile egonkor eta iraunkor gisa, foru-arauak emakumeen eta gizonen 
berdintasuna sustatu nahi du pertsona guztientzat gizarte bidezkoago, orekatuago, 
eraginkorrago eta zoriontsuago bat bermatzeko. Foru-arau honen bidez, emakumeen 
ahalduntze indibiduala eta kolektiboa, partaidetza sozio-politikoa eta autonomia sustatu 
nahi dira; horretarako, besteak beste, Bizkaiko emakumeen errealitatea zuzen islatu eta 
ikusarazi nahi du espazio publikoan. Gizartearen kontzientziazioa eta lankidetza sustatu 
nahi ditu emakumeen kontrako indarkeria prebenitu eta desagerrarazteko. Era berean, 
sustatzen du erantzunkidetasuna, bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan bizitza bate-
ragarri izatea eta generoaren estereotipoak eta rolak aldatzea.

Jakina denez, administrazioaren eta gizartearen arteko lankidetza estua beharrez-
koa da egituran eta antolaketa sozialean balioak eta jarrerak aldatzea dakarren edozein 
eraldaketa-prozesu egiteko. Ildo honetan, arau honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
eta emakume-elkarte nahiz elkarte feministen arteko elkarrizketa eta lankidetza bidera-
tu nahi dira, Bizkaiko gizartean berdintasuna zabal dadin eta gizarte bidezkoagoa izan 
dadin.

Hori dela eta, foru-arau hau diseinatzeko, prozesu parte-hartzaile bat egin da, Bizkai-
ko herritar guztiei eta berdintasunaren arloko profesional eta adituei irekia. Prozesuan, 
hainbat tresna eta metodologia erabili dira sektore guztietatik informazioa, iritziak eta 
orientazioak biltzeko. Foru-arau honek konpromisoa hartzen du Bizkaiko herritarren eta 
gizarte zibil antolatuaren benetako parte-hartzeko prozesu lotesleak bultzatzeko, hala 
dokumentu honetan jasotako ekintzak eta neurriak abiarazteko, nola arautzeko eta ja-
rraipena eta ebaluazioa egiteko.

III

Honela dago egituratuta foru-araua: bost titulu, 65 artikulu, 8 xedapen gehigarri, 3 
xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen bi.

Atariko tituluan —xedapen orokorrak—, xedea eta aplikazio-eremua definitzeaz gai-
nera, printzipio orokorrak ezartzen dira.

I. tituluak —3 kapitulutan egituratzen da— eskumenak, eginkizunak, antolaketa eta 
finantzaketa arautzen ditu; hau da, Bizkaiko foru-sektore publikoari emakumeen eta gi-
zonen berdintasunaren arloan dagozkion eginkizunak eta eginkizunok betetzeko bere-
ganatzen dituen egiturak eta baliabideak.

II. tituluak —9 kapitulutan egituratzen da— Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore 
publikoaren jardunean genero-ikuspegia txertatzeko neurriak arautzen ditu; hau da, Biz-
kaiko foru-sektore publikoan berdintasun-politiken zeharkakotasunaren alorreko tresnak.

III. tituluak —6 kapitulutan egituratzen da— foru-arau honen helburuak betetzeko fo-
ru-sektore publikoak ezarriko dituen neurri zehatzak arautzen ditu, haren eskumen-ere-
mu bakoitzaren arabera eta garapen iraunkorra kontuan hartuta.

IV. tituluan, bermeen araubidea arautzen da.
Foru-arau honekin batera, kontrol ekonomikoari buruzko txostena, antolaketa-txoste-

na eta generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena doaz.
Foru-arau hau ematen da, batetik, kontuan hartuta Euskal Autonomia Erkidegoaren 

Autonomia Estatutuaren 37.3.a) artikuluak lurralde historikoetako foru-organoei ematen 
dizkien eskumen eta ahalmenak, eta, bestetik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta hura garatzen duen araudian emakumeen eta 
gizonen berdintasunaren arloan ezarritako arauak betetzeko.
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ATARIKO TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.—Xedea
Foru-arau honen helburua da emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Biz-

kaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publikoaren jarduna zuzenduko duten printzipio 
orokorrak ezartzea, eta neurri batzuk arautzea bizitzaren esparru guztietan emakumeen 
eta gizonen berdintasuna sustatu eta bermatzeko eta, bereziki, emakumeen autonomia 
bultzatzeko eta haien posizio sozial, ekonomiko zein politikoa indartzeko. Halaber, ema-
kumeak emakume izate hutsagatik jasaten dituzten bazterkeria- eta desparekotasun-for-
ma guztiak, zuzenekoak nahiz zeharkakoak, desagerrarazteko neurriak hartzea, beren 
eskubideak gauzatzeko oztopo guztiak ezabatuz.

Foru-arau honen helburu nagusia da Bizkaiko Lurralde Historikoan emakumeen eta 
gizonen berdintasun benetako eta eraginkorra lortzeko beharrezko diren baldintzak ber-
matzea.

2. artikulua.—Aplikazio-eremua
Foru-arau hau Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publiko osoari aplikatzekoa 

da; horretarako, kontuan hartuko da Aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko 5/2006 Foru 
Arauaren testu bategina onartzen duen abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu Arauemai-
lean emandako definizioa.

Era berean, Bizkaiko Sektore Publikoarekin harreman arautuak (kontratuak, hitzar-
menak, diru-laguntzak) dituzten entitate pribatuei ere eragingo die, foru arau honetan 
xedatutakoaren arabera.

3. artikulua.—Printzipio orokorrak
1. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Le-

gearen 3. artikuluan jasotakoak dira Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publikoa-
ren jarduna arautu eta orientatu behar duten printzipio orokorrak. Hauek, hain zuzen: 
tratu-berdintasuna; aukera-berdintasuna; dibertsitatea eta ezberdintasuna errespeta-
tzea; genero-ikuspegiaren integrazioa; ekintza positiboa; sexuaren araberako rolak eta 
estereotipoak desagerraraztea, eta koordinazioa eta lankidetza.

2. Foru-arau honetan, intersekzionalitatea zeharkako printzipio bat izango da; kon-
tzeptu horren bidez, identitate ezberdinak, eta dagozkien diskriminazio-sistemak, elka-
rren arteko intersekzioan daudela oinarritzat hartzen da diskriminazio-egoera anitzei 
aurre egiteko. Tresna analitikoa den Intersekzionalitateak, aukera ematen digu generoa 
nola gurutzatzen den identitateekin eta nola gurutzapen horiek desberdintasuna ondo-
rioztatzen duten aztertzeko, ulertzeko eta erantzuteko.

3. Printzipio horiek arautu eta orientatuko dute goiko artikuluan adierazitako sub-
jektuen eta pertsona fisiko eta juridikoen jarduna kontratu publikoak edo lankidetza-hi-
tzarmenak sinatzen dituztenean edo haien bidez emandako laguntza edo diru-laguntzen 
onuradun direnean.

I. TITULUA
ESKUMENAK, EGINKIZUNAK, ANTOLAKETA ETA FINANTZAKETA

I. KAPITULUA
ESKUMENAK ETA EGINKIZUNAK

4. artikulua.—Eskumenak
Foru-arau hau onartzen da, batetik, kontuan hartuta Euskal Autonomia Erkidegoaren 

Autonomia Estatutuaren 37.3.a) artikuluak lurralde historikoetako foru-organoei ematen 
dizkien eskumenak, eta, bestetik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 
18ko 4/2005 Legean eta hura garatzen duen araudian emakumeen eta gizonen berdin-
tasunaren arloan ezarritako arauak betetzeko.



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
13

5-
(I-

69
5)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, uztailak 13. Ostirala135. zk. 11. orr.

5. artikulua.—Eginkizunak
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legea-

ren 6 artikuluan ezarritakoaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiari dagozkio eginkizun 
hauek:

a)  Azpiegiturak, programak eta prozedurak egokitu eta sortzea, bere administra-
zio-jardueran genero-ikuspegia txertatzeko.

b)  Bere lurralde-eremuan ekintza positiboko neurriak egikaritzea.
c)  Bere lurralde-eremuan programak egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurla-

ritzaren plangintza orokorraren esparruaren barruan.
d)  Estatistikak egokitu eta eguneratzea, haien bitartez foru-eskumenekoak diren 

eremu guztietan emakumeek eta gizonek bizi dituzten ezberdintasun-egoerak 
ezagutu ahal izateko.

e)  Bere lurralde-eremuan, emakumeen eta gizonen egoerari buruzko azterlanak 
eta ikerketak egitea.

f)  Bere lurralde-eremuan, emakumeen eta gizonen ezberdintasun-egoerari buruz 
eta berdintasuna sustatzeko abiarazi behar diren neurriei buruz sentsibiliza-
zio-jarduerak burutzea.

g)  Foru-legeria nolakoa den eta nola aplikatzen den kontrolatzeko jarraipena egi-
tea, emakumeen eta gizonen berdintasun-printzipioaren arabera.

h)  Sustapen-neurriak ezartzea, udalek eta gainerako toki-entitateek bitarteko ma-
terialak, ekonomikoak eta giza baliabideak izan ditzaten, emakumeen eta gizo-
nen berdintasuna erdiesteko diseinatutako programak eta jarduerak garatu ahal 
 izateko.

i)  Askotariko diskriminazioa jasaten duten emakumeek oinarrizko gizarte-eskubi-
deetarako sarbidea izan dezaten programa edo zerbitzuak ematea, zerbitzuon 
izaera dela-eta udalez gainetik eman beharrekoak direnean.

j)  Emakumeei eta gizonei bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri izaten 
laguntzeko helburua duten baliabide eta zerbitzu soziokomunitarioak ezartzea, 
beren izaera dela-eta udalez gainetik eman beharrekoak direnean.

k)  Erakunde publiko zein pribatuekin harremanak finkatzea eta partaidetza eta lan-
kidetzarako bideak ezartzea, baldin eta erakundeon xedeek edo eginkizunek 
lurralde-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna erdiesten laguntzen ba-
dute.

l)  Bere lurralde-eremuan sexuaren zioz gertatzen diren diskriminazio-egoerak an-
tzematea, eta egoera horiek errotik kentzeko neurriak hartzea.

m)  Bere eskumenen eremuan agindu dakiokeen beste edozein eginkizun betetzea.

II. KAPITULUA
BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ANTOLAKETA EMAKUMEEN  

ETA GIZONEN BERDINTASUNAREN ARLOAN

1. atala

Bizkaiko foru aldundiaren antolaketa

6. artikulua.—Bizkaiko Foru Aldundiaren antolaketa
1. Foru-arau honetan xedatutakoaren ondorioetarako, Bizkaiko Foru Aldundia ho-

nela antolatuta dago emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan:
a)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa.
b)  Bizkaiko Foru Aldundiko sail bakoitzean emakumeen eta gizonen berdintasuna-

ren arloko eskumena duten unitateak.
c)  Sailen arteko koordinazio-egiturak.
d) Sailen barruko koordinazio-egiturak.
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2. Helburuen edo eginkizunen artean emakumeen eta gizonen berdintasuna lor-
tzea duten entitate publiko eta pribatuekin partaidetzarako eta lankidetzarako bideak 
ezartzeko, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoak Bizkaiko Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Lurralde-sarea koordinatuko du.

Lurralde-sarea koordinatzeaz gain, Bizkaiko Emakumeen Kontseilua bultzatu eta di-
namizatuko du.

2. atala

emakumeen eta gizonen Berdintasunerako organoa

7. artikulua.—Sorrera eta atxikipena
1. Honen bidez, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa sortzen da, 

zeharkako izaera izango duena. Haren jardun-eremua da emakumeen eta gizonen ber-
dintasunaren arloko foru-politiken diseinua, sustapena, ezarpena, mantentzea, jarraipe-
na eta ebaluazioa egitea.

2. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoak zuzendaritza nagusi mai-
la izango du, eta Ahaldun Nagusiaren Kabineteari edo emakumeen eta gizonen berdin-
tasunaren arloko eskumena duen sailari atxikita egongo da.

8. artikulua.—Xedea eta eginkizunak
1. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoaren helburu nagusia da 

emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra lortzea Bizkaiko Lurralde Historikoan.
2. Zuzendaritza bati berez dagozkionez eta 6. artikuluan jasotakoez gainera, hauek 

izango dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoaren eginkizunak:
a)  Emakumeen eta gizonen berdintasunerako foru-politiken sustapen, artikulazio, 

koordinazio, jarraipen eta ebaluazioa egitea Bizkaiko Lurralde Historikoan.
b)  Foru-sailei eta Bizkaiko foru administrazioaren mende dauden gainerako erakun-

de eta organoei laguntza eta aholkua ematea beren politika eta ekintza guztietan 
genero ikuspegia txerta dezaten.

c)  Bizkaiko emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko ekintza positi-
boko neurriak diseinatzea eta sustatzea.

d)  Kontsultak hartu eta haiei erantzuna ematea, eta txostenak ematea emakumeen 
eta gizonen berdintasunari dagozkion gai guztietan.

e)  Foru araudian genero eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko orduan, organo 
egiaztatzaile gisa jardutea.

f)  Erakundeen artean partaidetza, koordinazioa eta lankidetza sustatzea eta fo-
ru-arau honetan ezarritako helburuak lortzeko behar diren elkarlan eta lankide-
tzarako tresnak garatzea; lankidetzan arituko da, bereziki, beste erakunde publiko 
batzuekin eta sozietate zibileko beste erakunde batzuekin, hain zuzen, ikuspegi 
intersekzionala oinarri helburu edo eginkizun hauek dituzten erakundeekin: ema-
kumeen eskubideak sustatzea, emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea, 
indarkeria matxista desagerraraztea eta genero-diskriminazioak ezabatzea.

g)  Zehatzago, Bizkaiko mugimendu feministekin eta emakume-elkarteekin harre-
manetarako eta lankidetzarako bideak ezartzea eta koordinatzea; halaber, beha-
rrezko baldintzak sortzea bertan garatzen den lana indartzeko.

h)  Sustapen-neurriak ezartzea emakumeen elkartegintza indartzeko eta emaku-
meen ahalduntzea eta partaidetza sozio-politikoa sustatzeko.

i)  Emakumeen jabekuntza indibiduala eta kolektiboa sustatzen duten arlo eta pro-
zesuak sortu eta finkatzen laguntzea, bereziki emakume gazteena eta ahultasun 
larrienean dauden emakumeena.

j)  Emakumeen eta gizonen berdintasunerako toki-politikak garatzeko sustapena 
egitea eta aholku zein laguntza ematea, udalerri txikiei bereziki.

k) Bizkaiko udaletako berdintasun teknikarien sare-lana sortu eta indartzea.
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l)  Bizkaiko Foru Aldundian prestakuntzaren arloko eskumena duen zerbitzuarekin 
batera, emakumeen eta gizonen berdintasunerako prestakuntza-programak di-
seinatzea, Bizkaiko Foru Aldundiko langileak emakumeen eta gizonen berdinta-
sunaren arloan gaitzen direla bermatzeko.

m)  Bizkaiko emakumeen eta gizonen berdintasun-egoerari buruzko azterlanak 
 egitea.

n)  Herritarrak sentsibilizatzea Bizkaiko emakumeen eta gizonen desberdinta-
sun-egoerari buruz eta egoera horri gainditzeko hartu beharreko neurriei buruz, 
ikuspegi intersekzionala kontuan hartuta. Bizitza pertsonala, familia-bizitza eta 
lan-bizitza bateragarri izateko eta zaintzaren erantzunkidetasuna bultzatze-
ko programak eta zerbitzuak sustatu eta proposatzea. Sentsibilizazio ekintzak 
 gazteriari eta gizarte egoera ahulean dauden emakumeei zuzenduko zaizkie, 
batez ere.

