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1. Sarrera  

2019ko uztaila eta 2020ko urtarrila bitartean, Federación Vizcaína de Fútbol-Bizkaiko Futbol 

Federakundeak (aurrerantzean, FVF-BFF) 2020-2024ko aldirako plan estrategikoa lantzeko asmoa 

dauka. 

Hori dela eta, datozen urteetan jarraitu beharreko ibilbide-orria garatuko dugu. 

2. Testuingurua 

Euskadik 2.149.302 biztanle ditu gaur egun, eta horietatik 1.150.000 Bizkaikoak dira. FVF/BFFk Bilbon 

du egoitza, Bizkaiko hiriburuan. Bilbok 345.821 biztanle ditu. 1983ko uholdeen ondoren, hiria garbitu 

eta leheneratu ondoren, aldaketa bat hasi zen, eta, haren eraginez, Bilbo hiri industriala izatetik 

zerbitzu-hiri izatera igaro zen. Aldaketa horretarako, garrantzitsua izan zen metroa eraikitzea, 

itsasadarra onera ekartzea, mineralak garraiatzeko espazioak kentzea, eta abar. Horrez gain, 

aisialdirako espazioak eraiki ziren, unibertsitate-zerbitzuak, Musika Jauregia, eta beste. Horri esker, 

Bilbo hiri erosoa bihurtu da bertako biztanleentzat, garbia eta ingurumenarekin konprometitua, 

ibilgailuen trafikoa gutxitu du, gune kulturalak ditu, eta horrek guztiak erakargarri egiten du gero eta 

ugariagoak diren bisitarientzat. 

Bizkaiak 10.000 biztanletik gorako 20 udalerri ditu. Nabarmentzekoak dira Barakaldo (100.313 

biztanle), Getxo (78.406) eta Portugalete (46.120).  

Horren ondorioz, bederatzigarren lekuan gaude Espainiako Estatuan. 

Bizkaiak 28.905 €-ko errenta du biztanleko, eta 518,55 biztanleko dentsitatea kilometro karratuko. 

Lurralde historiko menditsua da, eta horrek eragina du kirol-instalazioen eraikuntzan eta kokapenean, 

bereziki futbol-zelaiei dagokienez. 

3. Ekonomia 

Gure barne-produktu gordina (BPG) estatuko seigarren postuan dago: 33.211.645 milioi euro inguru. 

Horrek adierazten du industria siderometalurgikoa oso garatua dagoela, 1973ko krisiaren ondorioz 

industria-birmoldaketa sakona izan bazuen ere. Turismoa pixkana-pixkanaka handituz joan da, eta gaur 

egun garrantzia hartu du, batez ere Guggenheim museoaren, bertako hondartzen eta bertako 

gastronomiaren eraginez, horiek baititu erakargarritasun nagusiak. 

4. Kirola 

Erabilitako zifren arabera, oraindik ere futbola da kirol nagusia, eta Bilboko Athletic Club taldea da 

horren adierazgarri nagusia. 
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Emakumezkoen futbolak, bilakaera berantiarra izan badu ere, aurrerapen handiak egin ditu azken 

urteotan, Athletic, Bizkerre, Pauldarrak eta beste zenbait talderen eskutik, eta, ondorioz, etorkizun 

itxaropentsua dugu gaur egun. 

5. La Federación Vizcaína de Fútbol / Bizkaiko Futbol Federakundea 

1913an eratu zen; beraz, Espainiako zaharrenetako bat da, EHUN URTETIK GORA baititu. Kirol Kontseilu 

Gorenak urrezko intsignia eman zion, eta Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaitar Argiaren bereizgarria. 

Elkarte pribatua da, baina onura publikokoa. Kirolaren legeak arautzen du, Espainiako kirol-federazioei 

buruzko 1835/1991 Errege Dekretuaren bidez. Horrez gain, estatutu propioak eta Erregelamendu 

Orokorra ditu, bai eta bere eskumenak baliatzean ematen dituen gainerako barne-arauak ere. 

Indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera, FVF-BFFren helburua da Bizkaiko Lurralde 

Historikoan futbola sustatzea, antolatzea, arautzea, babestea, garatzea eta praktikatzea, modalitate 

guztietan. 

Eta, horrenbestez: 

A. Ordenantza-ahala baliatzea. 

B.  Lurralde-eremuko lehiaketa ofizialak kontrolatzea, hargatik eragotzi gabe Espainiako Futbol 

Federazioaren berezko eskumenak.  

C. Arbitroak eta entrenatzaileak prestatzea, titulatzea eta kontrolatzea, dagozkion eskumenen 

esparruan. 

D.  Elkartea arautzen duten xedapenak betetzen direla zaintzea. 

E. Bazkideak babestea, kontrolatzea eta gainbegiratzea. 

F. Lurraldeko kirol-jarduerak sustatzea eta antolatzea. 

G. Bere eginkizunak betetzeko eta zerbitzuak emateko behar dituen langileak kontrolatzea. 

H. Elkartearen antolamendua osatzen duten arauak eta xedapenak prestatzea. 

I. Partiden eta lehiaketen zuzentasuna zaintzea. 

J. Espainiako Futbol Federazioarekin lankidetzan aritzea kirol-teknikariak prestatzeko, bai eta 

kirolean debekatutako substantzien eta arauz kanpoko metodoen erabilera prebenitzeko, 

kontrolatzeko eta erreprimitzeko ere. 

K. Diziplina-ahala baliatzea, estatutuetan eta erregelamendu orokorrean ezarritakoaren arabera. 

L. Kirol-erakundeei esleitzen zaizkien diru-laguntzak kontrolatzea, Kirol Batzorde Nazionalak eta 

Espainiako Futbol Errege Federazioak estatuan eta Bizkaiko Foru Aldundiak erkidegoan ezarritako 

baldintzei jarraikiz. 
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6. Bizkaiko Futbol Federakundearen jarduerak 

▪ 11ko futbol modalitate nagusian: 

A. Ohorezko mailako, preferenteetako, lehen mailako, bigarren mailako eta hirugarren mailako 

taldeen liga-txapelketak. 

B. Gazteen ohorezko maila, preferente maila, lehen maila eta bigarren maila. 

C. Kadeteen ohorezko maila, preferente maila, lehen maila eta bigarren maila. 

D. Afizionatuen emakumezkoen futbola. 

E. Kadeteen emakumezkoen futbola. 

▪ Areto-futboleko modalitatean: 

A. Lurraldeko preferentea, lehen maila eta bigarren maila. 

B. Gazteen lehen maila, bigarren maila. 

C. Kadeteak. 

D.  Emakumezkoak. 

▪ Bizkaiko Foru Aldundiaren babespean eta Eusko Jaurlaritzaren 2002ko ekainaren 14ko Aginduari, 

220/2000 Dekretuari eta ondorengo aldaketei jarraikiz, eskola-adineko jokalarientzako futbol-

lehiaketa guztiak ere antolatzen ditu, modalitate guztietan: 

A. 11ko futbola. Errendimenduko eta partaidetzako ligak. 

B. 7ko futbola. Errendimenduko eta partaidetzako ligak. 

C. Emakumezkoen 7ko futbola 

D. Areto-futbola. 

 

Esan behar da federazio honek, halaber, eskola-futbolerako behar diren arbitroak izendatu eta jartzen 

dituela, eta lehiaketak, lizentziak, sailkapenak eta abar antolatzen dituela. 

Gaur egun, gure ahaleginak dira inplikatutako pertsona eta erakundeentzako benetako zerbitzua izatea 

eta sortzen diren behar guztiei behar bezala erantzutea (izena emateko epeak, lizentziak, etab.). 