ñ)  Arrazoi afektiboak, sexu arrazoiak eta genero arrazoiak direla eta, gizarte estig-
matizazioa eta bazterketa sozio-politiko jasaten duten pertsonen ikusgarritasuna 
eta partaidetza areagotzea.

o)  Indarkeria matxistaren aurkako foru politikaren diseinua, koordinazioa, jarraipe-
na eta ebaluazioaren koordinaketa bultzatzea gizarte zerbitzuen esparruan Biz-
kaiko Foru Aldundian eskumenak dituen sailean.

p)  Oro har, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun arloarekin zerikusia duten 
epaimahai, batzorde eta lan taldeetan parte hartzea.

q)  Foru-arau hau eta genero-arloko gainerako arau-erreferentziak betearaztea.
r)  Eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 

Legean ezarritako beste edozein eginkizun nahiz bere eskumen- edo jardun-ere-
muan agintzen zaion beste edozein eginkizun betetzea.

9. artikulua.—Baliabideak
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoak egitura egonkorra izango du; 

denboran irauteko asmoz sortzen da, eta foru-arau honetan agindutako helburuak lor-
tzeko eta eginkizunak betetzeko beharrezko dituen langileak eta baliabide material zein 
ekonomikoak izango ditu.

10. artikulua.—Teknikariak gaitzea
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legea-

ren 17. artikuluan ezarritakoarekin bat, Bizkaiko Foru Aldundiak bermatuko du berdinta-
sunaren arloko teknikariek gaikuntza berezia dutela emakumeen eta gizonen berdinta-
sunaren arloan.

Horretarako, urtero diru-sail bat esleituko du, eta emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasun-alorreko prestakuntza plana aurkeztuko du, berdintasun-alorreko langile 
teknikarientzat.

Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiko gainerako langile teknikariei zuzendutako presta-
kuntzako jarduerak egingo dira.

3. atala

Bizkaiko foru aldundiko sail Bakoitzean emakumeen  
eta gizonen arloko eskumena duten unitateak

11. artikulua.—Atxikipena eta helburuak
Bizkaiko Foru Aldundiko sail bakoitzak bere unitateetako bati esleituko dizkio ema-

kumeen eta gizonen berdintasunaren arloan sailaren politiken sustapena, koordinazioa, 
jarraipena eta ebaluazio egiteko eskumenak.
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Unitate horiei egokituko zaie bermatzea genero-ikuspegia sailaren programa eta 
ekintza guztietan txertatzen dela eta, hala behar denean, ekintza positiboko neurriak 
diseinatzea eta sustatzea.

Ahal dela, saileko zerbitzu orokorren zerbitzuak izango dira unitate horiek. Edonola 
ere, beste zerbitzu edo zuzendariordetza bati esleitu ahal izango zaio egiteko hau baldin 
eta —hori arrazoituta— uste bada egokiagoa dela.

Unitate horretako arduraduna saileko ordezkaria izango da Berdintasuna Taldean, 
14. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta 15. artikuluan deskribatzen diren sail barruko 
batzordeen lana sustatu eta koordinatuko du.

Sai bakoitzean emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko eskumena duten 
unitateek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoko berdintasun-arloko tek-
nikarien aholku eta laguntza izango dute.

4. atala

sailen arteko koordinazio-egiturak

12. artikulua.—Sailen arteko koordinazio-egiturak
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako sailen arteko egitura hauen bitartez egin-

go da Bizkaiko Foru Aldundiko sailen arteko koordinazioa:
a)  Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Sailen arteko Batzordea, 

izaera politikoa duena.
b) Berdintasuna Taldea, Sailen arteko Talde Teknikoa, izaera teknikoa duena.

13. artikulua.— Emakumeen eta Gizonen arteko Berdin-tasunerako Sailen arteko 
Batzordea

1. Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Bizkaiko Foru Aldundiak egiten 
dituen jarduketak koordinatzeko organoa da Emakumeen eta Gizonen arteko Berdinta-
sunerako Sailen arteko Batzordea.

2. Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Sailen arteko Batzordea ho-
nako kide hauek osatuko dute:

a)  Batzordeko burua: Ahaldun Nagusia edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasu-
nerako Organoa atxikita dagoen saileko foru-diputatua.

b)  Batzordeko buruordea: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoaren 
arduraduna (zuzendari nagusi kargua izan behar du).

c)  Batzordeko kideak: Foru-sail bakoitzak bere kidea izendatuko du, kide horrek 
zuzendari nagusi kargua izan behar du.

  Kide horien ordezkoek ere zuzendari nagusi kargua izan behar dute.
d) Idazkaria: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoko teknikari bat.
3. Sustatuko da batzordean emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izatea.
4. Hauek dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailen arteko Batzordea-

ren eginkizunak:
a)  Foru-sailen artean eta sailen eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Or-

ganoaren artean elkarrizketa bideratzeko organo iraunkorra izatea emakumeen 
eta gizonen berdintasunaren arloan.

b)  Bultzatu eta koordinatzea Foru Aldundiko sailek berdintasunaren arloan inda-
rrean dauden arauak eta planak benetan ezartzen eta gauzatzen direla.

c)  Koordinatzea Bizkaiko Foru Aldundiko sail bakoitzak zer neurri hartu behar di-
tuen bere jardueretan emakumeen eta gizonen berdintasuna aplikatzeko.

d)  Emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipioa lortzeko Bizkaiko Foru Al-
dundi osoan eragina duten neurriak sustatzea.

e)  Foru-arau hau eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Foru Plana gara-
tu eta betetzeko egokitzat jotzen diren ekintza guztiak proposatzea sailei.
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f)  Lantalde teknikoak (iraunkorrak edo unean unekoak) eratzea gai jakin batzuk 
zehatzago edo sektore jakin batetik hurbilago aztertzeko.

g)  Baimena ematea berdintasunaren arloko adituak joan daitezen Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Sailen arteko Batzordearen edo Berdintasun Taldea 
Sailen arteko Talde Teknikoaren bileretara.

h)  Ekitaldi bakoitzaren amaieran, berdintasunaren arloan eginiko jarduerei buruz 
Berdintasuna Taldea Talde Teknikoak ematen duen urteko jarraipen-txostena 
onartzea.

i)  Berdintasun Taldea Sailen arteko Talde Teknikoa eta, hala denean, lantalde tek-
nikoen lana zuzendu eta gainbegiratzea.

j) Esleitzen dioten beste edozein betekizun.

14. artikulua.—Berdintasuna Taldea Sailen arteko Talde Teknikoa
1. Berdintasuna Taldea Sailen arteko Talde Teknikoaren xedea da Emakumeen eta 

Gizonen Berdintasunerako Batzordeko kideei laguntza eta aholku teknikoa ematea, be-
ren eginkizunak behar bezala bete ditzaten.

2. Hauek dira Berdintasuna Taldea Sailen arteko Talde Teknikoaren kideak:
a)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoaren arduraduna (zuzendari 

nagusi kargua izan behar du) edo hark eskuordetzen duen pertsona.
b)  Bizkaiko Foru Aldundiko sail bakoitzean emakumeen eta gizonen berdintasuna-

ren arloan eskumena duen unitatearen arduraduna; harekin batera, berdintasu-
naren arloan sailari aholku ematen dion teknikaria joan ahal izango da bileretara.

c)  Bizkaiko Foru Aldundiko langileen ordezkari bat.
d)  Hala behar bada, sailetan emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan es-

kumena duen unitateen arduradunek izendatutako beste teknikari batzuk, uste 
dutenean gaia espezifikoa denez beharrezkoa dela arloan ezagutza handiagoa 
duten beste pertsona batzuk egotea Berdintasuna Taldea Sailen arteko Talde 
Teknikoan.

e)  Hala bada, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Sailen arteko Ba-
tzordeak izendatutako adituak.

3. Sustatuko da batzordean emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izatea.
4. Honako eginkizun hauek izango ditu Sailen arteko Talde Teknikoak:
a)  Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Bizkaiko Foru Aldundiko sail 

bakoitzean eragina duten azterlan, txosten eta proposamenak egitea eta sailen 
jarduketak koordinatzea.

b)  Esperientziak eta proposamenak partekatzeko gune izatea, Aldundiko sailen 
artean sinergiak sortu eta berdintasun politiken kudeaketa eta eraginkortasuna 
optimizatzeko.

c)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailen arteko Batzordeari proposa-
mena egitea emakume eta gizonen berdintasunaren printzipioa lortzeko Foru 
Aldundi osoan eragina duten neurriak har ditzan.

d)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailen arteko Batzordeari proposa-
mena egitea Aldundiko sailek foru-arau hau eta foru-plana garatu eta betetzeko 
egokitzat jotzen dituzten jarduketak egin ditzan.

e)  Eginiko jarduketei eta erabilitako bitarteko eta baliabideei buruzko urteko jarrai-
pen-txostena egitea eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailen ar-
teko Batzordeari aurkeztea, hark onets dezan. Txostenarekin batera, foru-arau 
honetan eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako foru-planean aurreikusi-
tako helburuen lortzeari buruzko ebaluazioa aurkeztea. Horretarako, sail bakoi-
tzak eginiko jardueren eta erabilitako bitarteko eta baliabideen berri emango du, 
berariaz diseinatutako mekanismoak erabilita.
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f)  Erakunde publiko edo pribatuekin eginiko lankidetzetatik eratorritako lanak plani-
fikatzen, koordinatzen eta, behar denean, ezartzen parte hartzea, txostenak eta 
ebaluazioak egin ahal izateko emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko 
alderdi estrukturalei eta egoerari buruz.

g)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailen arteko Batzordeak aginduta-
ko beste edozein eginkizun betetzea.

5. atala

sailen Barruko koordinazio-egiturak

15. artikulua.— Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunerako sailen barruko 
batzordeak

1. Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako sailaren barruko batzordea fo-
ru-sail bakoitzaren barruko elkarrizketa eta koordinazio teknikoa bideratzeko organoa da.

Sailaren barruko batzorde bakoitzari dagokio bere saileko zuzendaritza, zerbitzu eta 
unitateekin batera sustapena, koordinazioa eta lankidetza egitea foru-arau honen, Ema-
kumeen eta Gizonen Berdintasunerako Foru Planaren eta berdintasunaren arloan sailak 
eginiko beste edozein araudi edo programaren programazioa, betearazpena, jarraipena 
eta ebaluazio egiteko.

2. Hauek izango dira sailaren barruko batzordeko kideak:
a)  Sailaren barruan emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko eskumena 

duen unitatearen arduraduna, batzordearen koordinatzailea izango dena.
b)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoko teknikari bat, salari ahol-

ku emango diona.
c)  Zerbitzu bakoitzaren ordezkari bat, ahal dela zerbitzuko burua.
d)  Sailean duten postua dela-eta edo emakumeen eta gizonen berdintasunaren ar-

loan duten prestakuntza dela-eta izendatzen diren pertsonak.
3. Sustatuko da batzordean emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izatea.
4. Sail bakoitzeko diputatuak foru-agindu bidez eratuko du emakumeen eta gizonen 

barruko sailaren batzordea bere sailaren barruan, aurreko paragrafoetan ezarritakoa 
kontuan hartuta.

16. artikulua.—Eginkizunak
Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako sailen barruko batzordeen egin-

kizunak hauek dira:
a)  Bizkaiko Foru Aldundiko Sail bakoitzaren kideen artean, gizon-emakumeen ber-

dintasunaren gaietan, elkarrizketarako organo iraunkorra izatea eta elkarrekin 
esperientziak eta jarduketa proposamenak ezagutu eta aztertzeko gunea ere 
izatea, sinergiak sortu eta Aldundiaren berdintasun politiken kudeaketa eta emai-
tzak optimizatze aldera.

b)  Berdintasun arloko proposamenak egitea eta Berdintasuna Taldeari helaraztea, 
Foru Aldundiko Sail guztietako esku-hartzeak eta jarduketak koordinatuak izan 
daitezen.

c)  Bizkaiko Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak onartuta eta indarrean dau-
kan Berdintasunerako Foru Planeko ekintzak bultzatzea eta koordinatzea bere 
 Sailean.

d)  Sail barruko ekintzak bultzatzea.
e)  Aldundiaren berdintasun politiken programazioa, jarraipena eta ebaluazioa ku-

deatzea bere Sailean.
f)  Kasuan kasuko Sailean Berdintasunerako Foru Planari edo foru programei dago-

kien jarraipena egitea.
g)  Bere ardurapean jartzen zaion beste edozein eginkizun.
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6. atala

Partaidetzarako eta lankidetzarako egiturak

17. artikulua.— Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lurralde- sarea
1. Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lurralde-sare bat sortzen 

da Bizkaiko Foru Aldundiaren, Bizkaiko udalerrien eta, hala badagokio, emakumeen eta 
gizonen berdintasunaren arloan eskumena duten udalez gaindiko erakundeen artean 
lana eta koordinazioa egiteko gune gisa.

2. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoari egokituko zaio lurral-
de-sare hau koordinatzea; hona hemen sarearen helburuak:

a)  Bizkaiko Foru Aldundiaren, Bizkaiko udalerrien eta emakumeen eta gizonen ber-
dintasunaren arloan eskumena duten udalez gaindiko erakundeen elkarrizketa-
rako organoa izatea.

b)  Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko toki-politikak sustatu, indartu, 
koordinatu eta ebaluatzea.

c)  Lankidetzan aritzea emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan toki-era-
kundeen partaidetza duten Bizkaiko beste lan-espazio batzuekin.

d)  Udalerrietako berdintasun-teknikarien arteko sarea sustatzea emakumeen eta 
gizonen berdintasunaren arloko toki-politikak hobeto kudeatzeko.

e)  Bizkaian emakumeen eta gizonen berdintasun erreala eta eraginkorra lortzeko 
neurriak sustatzea.

f)  Berdintasun-alorrean lurralde osoan berdinak diren premiei erantzuteko ekintza 
bateratuak planifikatu eta betearazi.

g)  Metodologiak, datu- eta informazio-gordailuak erabiltzea erraztu, estandar eta 
adierazle komun batzuekin, garatutako planak eta neurriak analizatu eta balora-
tzeko egitura komun bat indartu ahal izateko.

h)  Udal-mailan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun-arloan lan egi-
ten duten kolektibo feministekin eta erakunde sozialekin parte hartzeko kanal 
iraunkorrak finkatu.

3. Bizkaiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako lurralde-sarearen osaera, 
eginkizunak, antolamendua eta funtzionamendu-araubidea zehazteko prozesu par-
te-hartzailea jarriko da abian, Berdintasun Foru Araua indarrean sartu eta gehienez 6 
hilabeteko epean. Prozesu horretan udaletako zein udalez gaindiko erakundeetako or-
dezkari politikoek eta berdintasun teknikariek hartuko dute parte. Prozesu parte-hartzai-
leak gehienez sei hilabete iraungo du eta prozesuaren emaitza erregelamendu batean 
islatuko da.