Alde horretatik, duela zenbait denboralditatik hona, zerbitzu horiek modernizatu eta digitalizatu egin 

dira, eraginkortasuna areagotzeko. Hala, eremu guztiak ordenagailuz hornitu dira aktak online egiteko, 

eta klubei laguntza eskaini zaie ordenagailuekin, desfibriladoreekin eta abar. 

Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, konpromisoa hartzen dugu eskola- eta federazio-

esparru osoan euskararen erabilera zabaltzeko, eta eguneroko tratuan euskara sustatzeko futbol-

zelaietan eta federazio-egoitzetan. 

 

Horretarako, prestakuntza-ikastaroak egiteko eskatzen diegu gure langileei, euskaraz erantzun ahal 

izateko hala egiteko eskatzen duten guztiei. 
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7. Lizentziak 

Lizentzia kopurua adierazle ona da erkidego edo lurralde historiko bateko kirol-jarduera federatuaren 

egoerarena. 

Euskal Autonomia Erkidegoan 79.172 lizentzia daudela ageri da Espainiako Futbol Federazioan. Eta 

azpimarratu behar da Bizkaiko lurraldeari dagozkiola futbol federatuko 18.791 lizentzia eta eskola-

adineko futboleko 20.624 lizentzia. Gutxi gorabehera kilometro karratuko 7,78 lizentziako ratio 

esanguratsua dugula adierazten du horrek. 

8. Ekonomia eta finantzaketa 

Ekonomiari eta finantzaketari dagokienez, egoera ontzat jo genezake, baina, hala ere, finantzaketa-

modu berriak ezarri behar dira, gure bazkideen beharrei hobeto erantzuteko. Duela gutxi, kanpoko 

kontu-ikuskatze bat egin da, eta ziurtatu dute FVF-BFFk Gobernantza Onaren Kodea duela. 

Honako hauek egin dira: 

A. Dokumentazioen eskaerak eta jardueren justifikazioak areagotu. 

B.  Erosketen kudeaketan kontrol- eta gardentasun-prozedurak ezarri.  

C. Tresna informatikoak berrikusi eta eguneratu. 

D.  Ordainketa tresnak modernizatu. 

E. Giza baliabideen hornidura aztertu, arloaren helburuen arabera. 

9. Antolamendua eta langileak 

Gaur egun, honako hau da FVF-BFFren organigrama profesionala: 

1. Alde batetik, lehendakaria dago. Haren mende daude FVF-BFFko karguak, eta honako hauek 

daude bere ardurapean: 

 
I. Lehendakaritzako kabinetea. 

II. Komunikazio Saila. 

III. Kirol-eremu bat eta estamentuetarako zerbitzua: 

a) Emakumezkoen futbolerako, areto-futbolerako eta lurralde-futbolerako zerbitzuak, 

mutualitatea, entrenatzaile-eskola, arbitro-eskola, arbitro-elkargoa eta areto-futboleko 

eta eskola-futboleko entrenatzaile-eskola. 

 
b) Klubei, futbolariei, entrenatzaileei eta arbitroei arreta emateko bulegoa. FVF-BFFren 

egungo egituran, 11 langile finko ari dira lanean. Era berean, denboraldiaren barruan, 

boluntario-kontratua duten boluntarioek lan egiten dute, batez ere tresnen zaintzako 

eta administrazioko funtzioekin lotuta. 
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2. Bestalde, Lehendakaritzaren mende daude federazio-batzorde hauek: 

 
I.  Batzorde ekonomikoa. 

II.  Batzorde teknologikoa. 

III.  Afizionatuen futbol-batzordea. 

IV.  Zelaien batzordea. 

V.  Areto-futbolaren batzordea. 

VI.  Emakumezkoen futbolaren batzordea. 

VII. Gazte eta kadete mailako futbolaren batzordea. 

VIII. Eskola-adineko kirolaren batzordea.  

IX. Mutualitatearen Kontseilua. 

10. FVF-BFFren plangintza estrategikoa 

Funtsean, gobernantza onaren oinarrizko printzipioak aztertzea eta egituratzea da helburua, eta 

federazio honek datozen urteei begira dituen erronkak ezartzea. 