18 artikulua.—Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua
1. Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua sortzen da, Emakumeen eta 

Gizonen Berdintasunerako Organoari atxikiturik. Erakunde feministek, emakumeen el-
karteek eta emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea helburuen eta funtzioen ar-
tean duten beste entitate eta erakundeek parte hartzeko organoa izango da.

2. Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseiluak berdintasunerako Bizkaiko 
mugimentu feministarekiko eta emakumeen elkarteekiko harremanak ezarriko ditu eta 
beraien partaidetza sustatuko du.

Espazio horren helburu nagusia da partekatzeko espazioa bideratzea, non proposa-
menak, hausnarketak eta ekarpenak egingo diren emakumeek gizartean duten eginkizu-
naren ezinbesteko eraldaketa bideratu eta errazteko, emakumeen parte hartze eragin-
korragoa suspertuz.

3. Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseiluaren osaera, funtzio, antolaketa, 
bileren maiztasuna eta jardunerako araubidea erregelamenduz arautuko dira. Errege-
lamendu hori behin foru arau hau onartzen denetik sei hilabeteko epean egingo da tal-
de feministen, berdintasunaren aldeko emakume elkarteen zein banakako emakumeen 
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parte hartzea izango duen prozesu partehartzaile batetik abiatuta, eta Bizkaiko Batzar 
Nagusiek berretsiko dute.

4. Kontseilu honen koordinazioa Berdintasunerako Organoari dagokio, eta helburu 
hauek izango ditu:

a)  Mugimendu feministaren eta emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde 
lanean ari diren gizarte-erakundeen arteko elkarrizketarako organo iraunkorra 
izan.

b)  Erakunde feministen eta berdintasunaren alde lanean aritzen diren gizarte-era-
kundeen partaidetza sustatu berdintasunerako politika publikoen garapenean.

c)  Erakunde feministen eta berdintasunaren alde lanean aritzen diren gizarte-era-
kundeen partaidetza sustatu, Bizkaiko Foru Aldundiaren berdintasun planak di-
seinatzean.

5.  Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Organoak Kontseilu honen jarduerari 
buruzko urteko txosten bat egingo du eta Bizkaiko Batzar Nagusietara bidaliko da.

III. KAPITULUA
FINANTZAKETA

19. artikulua.—Finantzaketa
1. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko foru-sektore publikoa osatzen duten gai-

nerako organismo eta erakundeek urtero beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak 
izendatuko dituzte beren aurrekontuetan, foru-arau honetan ezarritako eginkizunak eta 
neurriak bete ahal izateko.

2. Bizkaiko Foru Aldundiak beharrezkoak diren baliabide teknikoak eta giza balia-
bideak jarriko ditu eskura foru-arau honetan, berdintasunerako foru-planean, plan sekto-
rialetan eta indarreko araudian ezarritako eginkizunak betetzeko.

II. TITULUA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU-SEKTORE  

PUBLIKOAN GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEKO NEURRIAK

I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

20. artikulua.—Organo eskuduna
1. Bizkaiko Foru Aldundiaren barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 

Organoa izango da organo eskuduna Bizkaiko Lurralde Historikoko foru sektore publikoa 
osatzen duten entitateek emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako abian jartzen 
dituzten foru politikak bultzatu eta koordinatzeko, baita horien jarraipena zein ebaluazioa 
egiteko ere. Halaber, foru arau honetako 8. artikuluan xedatutako gainerako funtzioak 
beteko ditu.

2. Funtzio horiek guztiak eragotzi gabe, Bizkaiko Foru Aldundiko Sail guztiek eta 
haiei atxikitako foru organismo autonomo, enpresa entitate publiko eta merkataritza so-
zietate, zuzendaritza eta zerbitzu guztiek emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 
sustatuko dute. Horretarako, bakoitzak bere jarduera esparruan, neurri zehatzak pro-
gramatu eta ezarriko ditu, neurri horien jarraipena egingo du, eta norberaren alorreko 
politiketan generoaren ikuspegia integratuko dute.

3. Testuinguru horretan, generoaren ikuspegia integratzen dela ulertuko da ema-
kumeen eta gizonen egoera, baldintza, asmo eta premiak sistematikoki kontuan har-
tzen direnean, eta politika zein ekintza guztietan genero ezberdintasunak ezabatu eta 
berdintasuna sustatzeko helburuak zein berariazko ekintzak ezartzen direnean, maila 
guztietan, eta plangintza, egikaritza zein ebaluazio fase guztietan.
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4. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiko Sail guztiek eta haiei atxikitako foru organismo 
autonomo, enpresa entitate publiko eta merkataritza sozietate guztiek hurrengo kapitu-
luetan zehaztuta ageri diren neurri orokorrak hartuko dituzte, lan arlo guztietako proze-
dura erkideekin loturik daudenez, Bizkaiko Lurralde Historikoko foru sektore publikoa 
osatzen duten entitate guztiek beren jardunean genero ikuspegia integratu dezaten.

II. KAPITULUA
PLANGINTZA, EZARPENA, JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

21. artikulua.—Plangintza, ezarpena, jarraipena eta ebaluazioa
1. Bizkaiko Foru Aldundiak emakumeen eta gizonen berdintasunerako foru-plan bat 

onartuko du Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea-
rekin bat. Plana onetsi aurretik, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak txosten 
bat eman behar du, ikusteko planaren edukiak egokitzen diren Euskal Autonomia Erkide-
goko berdintasunerako planean ezarritako dauden esku-hartzearen lerro eta ildoetara.

Nahiz planifikazio-prozesuan, nahiz ezarri, jarraitu eta ebaluatzekoan parte hartzeko 
bideak ezarriko dira aldizka-aldizka eragileentzat eta Bizkaiko gizarte zibil antolatuko ko-
lektiboentzat eta bereziki kolektibo feministentzat eta emakume eta gizonen berdintasun 
arloan lanean aritzen diren erakundeentzat.

2. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoari egokituko zaio berdinta-
sunerako foru-plana koordinatu, egin eta ebaluatzea; horretarako, lankidetzan arituko da 
foru-honetan berdintasunerako definitutako egiturekin eta gainerako foru-sailekin.

3. Foru sail guztiek, dagokien jarduera eremuan, emakumeen eta gizonen berdinta-
sunerako foru-planean berdintasunerako urteko programazioa, neurrien definizioa, ezar-
pena, jarraipena eta ebaluazioa egin beharko dute urtero.

III. KAPITULUA
ORDEZKARITZA ETA PARTAIDETZA

22. artikulua.—Ordezkaritza eta partaidetza orekatuak
1. Foru-arau honetan ezarritakoaren ondorioetarako, ordezkaritza orekatua dago 

baldin eta egoera edo errealitate batean, bere osotasunean hartuta, sexu biek gutxienez 
ere ehuneko berrogeiko ordezkaritza badute.

2. Bizkaiko foru-sektore publikoak sustatuko du ordezkaritza orekatua dagoela 
batzordeetako, lan-mahaietako, epaimahaietako eta kide anitzeko beste organoetako 
kideen artean. Neurri hau ez da aplikatuko sexu bietako baten eskubide eta interesak 
sustatzeko eratzen diren organoen kasuan.

Bizkaiko Foru Aldundiak bermatu egingo du ordezkaritza orekatua dagoela foru go-
bernuko gizonezko eta emakumezko diputatuen eta zuzendari nagusien artean.

3. Salbuespen gisa, kasu hauetan justifikatu ahal izango da ordezkaritza orekatua-
ren irizpidea ez aplikatzea:

a)  Lurralde Historikoko foru-sektore publikoak jardun behar duen sektorean edo 
eremuan sexu bietako baten presentzia %40ra heltzen ez denean. Kasu horre-
tan, bermatu behar da ordezkaritza txikiena duen sexua gutxienez ere sektorean 
edo eremuan duen presentziari dagokion proportzioan egotea ordezkatuta, salbu 
eta hurrengo letretan adierazitako egoeretako bat gertatzen bada.

b)  Sexu bietako baten ordezkaritza %60tik gorakoa den arren ordezkaritza handia-
go horren helburua bada desberdintasun-egoera historiko bat zuzentzea, non 
emakumeek ordezkaritza txikiegia izan duten erabakiak hartzeko arloetan.

c)  Sexuetako batean behar beste pertsona ez badaude organoan parte hartzeko 
eskumena, gaikuntza edo prestakuntza egokia dutenak.

d)  Kideen izendapena karguaren arabera egiten den administrazio-organoak badira 
edo izendapen hori instituzio edo erakunde batzuen artean egiten bada. Kasu 
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horretan, ordezkaritza orekatuaren irizpidea errespetatu beharko da instituzio 
edo erakunde berak izendatutako pertsonen multzoari dagokionez, salbu eta 
goiko letretan jasotako kasuren bat bada aplikatzekoa.

IV. KAPITULUA
INFORMAZIOAREN SORRERA ETA KUDEAKETA  
ETA BARRUKO ZEIN KANPOKO KOMUNIKAZIOA

23. artikulua.— Informazioaren sorrera eta kudeaketa eta barruko zein kanpoko ko-
munikazioa

1. Bizkaiko foru-sektore publikoak herritarrak sentsibilizatuko ditu Bizkaiko ema-
kumeen eta gizonen desberdintasun-egoerari buruz eta egoera horri gainditzeko hartu 
beharreko neurriei buruz, ikuspegi intersekzionala kontuan hartuta. Horretarako, ekintza 
hauek egingo ditu:

a)  Herritarrak kontzientziatzea beharrezkoa dela emakumeen eta gizonen berdinta-
suna lortzea eta indarkeria matxista desagerraraztea.

b)  Emakumeen eta gizonen berdintasunari lotutako informazioaren eta ezagupe-
nen sorrera sustatzea teknologia berrietan eta komunikabide sozialetan.

c)  Diskriminazioaren arloan herritarrek dituzten eskubideei buruzko informazioa eta 
ezagutza sustatzea, bai eta horretarako dituzten mekanismo eta bitartekoei bu-
ruzkoa ere.

d)  Intersekzionalitate printzipioa kontuan hartuta, emakumeen eta gizonen berdin-
tasunari buruzko programak, jardunaldiak, kongresuak eta beste edozein infor-
mazio- zein prestakuntza-jarduera sustatzea.

2. Bizkaiko foru-sektore publikoak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 26. artikuluan xedatutakoa betetzeaz gaine-
ra, emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipioa txertatuko du, ikuspegi inter-
sekzionala erabilita, bere sail eta erakunde guztien informazio- eta komunikazio ekintza 
guztian; horretarako, jarduera hauek egingo ditu:

a)  Emakumeen eta gizonen presentzia publiko orekatua eta baliokidea sustatuko 
du Bizkaiko gizartearen arlo guztietan.

b)  Identitate eta egoera ezberdinak dituzten emakumeen presentzia ikusaraziko du 
bizitza sozialean, politikoan, kulturalean, ekonomikoan eta bizitzaren beste edo-
zein arlotan, bai eta anitzak diren emakumeen esperientziak, ekintzak, ikuspun-
tuak eta interesak ere.

c)  Emakumeen eta gizonen egoerak eta harremanak erakustean, berdintasunean 
oinarritutako harremanak erakutsiko ditu, estereotipo eta rol sexista guztietatik 
libre.

d)  Bermatuko du emakumeen eta gizonen tratamendua, protagonismoa eta balo-
razioa baliokideak direla idatzizko zein ahozko informazioan, ikonografian eta 
publizitate-ekintzetan, barruko zein kanpoko komunikazioetan, eta komunikazio 
formal zein informaletan.

e)  Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista eta intersekzionalitatea barnera-
tuta izango duena egitea idatzizko informazioan eta ikonografian. Horretarako, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoak gida bateratua sortuko 
du, Bizkaiko Foru Sektoreko Publikoko erakunde guztietarako.

f)  Intersekzionalitatea barneratuta izango duen genero-ikuspegia txertatzea publi-
zitate guztian, baliabide propioekin eginikoan eta beste erakunde batzuen bitar-
tez eginikoan.

3. Bizkaiko Foru Aldundiak instrukzio bat osatuko du, emakumeen eta gizonen ber-
dintasunaren eta intersekzionalitatea printzipioak berma daitezen edozein komunikazio 
motatan, bai barne edo kanpokoa izan, bai ahozko edo idatzizko informazioa izan, edo 
informazio ikonografikoa izan, bai paperezko edo ikus-entzunezko euskarrian zein eus-
karri digitalean izan, bai bere webgune, sare eta publizitatean.
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V. KAPITULUA
ALDUNDIAREN AZTERLAN ETA ESTATISTIKAK

24. artikulua.—Azterlan eta estatistikak
1. Foru-sektore publikoak sustatuko du azterlanak egiten direla ikuspegi inter-

sekzionala erabilita sexu-diskriminazioari buruzko ezagutza eta analisia sakontzeko, 
batez ere zerbitzu publikoen prestazioari eta zerbitzuok eskuratu eta erabiltzeko erari 
 dagokienez.

2. Bizkaiko foru-sektore publikoak pixkanaka-pixkanaka egokituko ditu estatistikak 
eta azterlanak, bermatzeko foru-arau honetan eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasu-
nerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoa betetzen dela.

3. Horretarako, neurri hauek hartuko ditu Bizkaiko foru-sektore publikoak:
a)  Egiten diren estatistika, inkesta eta datu-bilketa guztietan sexu-aldagaia sartzea.
b)  Estatistika-eragiketetan adierazle berriak sartzea, hobeto jakiteko emakumeen 

eta gizonen artean zer desberdintasun dauden balio, eginkizun, egoera, baldin-
tza, asmo eta beharrizanei dagokienez, nola adierazten diren desberdintasun 
horiek eta zer eragin duten aztertuko den errealitatean.

c)  Beharrezkoak diren adierazleak eta mekanismoak diseinatu eta sartzea, jakin 
dadin askotariko diskriminazioa sortzen duten beste aldagai batzuek zer eragin 
duten esku-hartzearen arloetan.

d)  Behar besteko edukia duten laginketak egitea, kontuan hartutako aldagaiak 
sexu- edo genero-aldagaiaren arabera erabili eta aztertu ahal izateko.

e)  Bere eskuetan dituen datuak erabiltzea, emakumeek eta gizonek esku-hartzea-
ren arlo guztietan dituzten egoera, baldintza, asmo eta beharrizanak jakin ahal 
izateko.

f)  Eginda dauden definizio estatistikoak aztertu eta, hala denean, egokitzea, ema-
kumeen lana aitortu eta baloratzeko eta emakume-kolektibo jakin batzuei buruz-
ko estereotipo negatiboak saihesteko.

4. Bizkaiko foru-sektore publikoarentzat azterlanak edo estatistikak egin edo tresna 
informatikoak diseinatzen dituzten pertsona fisiko eta juridiko guztiek bete behar izango 
dituzte artikulu honetan ezarritako baldintzak.

VI. KAPITULUA
ARAUEN SORRERA

25. artikulua.—Arauen sorrera
1. Bizkaiko foru-sektore publikoak generoaren araberako eraginaren aurretiazko 

ebaluazioari buruzko txostenak egitea txertatuko du bere jardueran, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 18. artikuluan 
ezarritakoa betetzeko, honen ondorengo artikuluetan ezarritakoaren arabera.

2. 3. zenbakian adierazitako xedapen edo planetako bat egiten hasi aurretik —ahal dela 
etorkizuneko xedapenaren funtsezko alderdiak zehaztuta daudenean, baina testua oraindik 
ere osorik idatzita ez dagoenean—, xedapena sustatzen duen organoak ebaluatu behar du 
proposamenak zer nolako eragina izan dezakeen emakumeen eta gizonen egoeran.

3. Administrazio-xedapen eta -egintza hauetan egin beharko da generoaren eragi-
naren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena:

a) Foru-arauen proiektuak.
b)  Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 

Foru Arauaren 8. artikuluaren 2. zenbakiko foru-dekretu arauemaileak.
c)  Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretuak, salbuespen hauek eginda:
  c.1)  Goi-kargudunak kendu eta izendatzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-de-

kretuak.
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  c.2)  Egitura organiko eta funtzionalari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren fo-
ru-dekretuak.

  c.3)  Sariak eta ohoreak arautu eta ematen dituzten Bizkaiko Foru Aldundiaren 
foru-dekretuak.

d)  Lanpostuen hautaketa-prozesuak eta deialdiak arautzen dituzten Ahaldun Nagu-
siaren foru-dekretuak.

e)  Zuzeneko diru-laguntzak emateko hitzarmen arauemaileak; Foru Administra-
zioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 
2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 20-2 artikuluan jasotzen dira 
zuzeneko diru-laguntzak.

f) Lan arloko akordioak eta hitzarmenak.
4. Goiko 1), 2) eta 3) puntuetan zehaztutakoez gainera, Bizkaiko Foru Aldundiaren 

gainerako xedapen orokorrak eta administrazio-egintzak salbuetsita daude generoaren 
eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena egitetik.

5. Artikulu honetako 3. zenbakian aipatutako xedapenek ez badute eraginik ge-
nero-ikuspegiari dagokionez (emakumeen eta gizonen egoeran eraginik ez dutelako), 
xedapena eman behar duen administrazio-unitate eskudunak, generoaren eraginaren 
aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena barik, beste txosten bat eman beharko du, 
non behar bezala justifikatzen duen xedapena eraginik gabekoa dela generoaren ikus-
pegitik.

6. Artikulu honetan ezarritakoa erreferentziatzat hartu ahal izango da, analogiaren 
bat dauden alderdiei dagokienez, arau juridikoak eta beste administrazio-jarduketa ba-
tzuk egiteko baldin eta generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena 
eta 4/2005 Legearen 22. artikuluan ezarritako izapideak egin behar ez badira ere uste 
bada beharrezkoa dela ebaluazioa egitea.

7. Atal hauek izan behar ditu generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari bu-
ruzko txostenak:

a)  Arau-xedapenaren edo -egintzaren deskripzioa. Atal honetan, datu orokorrak 
jasoko dira: izena, xedapenari lotutako arau eta planak, helburu orokorrak eta 
emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburu espezifikoak.

b)  Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa. Atal honetan, bereiz jasoko da 
emakumeek eta gizonek zer gizarte-egoera duten xedapenak edo planak ondo-
rioak izango dituen eremuan; horrek aukera emango baitu sexua dela-eta aurre-
tiaz dauden aldeak identifikatzeko eta, horren arabera, ebaluatzeko ea xedape-
nak lagunduko duen ala ez alde horiek xedapenaren aplikazio-eremuan murrizten 
edo desagerrarazten eta emakumeen eta gizonen berdintasuna  sustatzen.

c)  Emakumeen eta gizonen arteko aldeak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko 
neurriak. Atal honetan zehaztu behar da zer neurri mota hartuko diren xedapena 
edo plana dela-eta aurrez ikusten den eragin negatiboa saihesteko edo, hala 
bada, eragin positiboa indartzeko (aurretik eginiko azterketa eta ebaluazioaren 
arabera), detektatutako aldeak desagerrarazi eta emakumeen eta gizonen ber-
dintasuna sustatzearren.

d)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoak emandako ereduen ara-
bera beteko dira generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txoste-
na eta eraginik ezaren justifikazio-txostena.

8. Arau-xedapena sustatzen duen administrazio-unitatea izango da generoaren 
eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena egiteko eskumena duen organoa, 
eta funtzionalki bere sailari atxikita dauden Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
Organoaren teknikarien laguntza izan ahal izango du.
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VII. KAPITULUA
AURREKONTUEN PLANGINTZA ETA KUDEAKETA

26. artikulua.—Aurrekontuen plangintza eta kudeaketa
1. Bizkaiko foru-sektore publiko guztiak aurrekontuak egiteko prozesu guztian txer-

tatuko du genero-ikuspegia, eta diru-sarrera eta gastuak egokituko ditu emakumeen eta 
gizonen berdintasuna eraginkorra izateko oztopo guztiak kentzeko.

2. Besteak beste, helburu hauek lortu nahi dira Bizkaiko foru-sektore publikoaren 
aurrekontuen plangintzan eta kudeaketan genero-ikuspegia sartuta:

a)  Emakume eta gizonen berdintasuna lortzea, intersekzionalitatea kontuan  hartuta.
b)  Intersekzionalitatea kontuan hartuta, emakumeen eta gizonen berdintasun-prin-

tzipioa betetzea baliabide publikoak banatzean, eskuratzean eta esleitzean.
c)  Baliabide publikoen kudeaketa eraginkorra egin, emakumeen berariazko beha-

rrak eta jasaten dituzten desberdintasun-egoerak eta intersekzionalitatea kon-
tuan izanda.

3. Oro har, neurri hauek hartuko ditu foru-sektore publikoak:
a)  Intersekzionalitate printzipioa kontuan hartuz, emakumeen eta gizonen berdin-

tasuna txertatzen hobetzeko tresnak diseinatu, planifikatu eta sortzea aurrekon-
tuen arloko plangintza, prestakuntza, gauzatzea eta ebaluazioa egiteko, Bizkaiko 
foru-sektore publikoaren esku-hartzearen arlo guztietan, eta maila guztietan.

b)  Aztertzea zer eragin duten aurrekontuko partida eta programek emakumeen eta 
gizonen beharrizanetan, interesetan eta bizi-baldintzetan, intersekzionalitate 
printzipioa kontuan hartuz,.

c)  Aurrekontuko programei esleitutako helburuen jarraipena egitea eta betetze-mai-
la ebaluatzea, aurrekontuen prozesuan genero-ikuspegia noraino dagoen txerta-
tuta neurtzea eta praktika onak identifikatu eta partekatzea.

d)  Aurrekontuko programak definitu eta gauzatzeko eginkizunetan dituzten langi-
leak sentsibilizatu eta trebatzea.

e)  Aurrekontuko programetan helburu eta ekintza espezifikoak sartzea emakumeen 
eta gizonen berdintasuna lortzeko, intersekzionalitatea kontuan hartuz.

f)  Aurrekontuen planifikazioan eta kudeaketan adierazle argia ezartzea, gene-
ro-ikuspegia sartzearen eraginkortasunaren jarraipena eta ebaluazio jarraitua 
egiteko.

VIII. KAPITULUA
LANGILEEN KUDEAKETA

27. artikulua.—Xedapen orokorra
Indarreko ordenamendu juridikoaren esparruaren barruan, Bizkaiko Foru Aldundiak 

emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipioa izango du kontuan lanpostuen 
definizioan, lanbide-sailkapenean, lanerako sarbidean, sustapenean, prestakuntzan, 
lan-osasunean, ordainsarietan eta lan-eskubideetan. Ildo horretan, langileen arloko 
eskumena duten Bizkaiko Foru Aldundiko organoek eta Bizkaiko Lurralde Historikoan 
foru-sektore publikoko erakundeek langileen arloko politika berrikusiko dute genero-ikus-
pegia kontuan izanda, emakumeen eta gizonen berdintasuna bermatzeko, eta sustatuko 
dute lan-bizitza, bizitza pertsonala eta familia-bizitza bateragarri izatea, erantzunkideta-
suna bultzatuz.

28. artikulua.—Sarbidea eta hautaketa
Langile berriak laneratzean sarbide eta hautaketarako prozesuetan eta gaikuntzan 

emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipioa betetzen dela bermatzeko, Bizkai-
ko foru-sektore publikoko sailek, langileen kudeaketaren arloan dituzten eskumenen ba-
rruan, neurri hauek hartuko dituzte:
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a)  Berdintasunari buruzko edukiak sartuko dira gai-zerrendetan, orokorretan zein 
espezifikoetan, eskaintzen den plazaren lan-arloari lotuta.

b)  Zenbait deialditan exijitutako frogen diseinuan (batez ere froga fisikoetan) genero 
ikuspegia txertatuko da, frogak diskriminaziorik ezaren printzipiora berregokitu 
daitezen.

c)  Modu aktiboan sustatuko da emakumeek lanpostu mota guztietarako eta sail-
kapen-maila guztietarako sarbidea izatea, segregazio bertikala eta horizontala 
desagerrarazteko lanetan aurrera egiteko.

d)  Langileak aukeratzeko epaimahaietan emakumeen eta gizonen berdintasunean 
aditu den pertsona bat egongo da, hala dagokionean, baina beti berdintasun-ar-
loko teknikariak aukeratzeko epaimahaietan.

e)  Indarreko ordenamendu juridikoan desberdintasunak ezabatzeko eta berdinta-
suna sustatzeko jasota dauden neurriak txertatuko dira enplegu publikoko lan-
postuak eskuratzeko hautapen-prozesuetan.

29. artikulua.—Sustapena
Bizkaiko foru-sektore publikoak emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatuko du 

sustapena bideratzeko eta lanpostuak betetzeko barne prozesuetan, eta mekanismoak 
jarriko ditu karrera profesionalean zeharkako diskriminazioak saihesteko (segregazio 
bertikala zein horizontala direla-eta sortutako diskriminazioak).

30. artikulua.—Prestakuntza
1. Bizkaiko foru-sektore publikoak prestakuntza-plan bat diseinatuko du, eta ber-

matuko du emakumeek eta gizonek berdintasunez eskura dezaketela prestakuntza. 
Prestakuntza-jarduerak diseinatzean, bermatuko da lan-bizitza, bizitza pertsonala eta 
familia-bizitza bateragarri direla, eta erantzunkidetasuna sustatuko da.

2. Prestakuntza-jardueretan leku-kopuru mugatua badago, lehentasuna izango 
dute amatasun-baimenaren ondoren, aitatasun-baimenaren ondoren edo legezko zain-
tza egiteko eta mendetasuna duten adinekoak edo desgaitasuna duten pertsonak zain-
tzeko eszedentziaren ondoren azken urtean lanpostura itzuli direnek.

3. Bizkaiko foru-sektore publikoak beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu ber-
matu dadin langileei oinarrizko prestakuntza, progresiboa eta iraunkorra ematen zaiela 
intersekzionalitate printzipioa barneratuta izango duen emakumeen eta gizonen berdin-
tasunaren arloan, helburua baita genero-ikuspegia administrazio-jardunean txertatzea 
eta foru-arau honetan ezarritako helburuak lortzea.

a)  Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko prestakuntza-planak egin eta 
betearaziko ditu Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoarekin koor-
dinatuta. Plan horien bidez, arloko prestakuntza-beharrizan orokorrei eta sektore 
bakoitzeko beharrizan espezifikoei erantzungo zaie.

b)  Berdintasunari buruzko edukiak gehituko dira gainerako prestakuntza-jarduere-
tan, batez ere foru-arau honen II. tituluan genero-ikuspegia txertatzeko aurreiku-
sitako neurriei lotutako gaietan eta komunikazioarekin, kudeaketarekin, zuzenda-
ritza-trebetasunekin, harreman-trebetasunekin, osasunarekin eta lan-arriskuen 
prebentzioarekin zerikusia duten arloetan.

c)  Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko sentsibilizazio- eta prestakun-
tza-jarduerak egingo dira erantzukizun politikoa duten pertsonekin.

31. artikulua.—Ordainsari-politika
Bizkaiko foru-sektore publikoak emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipioa 

eta gardentasun-printzipioa txertatuko ditu ordainsari-politikan.
Horretarako, neurri hauek hartuko ditu, gutxienez:
a)  Langileen artean dauden soldata-arrakalak identifikatuko ditu eta neurriak hartu-

ko ditu generoa dela-eta aldeak daudenean alde horiek ezabatzeko eta berdinta-
sun-politika bat bermatzeko.
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b)  Genero-ikuspegia oinarri, ordainsari-politika eta lanpostuen balorazioa aztertuko 
ditu, bereziki osagarriak esleitu eta kalkulatzeko irizpideak, prestazio pasiboak 
eta beste laguntza-hobekuntza batzuk.

32. artikulua.—Laneko segurtasuna eta osasuna
Bizkaiko foru-sektore publikoak genero-ikuspegia txertatuko du lan-osasunean eta 

lan-arriskuen prebentzioan. Helburu hori lortzeko, neurri hauek hartuko ditu, besteak 
beste:

a)  Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko protokolo 
barri bat egingo du, Bizkaiko foru-sektore publikoko indarkeria matxista desa-
gerrarazteko prebentzio-, jarduketa-, jarraipen- eta ebaluazio-neurriak izango 
 dituena.

b)  Genero-desberdintasunak aztertuko ditu arlo hauetan: lan-baldintzetan, segur-
tasuneko lan-arriskuetan, higienean, ergonomian eta psikosoziologian, preben-
tzio-mekanismoak ezarriz.

c)  Aztertuko du gizarte-desberdintasunek, desberdintasun biologikoek, etxeko la-
nek eta zaintza-lanek, jarduera feminizatuen arriskuek eta diskriminaziorako 
beste faktore batzuek zer nolako eragina duten foru-sektoreko emakume lan-
gileengan, beren lan-baldintzetan, osasunean eta arrisku psikosozialetan, eta 
diskriminazioari aurre egiteko neurriak sustatuko ditu.

d)  Zaintza lanetan eta lan bizitza, zein bizitza pertsonala eta familiarra bateratzeko 
orduan, gizonen erantzunkidetasuna sustatzea.

e)  Indarkeria matxista jasaten duten emakume langileen eskubideak zabalduko ditu 
langileen artean.

f)  Indarkeriaren ondoriozko egoera fisikoa edo psikologikoa dela-eta indarkeria 
matxistaren biktimek laneko hutsegite osoak edo partzialak eginez gero, hutsegi-
te horiek justifikatutzat joko dira legeria espezifikoak ezartzen duen baldintzetan 
edo arreta eta osasuneko gizarte-zerbitzuek zehazten dituztenetan.

g)  Lan-arriskuen prebentzioari buruzko nahitaezko prestakuntzan sartuko da indar-
keria matxistari buruzko prestakuntza, bereziki lan arloko indarkeriari buruzkoa.

33. artikulua.—Erantzunkidetasuna eta bateragarritasuna
1. Bizkaiko foru-sektore publikoak sustatuko du negoziazio kolektiboan honelako 

neurriak lortzeko akordioak egitea:
a)  Berdintasunaren foru-plan bat sortzea bizitza pertsonala, familia-bizitza eta 

lan-bizitza bateragarri egiteko eta erantzunkidetasuna sustatzeko. Plan hau fo-
ru-araua onartu eta gehienez ere sei hilabeteko epean aurkeztuko da.

b)  Bizkaiko foru-sektore publikoan generoaren arloan dauden lan-eskubideen era-
bilera zabaldu eta sustatzea.

c)  Bermatzea bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza bateragarri egiteko 
eskubideak erabiltzen dituztenek berdintasunez parte har dezaketela susta-
pen-prozesuetan, prestakuntza-jardueretan eta beren lanpostuei lotutako beste 
edozein aukeratan.

d)  Ordutegiaren eta lantokiaren malgutasuna bultzatzea bizitzaren arlo horiek bate-
ragarri egiteko eta erantzunkidetasuna sustatzeko.

e)  Jarduketa-plan berezi bat egitea zaintza-lanetan gizonen erantzukidetasuna sus-
tatzeko.