Jarraipen-adierazleen bidez neurtzea non gauden eta zer helburu ditugun, hau da, Plan Estrategikoa: 

A.  Bide argi bat ezartzea erabakiak hartzeko modua hobetzeko. 

B.  Lankidetza hobetzea. 

C.  Gaur egungo egoera aztertzea: kanpoko eta barruko faktoreak. 

D.  Datuen erabilera, pertzepzioak eta ikerketa, misioa, balioak, helburuak... 
 

Kudeaketa estrategikoaren etapak: 

A.  Diagnostikoa (non gaude). 

B.  Helburuak (nora joan nahi dugu). 

C.  Ekintza-plana eta egitura (nola egingo dugu). 

D.  Etekina (iritsi gara). 

 

11. Gobernantza Onaren erronka 

Hori lortzeko, honako puntu hauetan oinarritu behar dugu: 

A. Plan estrategiko ona adostea, inplikatutako guztien iritzietan oinarritutako eduki eta 

prozesuekin.  

B. Estatutuak. 

C. Lehendakariaren eta exekutiboen agintaldien muga, botereen bereizketa, hauteskundeetarako 

prozesu demokratikoak, aniztasuna, eta abar. 
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D. Futbol-familia guztien garrantzia. 

E. Printzipio etikoak. 

F. Erosketen politika. 

G. Batzordeak eta horien profesionaltasuna, genero-berdintasuna, iritzi-aniztasuna.  

H. Erantzukizuna kontuak ematean, arriskuen kontrolean, aurrekontu, aseguru eta abarretan. 

I.  Gardentasuna, argitasun irudia emanez; memoria eta urteko kontuak, zehatzak. 

J. Gure arauak eta legeak bete edo errespetatu. 

K. Boluntarioak gehitzea. 

 

Estrategia: 

A. Oso epe luzeetarako estrategia-plangintzak saihestea. 

B.  Eremu bateko eta besteko kide sozialen arteko auziak saihestea: Euskal Federazioa, Foru 

Aldundia, udalak, eta abar. 

C. FVF-BFFren, Euskadiko Futbol Federazioaren, RFEFen eta KKGren datuak bateratzea. 

D. Klubekin planifikatzea oinarrizko taldeen hobekuntza, jokalari hobeak lortzeko. 

E. Klubekin eta erakunde publikoekin lehiaketa-prozesuak berrikustea eta adostea. 

 

Rolak: 

▪ Etorkizuneko erabakiak erraztea. 

▪ Barne-koherentzia handitzea. 

▪ Erakundeko langileak eta kideak motibatzea. 

▪ Iritzia emateko eta ados ez egoteko aukera ematea. 

▪ Errendimendua neurtzea. 

 

12. Barneko eta kanpoko diagnostikoa 

✓ Barne-diagnostikoa (baliabideak, indarguneak, ahulguneak). 

✓ Kanpoko diagnostikoa (ingurunea, aukerak, mehatxuak). 
 

Hori guztia honako hauek kontuan hartuta: 

A. Giza Baliabideak:  

Langile kopurua, langileen gaitasunak, aholkulariak, boluntarioak, jokalariak, etab. 
 

B. Finantza-baliabideak:  

Babesleak, kontratuak eta lizentziak, laguntza publikoak eta RFEFen laguntzak. 
 

C.  Baliabide materialak:  

Instalazioak, kirol-azpiegiturak, ekipamenduak. 
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D.  Baliabide ez-materialak:  

Federazio-marka, ospea, kontaktuak, datu-baseak, historia. 