2. Erantzunkidetasuna sustatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak bermatuko du gizon 
langileek aukera izan dezaten amatasun-baimenaren besteko aitatasun-baimen bat har-
tzeko, eta bultzatuko du gizon langileek aukera horretaz baliatu dezatela.
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34. artikulua.—Jarduera sindikala, ordezkaritza eta negoziazio kolektiboa
Negoziazio kolektiboko autonomia-printzipioa erabat errespetaturik, Bizkaiko fo-

ru-sektore publikoak bere arloetan sustatuko du negoziazio kolektiboan klausula batzuk 
sartzea berdintasuna eta genero-diskriminaziorik eza bermatzeko, eta neurri hauek eza-
rriko ditu, besteak beste:

a)  Sentsibilizazio- eta prestakuntza-ekintzak egingo ditu emakumeen ahalduntze 
politiko eta soziala, ordezkaritza eta partaidetza sustatzeko negoziazio kolekti-
boan zein ekintza sindikalean.

b)  Sustatuko du negoziazio kolektiboan emakumeen eta gizonen presentzia oreka-
tua egotea.

c)  Sustatuko du negoziazio kolektiboan parte hartzen duten pertsonak emakumeen 
eta gizonen berdintasunaren arloan trebatzea, intersekzionalitatea kontuan har-
tuz.

d) Lan akordio eta hitzarmenetan honakoak bermatuko ditu:
  a) Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa izatea.
  b)  Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aurkako klausularik ez 

izatea —ez zuzeneneko ez zeharkako diskriminaziorik— eta generoagatiko 
ordainketa desberdintasunik ez izatea.

IX. KAPITULUA
KONTRATUAK, DIRU-LAGUNTZAK ETA LANKIDETZA-HITZARMENAK

1. atala

kontratazio PuBlikoa

35. artikulua.—Genero-ikuspegia kontratazio publikoan txertatzea
Indarreko ordenamendu juridikoaren barruan, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko 

Lurralde Historikoko foru-sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeek gene-
ro-ikuspegia txertatuko dute; horretarako, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Era-
gingarrirako 2007ko martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoan eta Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoa beteko 
dute, kontratazio publikoari buruzko araudia erabat errespetatuko dela kontuan hartuta 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratazio-arloko arau-garapenean ezarritakoarekin bat.

36. artikulua.—Genero-ikuspegia kontratazioaren helburuan txertatzea
Genero-ikuspegia kontratuaren edukiaren ezaugarri teknikoa denean, kontratuaren 

xedean berariaz jarriko da genero-ikuspegiari edo emakumeen eta gizonen berdintasu-
naren sustapenari buruzko erreferentzia bat.

Ildo horretan, kontratuak formalizatzeko dokumentuetan, genero-ikuspegiari edo 
emakumeen eta gizonen berdintasunaren sustapenari buruzko erreferentzia ezinbestez 
sartuko da kontratuaren xedean eta motan, salbu eta baldintza-agirian jasota badaude 
kontratuaren xedea eta mota.

37. artikulua.—Kaudimen teknikoa
Kontratuaren xedea betetzeko emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko gai-

tasun bereziak beharrezkoak badira, administrazio-baldintzen agiriak kaudimen tekni-
koan edo profesionalean eskatuko du berdintasunaren arloan esperientzia edo ezagu-
penak izateko, sektore publikoko kontratuen arloan ezarritakoarekin bat.

Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko kaudimen teknikoa bakar-bakarrik 
aplikatuko da baldin eta kontratuaren izaeraren eta edukiaren arabera justifikatuta bada-
go eta kontratuarekiko proportzionala bada.
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38. artikulua.—Adjudikazio-irizpideak
Kontratazio publikoaren arloan indarrean dagoen ordenamendu juridikoarekin bat eta 

kalitate-prezio erlazioan proposamen onuragarriena baloratzeko, Bizkaiko Foru Aldun-
diak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publikoa osatzen duten gainerako 
erakundeek emakumeen eta gizonen berdintasunari lotutako irizpide bat edo batzuk 
ezarriko dituzte administrazio-baldintza berezien agirietan edo, hala badagokio, kontra-
tazio-prozedurak prestatzeko dokumentazio baliokidean, kalitate-prezio erlazioan pro-
posamen onuragarriena baloratzeko genero-ikuspegia kontratuaren xedearen ezaugarri 
teknikoa denean, Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratazio-arloko arau-garapenean ezarri-
takoaren arabera.

Ildo horretan, salbuespen gisa, kontratazio-organoek erabaki dezakete kontratuaren 
ezaugarriak ez direla berdintasunaren irizpideak ezartzeko egokiak; kasu horretan, txos-
ten arrazoitu bat egin behar da justifikatzeko zergatik ez den komeni irizpide horiek apli-
katzea, eta espedienteari erantsiko zaio txostena.

39. artikulua.—Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak
Kontratu publikoen arloan indarrean dagoen araudiak ezarritako mugak kontuan 

hartuta, administrazio-baldintza berezien agirietan edo, hala badagokio, foru-sektore 
publikoko kontratazio-prozedurak prestatzeko dokumentazio baliokidean, emakumeen 
eta gizonen berdintasunari buruzko baldintza bereziak ezarri ahal izango dira kontratua 
gauzatzeko, betiere kontratuaren xedeari lotuta badaude, sektore publikoko kontratuei 
buruzko arautegi erregulatzailearekin bat eta Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratazio-ar-
loko arau-garapenean ezarritakoaren arabera.

40. artikulua.—Sistema, metodologia eta egiaztapena
1. Genero-ikuspegia txertatzeko eta berdintasun-baldintzak sartzeko adjudika-

zio-irizpideak direla-eta enpresaren proposamenean jasotako konpromisoak ez-bete-
tzeak ekarriko du kontratua desegitea baldin eta betebehar horiek funtsezkoak badira.

Edonola ere, administrazio-baldintza berezien agirian, ez-betetzeen zerrenda bat ja-
rriko da zigorrak ezartzeko, indarreko legerian ezarritakoarekin bat.

2. Berdintasunari buruzko baldintzak idatzi, aukeratu, ebaluatu eta egiaztatzeko, 
kontratazio-organoek aholku eska diezaiokete Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako Organoari.

3. Kontratazio-organoak baldintza-agirian adieraziko du enpresa adjudikaziodunak 
zer dokumentazio aurkeztu behar duen emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko 
baldintzak benetan betetzen dituela egiaztatzeko, bai eta noiz aurkeztu behar duen ere.

4. Baldintza teknikoen agirietan betekizun gisa sartuko da kontratuaren xedea gau-
zatu dela frogatzeko aurkezten den azken justifikazioan kontratazioaren generoaren 
araberako eraginari buruzko txostena sartu beharra –adierazleak eta erabiltzaileen edo 
onuradunen edo zerbitzua eman duten langileen datuak sexuaren arabera bereizita–, 
berdintasunaren arloan ezarritako neurrien eraginkortasuna ebaluatu ahal izateko.

5. Kontratuaren arduradunak aurkeztu den dokumentazioa egiaztatu beharko du, eta 
ebaluatu behar du ea egokia den eta bat datorren adjudikazio-irizpideekin eta emakumeen 
eta gizonen berdintasunari buruz enpresa kontratistak bere gain hartutako baldintza bere-
ziekin; horrez gainera, ziurtatu behar du baldintza horiek zuzen betetzen  direla.

6. Kontratuan ezarritako betebeharrak betetzen ez direnean, kontratuaren arduradu-
nak kontratazio-organoari emango dio enpresa kontratistak berdintasunaren arloko be-
tebehar eta konpromisoak direla-eta ustez eginiko ez-betetzeen berri, eta, beharrezkoa 
bada, proposatuko du zigorrak ezartzeko edo kontratua desegiteko prozedura hastea.

7. Behin kontratua adjudikatu ondoren enpresa kontratistak emakumeen eta gizo-
nen berdintasunaren arloan hartutako konpromiso eta betebeharrak publikoak izango 
dira, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orrian eta kontratatzailearen profilean argitaratu 
dira.
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2. atala

diru-laguntzak

41. artikulua.—Genero-ikuspegia nahitaez txertatzea diru-laguntzetan
1. Generoaren arloan zeharkako estrategia bat egiteko, eta diru-laguntzen arloan 

desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeko indarrean 
dagoen arau-esparruaren barruan, Bizkaiko Foru Aldundiaren betebeharra izango da 
genero-ikuspegia txertatzea diru-laguntza publikoak ematean.

2. Edonola ere, genero-ikuspegia diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileetan 
txertatzeko, atal honetan ezarritako prozedurari jarraituko zaio prozeduraren fase bakoi-
tzean.

42. artikulua.—Parte ez hartzeko debekuak
Deialdi eta oinarri arautzaile guztietan, espresuki ezarriko da pertsona fisikoek eta 

juridikoek ezin dutela laguntzak edo diru-laguntzak emateko prozesu batean parte hartu 
eta onuradun izan baldin eta:

a)  Berdintasunerako eskubidea eta sexu-diskriminaziorik eza urratzeagatik zeha-
pen irmoa izan badute administrazio-bidean, edo lan-arloan edo zigor-arloan.

b)  Beren helburuak, onarpen- edo sarbide-sistema, funtzionamendua, ibilbidea edo 
estatutuak emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipioaren aurkakoak 
badira.

c)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 
Legearen III. tituluan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako 
2007ko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan edo foru-arau honetan ezarri-
tako betebeharrak betetzen ez badituzte.

Halaber, ezingo dira diruz lagundu sexua dela eta diskriminatzen duten jarduera edo 
ekintzak.

43. artikulua.—Onuradun izateko baldintzak
Diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileetan edukia eta xedea kontuan hartuta 

egokitzat jotzen bada, deialdiaren onuradunen betebeharren artean aintzat hartuko dira 
emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eginiko ibilbidea eta jarduerak, eta Biz-
kaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzen arloko arau-garapenean ezarritako eran egiazta-
tuko dira betebehar horiek.

44. artikulua.—Ebaluazio-batzordearen osaera
Ebaluazio-batzordean, gaitasuna, gaikuntza eta prestakuntza egokiak dituzten ema-

kumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatuko da.

45. artikulua.—Ebaluazio-irizpideak
1. Diru-laguntza publikoen oinarri arautzaileetan edo deialdietan nahitaez ezarriko 

dira eskabideak ebaluatzeko irizpide hauetako batzuk, gutxienez bi, (emakumeen eta gi-
zonen berdintasunarekin lotutakoak) edo antzeko beste batzuk, salbu eta 22.5 artikulua 
aplikagarri duten dekretu arautzaileetan baldin eta azpiegitura publikoen hobekuntzari, 
ustekabeko edo larrialdietako egoerei edo defizitaren edo zorraren helburuak betetzeari 
buruzkoak badira:

a)  Aurreikuspenaren arabera, zenbat emakume izango diren diru-laguntzaren onu-
radun, eta zer ehuneko den.

b)  Pertsona edo erakunde onuradunak zenbat emakume enplegatuko dituen diruz 
lagundutako proiektua edo jarduera egiteko, eta zer ehuneko den.

c)  Emakumeak kontratatzea ordezkaritza txikia duten jarduera-sektoreetan, betiere 
Eustatek generoaren arabera eta jarduera-adarraren arabera biztanleria aktiboa-
ri buruz jasotako datu estatistikoen batez besteko ehunekotik gutxienez ere bost 
puntu gora badago.
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d)  Diruz lagundutako proiektuan edo jardueran zenbat emakumek dituzten lanpostu 
kualifikatuak, gerentziakoak edo erantzukizuna dakartenak.

e)  Pertsona edo erakunde onuradunak gizartean baztertuta edo baztertuta ego-
teko arriskuan dauden zenbat emakume enplegatuko dituen diruz lagundutako 
proiektua edo jarduera egiteko, eta zer ehuneko den.

f)  Pertsona edo erakunde eskatzaileak emakumeen eta gizonen berdintasunerako 
politiketan edo jarduketetan eginiko ibilbidea.

g)  Proiektua edo jarduera egingo duten langileen bizitza pertsonala, familia-bizitza 
eta lan-bizitza bateragarri egiteko neurriak aplikatzeko konpromisoa.

h)  Diru-laguntzaren justifikazio-memorian generoaren araberako eraginaren eba-
luazioa sartzea, sexuaren edota generoaren eta beste aldagai batzuen arabera-
ko adierazleak eta datuak banakatuta, desberdintasunak identifikatuta eta des-
berdintasunei aurre egiteko neurriak jasota eta berdintasunaren alde lortutako 
eragina adierazita.

i)  Diruz lagundutako jardueran emakumeen eta gizonen berdintasunerako plan 
berezi bat diseinatu eta aplikatzeko konpromisoa; plan horretan zehaztuko da 
berdintasunerako zer politika erabiliko diren arlo hauetan: enplegua eskuratzea, 
lanbide-sailkapena, lanaren kalitate eta egonkortasuna, lanaldiaren iraupena eta 
antolamendua, sustapena, prestakuntza, lan-osasuna, ordainsari-politika, esku-
bideak, erantzunkidetasunari eta bizitza pertsonala, lan-bizitza eta familia-bizitza 
bateragarri egiteari buruzko neurriak, eta beste batzuk.

2. Diru-laguntzen oinarri arautzaileetan edo deialdietan, guztizkoaren gaineko gu-
txieneko haztapen bat ezarri beharko da emakumeen eta gizonen berdintasunaren arlo-
ko ebaluazio-irizpideetan.

46. artikulua.—Pertsona fisiko eta juridiko onuradunen betebeharrak
Bizkaiko foru-sektore publikoak emandako diru-laguntzen onuradun diren pertsona 

fisiko eta juridikoen betebeharren artean, nahitaez hauek sartu beharko dira, salbu eta 
interes publikoko arrazoiak direla-eta justifikatzen bada betebeharrok betetzetik salbue-
tsita daudela (kasu horretan, proposamena egiten duen organoak justifikazio-txostena 
aurkeztu beharko du):

a)  Pertsona fisiko eta juridikoek emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatu 
beharko dute lanpostuen sarbidean, kontratazioan eta iraungipenean, lanbi-
de-sailkapenean, sustapenean, prestakuntzan, laneko segurtasunean eta osasu-
nean, ordainsari-politikan, erantzunkidetasunean, bizitza pertsonala, lan-bizitza 
eta familia-bizitza bateragarri egitean, lanaldiaren iraupen eta antolamenduan, 
ekintza sindikalean, ordezkaritzan eta negoziazio kolektiboan, betiere diskrimi-
naziorik sortzen ez duten lan-baldintza duin eta gizalegezkoak bermatuta.

b)  Pertsona fisiko eta juridikoek zaindu beharko dute emakumeen eta gizonen tra-
tamendua, protagonismoa eta balorazioa baliokideak izan daitezen, eta berdin-
tasuna, presentzia orekatua, dibertsitatea, erantzunkidetasuna, eta generoaren 
rol eta identitateen aniztasuna balio dituen irudi bat sustatu behar dute idatzizko 
zein ahozko komunikazioetan, ikonografian, publizitate-ekintzetan, barruko zein 
kanpoko komunikazio formal eta informalean, eta proiektuari edo jarduerari lotu-
tako edo proiektua edo jarduera egiteko sortutako materialetan.

c)  Pertsona fisiko edo juridikoek 250 langiletik gora badute, egiaztatu behar dute 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako 2007ko martxoaren 22ko 
2/2007 Legean ezarritakoarekin bat emakumeen eta gizonen berdintasunerako 
plan bat dutela, eta benetan aplikatzen dutela.

d)  Pertsona fisiko edo juridikoek hamabost langiletik gora badute, bermatu beharko 
dute neurriak hartzen dituztela lan-arloan indarkeria matxista prebenitzeko, hari 
aurre egiteko, haren jarraipena egiteko, hura ebaluatzeko eta desagerrarazteko, 
bereziki sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko.
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47. artikulua.— Zuzenean ematen diren diru-laguntzen edo diru-laguntza izendu-
nen araubidea

Norgehiagokarik gabe zuzeneko diru-laguntzak emateko hitzarmenak sinatzean, 
atal honetan ezarritakoa aplikatuko da, baina salbuespen bakarra izango da ez dela 
diru-laguntzak emateko irizpiderik aplikatuko eta ez dela ebaluazio-organorik osatuko, 
norgehiagokarik ez dagoenez ezinezkoa ez baita aplikazio hori egitea.

48. artikulua.—Sistema, metodologia eta egiaztapena
1. Instrukzio-organoak eskatu ahal izango du berdintasunaren arloko teknikarien 

aholkua emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko baldintzak idatzi, aukeratu, 
ebaluatu edo egiaztatzeko.

2. Deialdietan edo oinarri arautzaileetan, instrukzio-organoak adierazi beharko du 
zer dokumentazio aurkeztu behar duten pertsona fisiko eta juridiko onuradunek egiazta 
dezaten emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko baldintzak benetan betetzen 
dituztela; halaber adieraziko du noiz aurkeztu behar duten dokumentazio hori.

3. Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan ezarrita dauden edo pertsona 
fisiko edo juridiko onuradunek beren gain hartzen dituzten konpromiso guztiak egiazta-
tzeko eta, hala badagokio, konpromiso horien ez-betetzeei erantzuteko, aintzat hartuko 
da Bizkaiko Foru Aldundiak ematen dituen diru-laguntzei buruzko arau-garapenean eza-
rritakoa.

3. atala

lankidetza-hitzarmenak

49. artikulua.—Genero-ikuspegia txertatzea lankidetza-hitzarmenetan
Generoaren arloan zeharkako estrategia bat egiteko, eta diru-laguntzen arloan des-

berdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeko indarrean 
dagoen esparruaren barruan, Bizkaiko Foru Aldundiaren betebeharra izango da gene-
ro-ikuspegia txertatzea lankidetza-hitzarmenak sinatzean; hitzarmenok idazteko, biga-
rren atalean ezarritako prozedura erabili beharko da, arloa zein den kontuan hartuta.

III. TITULUA
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNA BIZKAIKO  

FORU-SEKTORE PUBLIKOAREN ESKU-HARTZEAREN ARLOETAN

I. KAPITULUA
GENERO-BERDINTASUNA ETA GARAPEN IRAUNKORRA

50. artikulua.—Xedapen orokorra
Emakumeen eta gizonen berdintasuna helburu bat da garapen iraunkorrerako, eta, 

zeharkako izaera duenez, iraunkortasunaren gizarte-, kultura-, ekonomia-, eta ingurumen 
dimentsioetara ere hedatzen da. Horretarako, Bizkaiko foru-sektore publikoak, intersek-
zionalitatea kontuan hartuta, genero ikuspegia txertatuko du diseinatu, ezarri, kontrolatu 
eta ebaluatzen dituen politika sektorial guztietan, eta, bere eskumen-eremuetan, neurri 
bereziak hartuko ditu emakumeen eta gizonen berdintasun erreala eta eraginkorra lor-
tzeko, diskriminazio mota guztiak ezabatzeko eta indarkeria matista  desagerrarazteko.

Foru-sektore publikoak bere jardun-eremuetan genero-ikuspegia aplikatzeko prakti-
ka onak bildu, sustatu eta zabalduko ditu.
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II. KAPITULUA
BERDINTASUNERANTZ ETA KULTURAREN GARAPEN IRAUNKORRERANTZ

51. artikulua.—Kultura
1. Foru-arau honen helburuak lortzeko, honako neurri hauek hartuko dituzte kultu-

ra-jardueraren arloan eskumena duten foru-sektore publikoko sailek eta erakundeek:
a)  Emakume anitzen presentzia ikusaraziko dute arte eta kulturaren adierazpene-

tan eta sorreran.
b)  Emakume anitzek iraganean eta gaur egun kulturaren arlo guztietan eginiko 

ekarpena ikusaraziko dute.
c)  Emakume anitzek egindako lan artistikoen eta kulturalen sorrera, ekoizpena eta 

zabalkundea sustatuko dute.
d)  Espazioak eta tokiak sortu edo erabilgarri jarriko dituzte emakume anitzek egini-

ko lan artistiko eta intelektualak erakutsi, ezagutarazi eta zabaltzeko.
e)  Eskaintza artistiko eta kultural publikoari dagokionez, emakumeen eta gizonen 

presentzia orekatuko dute.
f)  Partaidetza orekatua sustatuko dute sektorean kudeaketa egiteko eta erabakiak 

hartzeko guneetan.
2. Kultura-jardueraren batean —jai kutsukoak, artistikoak, kirolekoak, eta euska-

raren normalizazioaren arlokoak barne— sexu-diskriminazioa egiten bada, foru-sektore 
publikoak ezin izango dio jarduera horri inolako laguntzarik eman, eta haren ordezkariek 
ezin izango dute jarduerotan ordezkari gisa parte hartu.

52. artikulua.—Kirol-jarduerak eta ohitura osasungarriak
Foru-arau honen helburuak lortzeko, kirolaren eta ohitura osasungarrien arloko esku-

mena duten Bizkaiko foru-sektore publikoko sailek neurri hauek hartuko dituzte, besteak 
beste:

a)  Bermatuko dute genero-ikuspegia txertatzen dela foru-sektorearen kirol-eskain-
tzan eta -kudeaketan, bai foru-sektoreak berak zuzenean egindakoan, bai beste 
erakunde batzuen bitartez egindakoan; halaber bermatuko dute jarduera horre-
tan sexu-diskriminaziorik ez dagoela.

b)  Kirol-jardueren aukeraketa estereotipatua apurtzen duten jarduerak sustatuko 
dituzte, aukeraketa hori sexuen artean motrizitatean eta motibazioetan dauden 
ustezko desberdintasunetan oinarritzen baita.

c)  Bermatuko dute emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipioa txertatzen 
dela eskola-kiroleko programan, haren diseinuan eta gauzatzean, eta esko-
la-ume diren nesken kirol-praktika indartzen dela ekintza eta programa espezifi-
koen bidez.

d)  Bermatuko dute sexu-diskriminaziorik ez dagoela klubei zein banakako kirolariei 
ematen zaizkien sari, garaikur eta aitorpen guztietan eta Bizkaiko Foru Aldundia-
ren sari eta diru-laguntzak emateko ekitaldietan.

e)  Kirol-jardueraren bidez emakume migratzaileen eta ahulezia bereziko egoeran 
dauden emakumeen gizarte-inklusioa sustatzen duten neurriak aztertu, diseinatu 
eta gauzatuko dituzte.

f)  Foru-arau honetan jasotako helburuak sustatuko dituzte kontratazio publikoan, 
hitzarmenetan eta diru-laguntzetan, besteak beste ekintza hauen bidez:

  1)  Kirol-klub eta -federazioekin sinatutako hitzarmen guztiak berrikusi eta alda-
tuko dituzte, foru-arau hau betetzen dela ziurtatzeko.

  2)  Kirol-federazioei eskatuko diete Euskadiko Kirol Federazioen 16/2006 De-
kretuaren 169. artikuluan ezarritakoa bete dezatela.

  3)  Genero-ikuspegiaren zaintza eta jarraipena egingo dute erakundeetako lan-
gileen eta baliabide ekonomiko zein materialen banaketan.
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  4)  Kirol-federazioei behar diren laguntza teknikoa eta baliabideak eskainiko 
dizkiete kirol-federazioetan emakumeen eta gizonen berdintasunaren hel-
buru erkidea lortzeko, Euskadiko Kirol Federazioen 2006ko urtarrilaren 31ko 
16/2006 Dekretuaren 170. artikuluan ezarritakoaren arabera.

  5)  Jarduteko neurri bereziak ezarriko dituzte kirol-federazio eta -erakundeetan 
berdintasun-planak garatzen direla bermatzeko.

  6)  Neurri bereziak hartuko dituzte emakumeen kirola sustatzeko, eta, bereziki, 
neurriak hartuko dituzte adina, erlijioa, sexu-joera eta -identitatea, desgaita-
sun-gradua edo jatorria direla-eta egiten den diskriminazioa jasateko arris-
kua duten emakumeen kirola sustatzeko.

g)  Bultzatuko dute parekotasuna egotea Euskadiko kirol-federazioetako zuzendari-
tza-organo guztietan.

h)  Generoaren arloko prestakuntza sustatuko dute teknikarien, zuzendaritzako 
kideen eta kirolaren gainerako arloetako eragileen artean, bereziki eskola-kiro-
lean, kirol-elkarteetan eta kirol-klubetan.

i)  Kirolaren Lurralde Kontseiluaren bidez edo beste mekanismo batzuen bidez, ki-
rol-arloko eragileen arteko lankidetza sustatuko dute, emakumeen kirol-praktika 
sustatzeko konpromisoa kirolaren modalitate, tipologia eta maila guztietan indar-
tzeko.

j)  Sustatuko dute emakumeen kirol-praktika ikusarazten dela, kirol-arloan emaku-
meen lorpenak aitortzen direla eta kirolari laguntza emateko eta kirol-praktika 
bultzatzeko kanpainetan emakume kirolarien irudiak erabiltzen direla.

k)  Tokiko komunikabideetan ezagutaraziko dituzte emakumeen lehiaketak eta, oro 
har, emakumeen kirola, eta programetan elkarrizketak egingo dizkiete emakume 
kirolariei.

l)  Familiako bizitza eta zaintzakoa kirolarekin uztartu ahal izateko ordutegiak sus-
tatuko dituzte (dela entrenamenduetan dela lehiaketetan), gure eskumenen es-
parruan.

m)  Federazioen bidez amatasuna eta kirola uztartzea errazteko neurriak sustatuko dira.

III. KAPITULUA
BERDINTASUNERANTZ ETA GIZARTEAREN GARAPEN IRAUNKORRERANTZ

53. artikulua.—Garapenerako lankidetza
Foru-arau honen helburuak lortzeko, garapenerako lankidetzaren arloko eskumena 

duten Bizkaiko foru-sektore publikoko sailek neurri hauek hartuko dituzte, besteak beste:
a)  Genero-berdintasuna sustatuko dute baliabideak, zerbitzuak eta hezkuntza es-

kuratzeko, eta emakumeek eskubide politiko, zibil, ekonomiko, sozial eta kultu-
ralak izateko aukera hobetuko dute garapenerako lankidetzaren arloan egiten 
diren nazioarteko jarduketa guztietan.

b)  Aztertuko dute faktore juridiko, sozial, instituzional, sozioekonomiko, politiko, erli-
jioso eta kulturalek herrialde kideetan zer nolako eragina duten genero-harrema-
netan eta emakume guztiek bizimodu duin, seguru eta gizalegezkoa izateko.

c)  Sustatuko dute emakumeen gaitasunak eta autonomia eta haien partaidetza eta 
ahalduntze sozialak, kulturalak, ekonomikoak, politikoak eta beste edozein erata-
koak areagotzen direla; areagotze hori sustatuko dute, era berean, emakumeen 
erakundeetan, herrialde eta herrien garapenerako plangintzan, jarraipenean eta 
ebaluazioan.

d)  Emakumeen partaidetza handituko dute gatazkak prebenitu, kudeatu eta kon-
pontzeko lanetan eta bakea finkatzekoetan.

e)  Babesa emango diete gatazka armatuetan indarkeria matxista prebenitu eta de-
sagerrarazteko jarduerei.
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f)  Bizkaian, Iparraren zein Hegoaren garapenerako lankidetzaren arloan, emaku-
meen ordezkaritza eta partaidetza sustatuko dute.

g)  Aliantzak bultzatuko dituzte mugimendu feministekin eta emakumeen eskubi-
deen defentsan diharduten hirugarren sektoreko erakundeekin, justizia, kon-
ponketa eta memoriaren arloetan eta emakumeen eta emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren arloan, eta emakumeen antolaketarako gaitasunak indartuko 
dituzte aliatutako erakundeetan zein tokiko GKEetan.

h)  Bermatuko dute genero eta garapenaren arloko adituek parte hartzen dutela ga-
rapenerako lankidetzarako foru-politiken diseinuan eta plangintzan.

i)  Sexuaren eta generoaren arabera eta ikuspegi intersekzionala kontuan hartzen 
duten beste aldagai batzuen arabera bereizitako informazioa bildu eta sistemati-
zatzeko tresnak eta ahalmenak hobetuko dituzte.

j)  Garapenerako lankidetzaren arloko Bizkaiko eragileen ahalmenak indartuko di-
tuzte ekintza humanitarioan eta gizartea eraldatzeko hezkuntzan genero-ikuspe-
gia aplikatzeko.

k)  Garapenerako lankidetzan genero-ikuspegia aplikatzeko praktika onak bildu, 
sustatu eta zabalduko dituzte.

54. artikulua.—Gizarte inklusiboa bultzatuz
Foru-arau honen helburuak lortzeko, gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duten Biz-

kaiko foru-sektore publikoko sailek neurri hauek hartuko dituzte, besteak beste:
a)  Genero-ikuspegia oinarri, emakume eta gizonen bizitzaren hainbat faktore azter-

tuko dituzte: pertsonalak, ekonomikoak, lan-arlokoak, etxebizitza arlokoak, pres-
takuntzakoak, soziosanitarioak, estrukturalak, harremanetakoak, sinbolikoak eta 
kulturalak, beraiek sorturiko diskriminazio-egoerei aurre egiteko neurriak zehaz-
teari begira.

b)  Prekarietatetik gizarte-inklusiorako pausoa sustatuko dute, eta pobreziaren femi-
nizazioa desagerrarazteko neurriak hartuko dituzte, batez ere adineko emaku-
meen, guraso bakarra ama duten familien eta indarkeriaren biktima diren ema-
kumeen pobrezia.

c)  Emakumeak kontuan hartuta gizarte- eta lurralde-kohesioa eta gizarte-inklusioa 
indartuko dute ikuspegi intersekzionala oinarri.

d)  Emakumeen beharrizanei erantzuten dieten Bizkaiko erakundeen ahalmenak 
indartuko dituzte, eta indarkeria matxistaren biktimei gizarte-laguntza emateko 
sarea sustatuko dute.

e)  Gizonen sentsibilizazioa eta kontzientziazioa bultzatuko dute erantzunkidetasu-
naren arloan, denboraren erabileretan eta pertsonen zaintzan; era horretan, ber-
dintasuna lortzeko borrokan gizonek partaidetza aktiboa bilatuko da.

f)  Emakumeen sarbidea sustatuko dute sektore profesional batzuetan, non gene-
roaren rolak eta estereotipoak direla-eta ordezkaritza txikiagoa duten, eta ziurta-
tuko dute sektore horietan guztietan emakumeek lan-baldintza duinak dituztela.

g)  Dibertsitate funtzionala duten emakumeei bizimodu autonomo eta inklusiboa 
izatea eragozten dieten oztopoak ikusaraziko dituzte eta beraien kontra jotzeko 
neurriak proposatuko dituzte.

h)  Gertuko eta kalitateko zerbitzu eta baliabide publikoak sustatuko dituzte era-
biltzaileekin egiten den esku-hartze sozialean, bereziko mendekotasuna duten 
pertsonen eta emakumeak izateagatik indarkeria jasaten duten emakumeen 
 arretan.

i)  Sustatuko dute emakumeek partekatutako kontraprestazio-sareak ezartzea, non 
genero-ikuspegia kontuan hartzen duten elkartegintza-mugimenduek parte har-
tuko duten.

j)  Gizarte-zerbitzuetan genero-ikuspegia aplikatzeko praktika onak bildu, sustatu 
eta zabalduko dituzte.
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IV. KAPITULUA
IDARKERIA MATXISTA DESAGERRARAZTEA

55. artikulua.—Arreta eta babesa
1. Emakumeen indarkeriaren kontrako borrokan (bikotekideak eginiko indarkeria, 

bikotekide ohiak eginikoa, familia barruko indarkeria, sexu-askatasunaren kontrako in-
darkeria, salerosketa, esplotazioa...), gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duten Bizkai-
ko foru-sektore publikoko sailek eta erakundeek:

a)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoarekin jardungo dute lanki-
detzan, organoak:

  1)  Aholkua eman diezaien ikuspegi feminista eta intersekzioalitatea oinarri 
emakumeenganako indarkeriaren kontrako borrokaren arloko foru-eredu 
instituzionala ezartzeko.

  2)  Ikerketa, prebentzio, sentsibilizazio eta prestakuntzari buruzko neurriak ezar 
ditzan.

  3)  Bermatu dezan kanporatutako baliabide eta zerbitzuetako langileak indarke-
ria matxistari aurre egiteko prestakuntza jasotzen dutela.

  4)  Diseinatutako foru-politikari erantzuten dioten zerbitzu eta baliabideak susta 
ditzan.

b)  Emakumeen kontrako indarkeriaren biktimei arreta, babesa eta laguntza ema-
teko sistema bat bermatuko dute, jabekuntza ikuspegiaren arabera egituratuko 
dena; hau da, sistema horren esku hartzeen helburua izango da aukerak eta 
baldintzak zabaltzea, indarkeria matxistaren biktima diren edo izan direnek eta 
hari aurre egin dioten edo egiten diotenek egoera horretatik irteteko aukerak izan 
ditzaten, betiere emakume bakoitzaren premia eta interesetara egokituta.

   Sistema horretan, gutxienez ere, zerbitzu hauek emango dira: laguntza sozio-ju-
ridikoa, laguntza psikologikoa, familiako esku-hartze soziala eta harrera-baliabi-
deak (gizarte-zerbitzuen zorroari buruzko dekretuan ezarritakoarekin bat). Siste-
man, indarkeria matxista jasaten duten emakumeen seme-alaba adingabeak eta 
haien zaintzaren, jagoletzaren edo guraso-ahalaren pean dauden adingabeak 
sartuko dira, indarkeria honen biktima baitira.

c)  Bermatuko dute baliabideak eskuragarritasun, irisgarritasun eta kalitatearen iriz-
pideen arabera kudeatzen direla.

d)  Arreta egiteko baliabide eta zerbitzuak mantentzeko behar besteko diru-izenda-
pena blindatuko dute beren aurrekontuetan.

e)  Bermatuko dute indarkeriaren biktima diren emakumeei eta, hala denean, adin-
gabeei emandako arreta orokorra, espezializatua, doakoa, berehalakoa, esku-
ratzeko modukoa, eta hurbilekoa dela, haien ahalduntzea lortzeko bideratuta 
dagoela, eta genero-ikuspegia oinarri duela.

f)  Bermatuko dute indarkeria matxistaren arloan espezializatutako langileen bitar-
tez egiten direla emakumeen kontrako indarkeriaren biktimekin egiten diren zu-
zeneko esku-hartze guztiak.

g)  Beren kontrako indarkeriari aurre egiten dioten emakumeen eta, hala denean, 
adingabeen datuen bilketa egiteko, informazioa emateko eta tratamendurako 
baimentzeko sistema bat sustatuko dute, bai eta datu horiek eskuratzeko kontrol 
bat eta goi-mailako segurtasun-neurri batzuk ere.

h)  Beste erakunde batzuekin batera elkarlanean arituko dira sistema arin, eraginkor 
eta efikaz bat sortzeko, ikuspegi intersekzionala oinarri indarkeria horren erreali-
tatea, espazioak eta erak hobeto dimentsionatzearren.

i)  Bitarteko materialen eta giza bitartekoen zuzkidura bermatuko da, gure eskume-
nen barruan, indarkeria matxistaren aurkako borrokaren helburuak lortzeko eta 
biziraun duten emakumeen eta hauen seme-alaben arretako helburuak lortzeko.
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2. Bizkaiko Indarkeria Matxistaren Behatokia Behatokia.
a)  Bizkaiko Indarkeria Matxistaren Behatokia sortu zuen 2003ko martxoaren 18ko 

53/2003 Foru Dekretuaren bidez arautzen da Bizkaiko Genero Indarkeriaren 
Behatokia; ondoren, 2004ko azaroaren 9ko 188/2004 Foru Dekretuak, 2010eko 
otsailaren 2ko 5/2010 Foru Dekretuak, 2013ko maiatzaren 21eko 75/2013 Foru 
Dekretuak eta 2016ko martxoaren 1eko 35/2016 Foru Dekretuak aldatu dute 
53/2003 Foru Dekretua.

   Bizkaiko Indarkeria Matxistaren Behatokia kide anitzeko aholku-organo bat da, 
eta Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko sailari atxikita 
dago.

b)  Bizkaiko Indarkeria Matxistaren Behatokia kide anitzeko aholku-organo bat da, 
eta emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko eskumena duen sailari atxiki-
ta dago.

c)  Hauek ditu eginkizun nagusi:
  1)  Bizkaiko Lurralde Historikoan gertatzen diren indarkeria matxistako egoerak 

eta ondorioz abiarazten diren erakunde-politiken emaitzak zaindu eta haien 
jarraipena egiteko ahalmena duen informazio-sistema bat eraikitzea, eskura 
dauden baliabideak benetako beharrizanetara egokitzeko.

  2)  Gomendioak eta proposamenak egitea Bizkaian indarkeria matxistaren ere-
muan eragina duten zerbitzu eta prestazioen eskaintza hobetzeko.

56. artikulua.—Ikerketa
Bizkaiko Foru Aldundiak, bere eskumenen esparruaren barruan, indarkeria matxis-

taren aurkako politika publikoek bete gabe dituzten erronkak aztertu eta horiei buruzko 
hausnarketa egingo du. Hala, esparru horretako ezagutzak zabalduko ditu, era horretan, 
kontzeptualizazioa aberastu, eta hori oinarritzat hartuta, diseinatu eta aplikatzen diren 
politikak zein antolakuntza eredua ebaluatu eta birdefinitzeko.

57. artikulua.—Prebentzioa eta sentsibilizazioa
1. Indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen jabekuntzarako prozesu 

kolektiboak indartzen laguntzea; horretarako, migrazioaren, aniztasunaren, gazteriaren 
eta gizarte politikaren esparruetan eskumenak dituzten sailen parte hartzea izango du, 
bai banaka, bai beste erakunde publikoekin elkarlanean.

2. Populazioaren, erakundeen eta komunikabideen kontzientzia kritikoa bultzatzea, 
indarkeria matxistaren adierazpen guztien aurkako arbuio kolektiboa publikoki adieraz 
dezaten, desagerrarazteko konpromisoa adieraziz. Helburu hori betetzeko, kulturaren, 
gazteriaren, kirolaren, gizarte politikaren eta komunikazioaren esparruetan eskumena 
duten sailen laguntza izango du.

V. KAPITULUA
BERDINTASUNERANTZ ETA EKONOMIAREN GARAPEN IRAUNKORRERANTZ

58. artikulua.—Politika fiskala
Foru-arau honen helburuak lortzeko, politika fiskalaren arloko eskumena duten Biz-

kaiko Foru Aldundiko sailek, beren jardun-eremuan, generoaren eragina aztertuko dute 
tributuetan eta salbuespen fiskaletan, eta, ikuspegi intersekzionala oinarri, genero-ikus-
pegia txeratuko dute politika fiskalaren diseinuan.

Zehatzago, politika fiskalak:
a)  Kargaren banaketan kontuan hartuko ditu justizia, orokortasuna, berdintasuna, 

progresibotasuna eta ekitatea.
b)  Bizikidetza-eredu guztien berdintasuna sustatuko du.
c)  Pertsonen zaintzari lotutako zerbitzuei balioa aitortzeko bideak garatuko ditu.
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d)  Pobrezia desagerrarazten lagunduko du, pobreziaren feminizazioa bereziki kon-
tuan hartuta.

59. artikulua.—Enplegua
Foru-arau honen helburuak lortzeko, besteak beste, honako neurri hauek hartuko di-

tuzte enpleguaren, garapen ekonomikoaren eta lurralde-garapenaren arloan eskumena 
duten foru-sektore publikoko sailek eta erakundeek:

a)  Lan-merkatuan emakumeen presentzia sustatzen duten politikak egingo dituzte 
enpleguaren sustapenaren eta enpresa-jardueraren arloetan, eta sustatuko dute 
kalitateko enplegua sortzea eta lan-bizitza, familia-bizitza eta bizitza pertsonala 
bateragarri egitea, etxeko lanetan eta familiakoen zaintzan gizonen erantzunki-
detasuna bultzatuz.

b)  Bermatuko dute erakunde laguntzaileek, intersekzionalitate printzipioa kontuan 
hartuta, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan beharrezkoa den pres-
takuntza dutela, laneratzeko prozesuetan genero-ikuspegia txertatu ahal izateko.

c)  Emakumeen enplegagarritasuna hobetuko dute, orientazio, prestakuntza, bi-
tartekaritza eta laneratzerako politikak indartuz; bereziki hobetuko dute gizar-
te-egoera ahulean dauden emakumeen, denbora luzeko emakume langabetuen, 
emakume gazteen, 45 urtetik gorako emakumeen, dibertsitate funtzionala duten 
emakumeen eta gizartean baztertuta egoteko arriskuan dauden emakumeen 
 kasuan.

d)  Bermatuko dute enpleguaren arloan egiten diren arau guztietan, bereziki di-
ru-laguntzak emateko dekretuetan, genero-ikuspegia eta laneratzeko politiketan 
emakumeen parte hartzeko ekintza positiboko neurriak txertatzen direla, ziklo 
osoko politiketan eta kontratazioari laguntzeko politiketan barne.

e)  Gizarte-egoera ahulean dauden emakumeentzat ibilbide espezifikoak dituzten 
enplegu-programak ezarriko dituzte, bereziki indarkeria matxistaren biktima di-
ren emakumeentzat, salerosketaren biktima diren emakumeentzat eta gizartean 
baztertuta edo baztertua egoteko arriskuan dauden emakumeentzat.

f)  Emakumeen eta gizonen berdintasunerako moduluak eta emakumeen kontrako 
indarkeriaren kontra egiteko konpromisoa sartuko dituzte Bizkaiko Foru Aldun-
diak sustatutako laneratze-ibilbideetan.

g)  Emakume gazteen partaidetza sustatuko dute gazteen enplegagarritasunera-
ko programetan, eta arreta berezia jarriko dute emakume gazteak sar daitezen 
emakumeek historikoki itxita eduki dituzten ekoizpen-sektoreetan edo goi maila-
ko kualifikazio teknologikoa eskatzen dutenetan.

h)  Emakumeen ekintzailetza sustatu eta ikusaraziko dute, emakume enpresabu-
ruen sare bat sortzen lagunduz.

i)  Emakumeen eta gizonen artean lana, bizitza pertsonala eta familia-bizitza bate-
ragarri izatea ziurtatzen duten neurrien aldeko apustua egingo dute, eta etxeko 
lanetan zein familiakoen zaintzan erantzunkidetasuna sustatuko dute.

j)  Enplegu-munduaren gizarte-erakundeetan (sindikatuak, enpresa-erakundeak 
eta hirugarren sektoreko erakundeak) emakumeen partaidetza eta lidergoa sus-
tatzeko sentsibilizazio-jarduerak egingo dituzte.

k)   Azterlanak egingo dituzte kalkulatzeko Bizkaiko Lurralde Historikoan etxeko la-
nek eta pertsonen zaintzak zer balio ekonomiko duten. Azterlan horren emaitza-
ren berri emango da, jakiteko zer nolako eragina duten Bizkaiko ekonomian eta 
gizartean.

l)  Etxeko lanek eta familiak zaintzeko lanen lanek ekonomiei eta ekonomian duten 
eraginari balioa emateko ekimenak sustatuko dituzte eta balio hori aitortzeko 
proposamenak garatuko dituzte.

m)  Sustatuko dute Bizkaiko foru-sektore publikoarekin kontratuak sinatzen dituzten 
pertsona fisiko eta juridikoek bermatzen dutela beren emakume langileek enple-
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gu duin eta gizalegezkoa dutela eta sexu-diskriminazio mota guztiak desagerra-
raziko dituztela.

n)  Enpleguan eta garapen ekonomikoan genero-ikuspegia aplikatzeko praktika 
onak bildu, sustatu eta zabalduko dituzte.

VI. KAPITULUA
BERDINTASUNERANTZ ETA INGURUMENAREN GARAPEN IRAUNKORRERANTZ

60. artikulua.—Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
Foru-arau honen helburuak lortzeko, iraunkortasunaren eta ingurumen naturalaren 

arloko eskumena duten Bizkaiko foru-sektore publikoko sailek genero-ikuspegia txer-
tatuko dute beren eskumen-eremuan, eta neurri hauek hartuko dituzte, besteak beste:

a)  Beren politikak diseinatu, gauzatu eta ebaluatzean, kontuan hartuko dituzte ema-
kumeen eta gizonen egoera, baldintza, nahi eta beharrizan desberdinak.

b)  Politika eta programak diseinatu eta egitean, emakumeen partaidetza orekatua 
sustatuko dute.

c)  Sexuaren eta generoaren aldagaia jasotzen duten adierazleak eta ikuspegi inter-
sekzionala kontuan hartzen duten beste adierazle batzuk erabiliko dituzte ema-
kumeek eta gizonek baliabide naturalak eta ingurumen-zerbitzuak berdintasunez 
eskuratzen dituzten, erabiltzen dituzten eta kontrolatzen dituzten ebaluatzeko.

d)  Baliabide naturalak eta ingurumen-zerbitzuak kudeatzeko ekimenak sustatuko 
dituzte, emakumeen esperientziei balioa emateko eta haien partaidetza eta lider-
goa sustatzeko.

e)  Emakumeen eta gizonen berdintasuna eta genero-ikuspegia txertatzeko presta-
kuntza eta sentsibilizazioa sustatuko dute Bizkaian iraunkortasunean eta inguru-
ne naturalean inplikatutako eragileen artean.

f)  Ingurumen-garapenean genero-ikuspegia aplikatzeko praktika onak bildu, susta-
tu eta zabalduko dituzte.

g)  Beren politiketan kontuan hartuko dituzte etxeko lanak egiteko, pertsonen zain-
tza egiteko eta bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza bateragarri izate-
ko neurriak.

h)  Lankidetzarako, elkartzeko edo elkarlanerako emakumeen egiturak sustatuko 
dituzte.lehenengo sektorearekin lotutako ekoizpen sektore guztietan.

i)  Baliabide naturalen degradazioak emakumeengan eta gizonengan sortzen di-
tuzten arriskuak eta eraginak kontuan hartuko dituzte (arrisku eta eragin horien 
eragina sexuaren arabera bereizita).

61. artikulua.—Hiri-plangintza eta azpiegiturak
Foru-arau honen helburuak lortzeko, hiri-plangintzaren eta azpiegituren arloko esku-

mena duten Bizkaiko foru-sektore publikoko sailek neurri hauek hartuko dituzte, besteak 
beste:

a)  Genero-ikuspegia txertatuko dute hiri-plangintza egitean eta azpiegiturak disei-
natu eta egitean, betiere ikuspegi intersekzionala oinarri.

b)  Hirigintzari esanahi berria emango diote, udalerri humanoagoak eta hurbilagoak 
lortzeko emakumeen beharrizan pribatu eta publikoak txerta daitezen.

c)  Hiri-plangintzarako mekanismo eta prozesu berriak egingo dituzte bizi-kalitatea 
eta ongizatea lortzeko berdintasuna bermatzen dutenak.

d)  Hiri-plangintzan, alderdi hauek sartuko dituzte: segurtasuna, hurbiltasuna, den-
bora eta haren erabilera eta zerbitzuen antolamendua.

e)  Intersekzionalitate-printzipioa kontuan hartuz, genero-ikuspegia txertatuko 
dute udal erakundeekin batera egiten diren hirigintzako plan eta proiektuen 
 memorietan.
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f)  Emakume anitzen partaidetza sustatuko dute Bizkaiko udalerrien hirigintza-plan-
gintzan.

g)  Emakumeen eta gizonen partaidetza orekatua sustatuko dute hirigintza-plangin-
tza idazten duten taldeetan.

h)  Pertsonen zaintzaren beharrizanei erantzuteko, bizitzaren arloak bateragarri egi-
teko eta erantzunkidetasuna sustatzeko beharrezkoak diren beste ekipamendu 
publikoak diseinatu eta egingo dituzte.

i)  Hirigintzan eta generoan espezializatutako prestakuntza sustatuko dute hirigin-
tzaren eta ingurumen-iraunkortasunaren arloko eskumena duten toki-eragileen 
artean; halaber sustatuko dute hirigintzako planetan emakume anitzen ikuspegia 
eta partaidetza txertatzeko egiten diren proposamenak eztabaidatzeko foroak 
antolatzea.

j)  Hiri-espazio guztiek erabilera eta sarbide seguruak bermatzen dituzten irizpideak 
sartuko dituzte azpiegituren diseinuan.

k)  Emakumeentzat seguru ez diren gune eta sareak ezabatuko dituzte, eta indar-
keria matxistarik gabeko bizimodua ziurtatzen dituzten espazioak eta ekipamen-
duak eraikiko dituzte.

l)  Genero-ikuspegia eta intersekzionalitatea kontuan hartuta, ibilgailu nahiz oinez-
koentzako bide-sarearen azpiegituren plangintza, arrazionalizazioa, irisgarrita-
suna eta oztopo arkitektonikoen ezabatzea aztertuko dituzte.

62. artikulua.—Garraioa eta mugikortasuna
Foru-arau honen helburuak lortzeko, garraioaren eta mugikortasunaren arloko esku-

mena duten Bizkaiko foru-sektore publikoko sailek neurri hauek hartuko dituzte, besteak 
beste:

a)  Genero-ikuspegia txertatu eta ikuspegi intersekzionala kontuan hartzen duen 
mugikortasuna sustatuko dute.

b)  Genero-ikuspegia txertatuko dute mugikortasunari edo garraio publikoari buruz-
ko programa, ekintza eta plangintza guztietan.

c)  Emakumeen eta gizonen beharrizanetara egokituko dute garraio publikoa.
d)  Genero-ikuspegia aintzat hartuta, Intersekzionalitate-printzipioa kontuan hartuta, 

aztertuko dute emakumeek eta gizonek nola erabiltzen duten garraio publikoa.
e)  Emakumeen eta gizonen partaidetza orekatua sustatuko dute garraio publikoa-

ren espazioak diseinatzean, plangintza egitean eta kudeaketa egitean.
f)  Irisgarritasuna sustatu eta hobetuko dute garraio publikoan; horretarako:
  1) Oztopo fisikoak ezabatuko dituzte ibilgailuetan eta sarbideetan.
  2)  Espazioak egokituko dituzte haur-kotxeak, aulkiak eta fardelak uzteko.
  3)  Ibilgailuak eta sarbideak diseinatzean, kontuan hartuko dituzte emakumeen 

eta gizonen ezaugarri fisikoak eta beharrizanak.
g)  Garraio publikoko zerbitzuak diseinatzean, emakumeen eta gizonen beharriza-

nak kontuan hartuko dituzte alderdi hauek zehazteko: espazioak, ordutegiak, 
maiztasunak, konexioak, segurtasuna eta helmugak.

h)  Garraio publikoa diseinatzean, kontuan hartuko dituzte pertsonak zaintzeko la-
nen ondoriozko erabilerak.

i)  Emakumeen segurtasun bermatuko dute garraio publikoko zerbitzuetan, eta 
emakumeen kontrako indarkeriaren edozein adierazpen prebenituko dute.
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IV. TITULUA
BERMEEN ARAUBIDEA

63. artikulua.—Helburua eta aplikazio-eremua
Titulu honen bidez, emakumeen eta gizonen arloko oinarrizko baldintzak bermatzeko 

bermeen araubidea ezarriko da.

64. artikulua.—Herritarrentzako bermea
Edonork salatu ahal izango du foru-arau honetan edo indarreko araudian berdintasun 

arloan ezarrita dauden betebeharren ez-betetzea, Bizkaiko Foru Aldundiko Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Organoan.

Bizkaiko Foru Aldundiak Dekretu bidez ezarriko du salaketak egiteko formak definitu 
eta ezartzeko prozedura.

65. artikulua.—Foru-administrazioaren betebeharrak
Foru-sektore publikoko politikariek, zuzendariek, funtzionarioek eta lan-kontratuko 

langileek bete beharko dituzte foru-arau honen ondoriozko betebehar eta eskakizunak. 
Dagozkion bideak erabiliko dira ez-betetzeei erantzuteko, eta, hala badagokio, dizipli-
na-bidea erabiliko da funtzionarioen eta lan-kontratuko langileen kasuan.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengo Xedapen Gehigarria.—Foru-arauaren ebaluazioa eta berrikuspena
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailen arteko Batzordeak eta talde tek-

nikoak lau urterik behin egingo du foru-arau honen betetzearen, garapenaren eta aplika-
zioaren eta, hala badagokio, berrikusteko egokitasunaren jarraipena.

Bigarren Xedapen Gehigarria.—Bizkaiko Foru Aldundiak bere egiturak egokitzea
Bizkaiko Batzar Nagusietarako hurrengo hauteskundeen ondorioz Bizkaiko Foru Al-

dundia eratzen denetik gehienez ere sei hilabeteko epean egingo dira Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Organoaren sorrera eta atxikipena, foru-arau honen 7. arti-
kuluan ezarritakoaren arabera.

Bizkaiko Foru Aldundiko sailei emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan esku-
mena duten unitateei foru-arau honen I. tituluko II. kapituluko III. atalean ezarritakoaren 
arabera emandako eginkizunen esleipena sailen egitura organikoei buruzko dekretuetan 
egingo da; horretarako, gehienez ere urtebeteko epea egongo da Bizkaiko Batzar Na-
gusietarako hurrengo hauteskundeen ondorioz Bizkaiko Foru Aldundia eratzen denetik.

Sail bakoitzeko sailaren barruko batzordearen eraketa dagokion foru-diputatuaren 
foru-agindu bidez egingo da, foru-arau honen 15. artikuluan ezarritakoaren arabera; ho-
rretarako, gehienez ere urtebeteko epea egongo da Bizkaiko Batzar Nagusietarako hu-
rrengo hauteskundeen ondorioz Bizkaiko Foru Aldundia eratzen denetik.

Foru-arau hau indarrean jartzen denetik gehienez ere sei hilabeteko epean, Bizkai-
ko Foru Aldundian eskumena duten organoek txosten bat egingo dute; haren bidez, 
zehaztuko dute arloko eginkizunak betetzeko zer egitura eta baliabide beharko dituzten 
oraingo Berdintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendaritza Nagusiak 
eta etorkizunean emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan eskumenak hartuko 
dituen Berdintasunerako Organoak.

Horrez gainera, aldian-aldian aztertu eta, hala behar denean, eguneratuko dituzte 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoaren beharrizanak, uneoro bere 
eginkizunak betetzeko egitura egokia izan dezan.

Foru-arau hau indarrean jartzen denetik gehienez ere hilabeteko epean sortuko dira 
behar diren plazak.
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Hirugarren Xedapen Gehigarria.—Finantzaketa
Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuen foru-arauaren proiektuak urtero zehaztuko 

ditu emakume eta gizonen berdintasunerako erabiliko diren kredituak, foru-arau hone-
tan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Foru Planean eta plan sektorialetan 
ezarritakoarekin bat. Helburua da ekitaldi bakoitzean Bizkaiko Foru Aldundiaren berezko 
kudeaketako aurrekontuaren %1 izatea kredituon gutxieneko zenbatekoa. Ehuneko hori, 
gainera, berrikusi ahal izango da oinarrizko zerbitzu eta prestazioak baldintzatu ditzake-
ten ezohiko inguruabar juridikoak edo aurrekontu-arlokoak gertatuz gero.

Laugarren Xedapen Gehigarria.— Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lu-
rralde-sarea

Foru-arau hau indarrean jarri eta gehienez ere urtebeteko epean, Bizkaiko Foru Al-
dundian eskumena duten organoek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lurral-
de-sarearen araudia egingo dute, foru-arau honen 17.3 artikuluan ezarritakoa betetzeko.

Bosgarren Xedapen Gehigarria.—Bizkaiko Emakumeen Kontseilua
Foru-arau hau indarrean jarri eta gehienez ere sei hilabeteko epean, Bizkaiko Foru 

Aldundian eskumena duten organoek Bizkaiko Emakumeen Kontseiluaren arau-garape-
na egingo dute, foru-arau honen 18.3 artikuluan ezarritakoa betetzeko.

Seigarren Xedapen Gehigarria.—Xedapen orokorrak egiteko prozedura
Foru-arau hau indarrean jarri eta gehienez ere urtebeteko epean, Bizkaiko Foru Aldun-

dian eskumena duten organoek Bizkaiko Foru Aldundian xedapenak egiteko prozedurari 
buruzko arau-garapena berrikusiko dute, foru-arau honetan ezarritakora  egokitzeko.

Zazpigarren Xedapen Gehigarria.—Kontratazioa
Foru-arau hau indarrean jarri eta gehienez ere urtebeteko epean, Bizkaiko Foru Al-

dundian eskumena duten organoek kontratazioaren arloko arau-garapena berrikusiko 
dute, foru-arau honetan ezarritakora egokitzeko.

Zortzigarren Xedapen Gehigarria.—Diru-laguntzak
Foru-arau hau indarrean jarri eta gehienez ere urtebeteko epean, Bizkaiko Foru Al-

dundian eskumena duten organoek diru-laguntzen arloko arau-garapena berrikusiko 
dute, foru-arau honetan ezarritakora egokitzeko.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengo Xedapen Iragankorra.— Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
Organoa

Emakumeen eta Gizonen Organoa sortu arte, Berdintasunerako, Lankidetzarako eta 
Dibertsitaterako Zuzendaritza Nagusiari egokituko zaizkio foru-arau honek organo horri 
esleitzen dizkion eginkizunak.

Bigarren Xedapen Iragankorra.—Berdintasun Taldearen ordezkariak
Foru-arau honen I. tituluko II. kapituluko III. atalean deskribatutako unitateei foru-arau 

honetan adierazitako eskumenak esleitu arte, gaur egungo Berdintasuna Taldean sail 
bakoitzak dituen ordezkariei egokituko zaizkie eginkizun horiek betetzea; emakumeen 
eta gizonen berdintasunerako sailen arteko batzordea arautzeko 2012ko otsailaren 12ko 
13/2008 Foru Dekretuaren bidez arautzen da gaur egungo batzordea.

Hirugarren Xedapen Iragankorra.—Sailen barruko batzordeak
Foru-arau honen 15. artikuluan deskribatzen diren sailen barruko batzordeak eratu 

arte, gaur egungo sailen barruko batzordeek jarraituko dute indarrean, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Sailen arteko Batzordea arautzeko 2012ko otsailaren 12ko 
13/2008 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera.
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XEDAPEN INDARGABETZAILE

Xedapen Indargabetzaile Bakarra.—Indargabetzea
Indargabetuta geratzen dira foru-arau honetan ezarritakoaren kontra dauden Bizkai-

ko Lurralde Historikoko foru-ordenamenduko xedapen arauemaile guztiak.

AZKEN XEDAPENETAKO

Lehenengo Azken Xedapena.—Eskumen-tituluak eta arau honen eragin-eremua
1. Manu hauetan EAEko lurralde historikoei aitortutako eskumenen babesean 

onartzen da foru-arau hau: Euskadiko Autonomia Estatutuaren 37.3 artikulua (haren 
instituzioen antolaketa, araubide eta funtzionamenduari buruzkoa); Lurralde Historikoen 
Legearen 7.a).1 artikulua (gai berari buruzkoa); Lurralde Historikoen Legearen 7.c).2 
artikulua, emakumeen egoerari buruzko aipamenean; Lurralde Historikoen Legearen 6.1 
«in fine» artikulua, eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 
18ko 4/2005 Legearen 6. artikulua.

2. Ondorioz, foru-arau honetan Bizkaiko Lurralde Historikoari esleitzen zaizkion 
eskumenen erabilera ez da eragozpena izango beste lurralde-erakunde batzuek Kons-
tituzioaren edo Estatutuaren arabera dituztenak erabil ditzaten, erakunde horiek esku-
menok erabiltzeko ezarritako esparru arautzailearen barruan; baina, edonola ere, lege-
gintzako neurrien aldean, foru-araubideari dagokion berme instituzionala ziurtatzen da. 
Era berean, errespetatu eta bermatu egin beharko da nazioarteko erakundeek erabiltzea 
foru-arau honetan araututako gaietan dagozkien eskumenak.

3. Foru-arau honek Bizkaiko Lurralde Historikoari esleitutako eskumenen era-
gin-eremuari buruzko interpretazioak bat etorri behar du konstituzio- eta estatutu-espa-
rruarekin eta goiko 2. zenbakian foraltasunerako aipatutako bermearekin.

Bigarren Azken Xedapena.—Indarrean jartzea
Foru-arau hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da 

indarrean.
Bilbon, 2018ko ekainaren 20an.

Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkariak,
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Batzar Nagusietako Lehendakariak,
ANA OTADUI BITERI
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