 

13. Etorkizuneko federazioaren negozioa 

A. Plan Estrategiko argia eta jarraitua. 

B. Parte-hartzaileak. 

C. Afizionatuen eta federazioaren arteko lotura, futboleko familiekiko harremana hobetzea. 

D. Diru-sarrerak, futbolaren garapenean inbertsio bat egiteko funtsezko hazkundea izateko.  

E. Irudi positibo, garden eta modernoa. 

F. Harreman sendo eta egonkorra administrazio publikoekin. 

G. Datu egonkorrak, federazioa garatzeko. 

H. Marka, estrategia modura erabilia, jendeak harekin bat egiteko balioak. 

I. Komunikazio irekia eta argia, babesa eta helburuak lortzeko. 

J. Gobernantza ona. 

K. Etengabeko aurrerapena informatikan eta teknologian, jokalarien datuetan eta erregistroan aurrera 

egiteko, adin-tarteen eta jaiotegunen arabera. 

L. Balioetan heztea. Etorkizuneko aurrerapenetarako eta erronketarako trebetasunak dituzten 

langileak. 

M. Ikus-entzunezko eskubideak optimizatu, eragin-eremu handiagoa hartzeko.        

N. Finantza-jasangarritasuna. 
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14. 2018/2019ko denboraldiko parte-hartzaileak 

11ko futbola 

Klubak                                                      252 

Taldeak                                                  753 

Eskola-adineko kirol-taldeak           1.196 
 

 
 

Lizentziak      

Gizonezkoak   

Profesionalak                                             224 

Afizionatuak                                                4054 

Gazteak                                                      3978 

Kadeteak                                                        4287 

Emakumezkoak   

Profesionalak                           33 

Afizionatuak                                                    455 

Gazteak                              318 

Kadeteak                            239 

   

 

 

Profesionalak
%3

Afizionatuak
%45

Gazteak
397
%4

Kadeteak
%48

Gizonezkoen 11ko Futbola

Profesionales                                            224 Aficionados                                               4054

Juveniles                                                     397 Cadetes                                                       4287

Profesionalak

Gazteak

Afizionatuak

Kadeteak



 

9 
 

 

 

 

Bestelako federazio-lizentziak 

Arbitroak                  560 

Entrenatzaileak                                                   568 

Bigarren entrenatzailea                    93 

Atezainen entrenatzaileak                      4 

Laguntzaileak          357 

Materialaren arduradunak                 94 

Medikoak                                                                13 

Prestatzaile fisikoak                                              31 

OLTak_FTPak                                                            34 

Osasun-laguntzaileak                                                79 

Ordezkariak                                                              1.039 

 
   

 
 
  

Profesionalak
33
%3 Afizionatuak

455
%44

Gazteak
318
%30

Kadeteak
239
%23

EMAKUMEZKOEN 11KO FUTBOLA

Profesionales                                                33 Aficionadas                                                  455

Juveniles                                                        318 Cadetes                                                         239

Profesionalak

Gazteak

Afizionatuak

Kadeteak
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Areto-futbola 
 

Gizonezkoak  
Afizionatuak                                                       1111 

Gazteak                                                                 344 

Kadeteak                                                              228 

  

Emakumezkoak  
Afizionatuak                                                                202 

Gazteak                                                                     24 

Kadeteak                                                                       11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afizionatuak
1111
%66

Gaztea
344
%20

Kadeteak
228
%14

GIZONEZKOEN ARETO FUTBOLA

Aficionados                                                       1111 Juvenil                                                                 344

Cadetes                                                              228

GazteaAfizionatuak                                                                

Kadeteak                        
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Afizionatuak
202
%85

Gazteak
24

%10

Kadeteak
11
%5

EMAKUMEZKOEN ARETO FUTBOLA

Aficionadas                                                                 202

Juveniles                                                                     24

Cadetes                                                                       11

Afizionatuak    

Gazteak

Kadeteak

Areto futboleko beste federazio-lizentzia 
batzuk  

Arbitroak 70 

Areto-futboleko entrenatzaileak                                                      54 

Areto-futboleko  
bigarren entrenatzailea                                        

2 

Areto-futboleko monitoreak                      24 

Areto-futboleko bigarren monitorea                                               1 

Materialaren arduradunak                                            4 

Areto-futboleko prestatzaile fisikoak                                         1 

Areto futboleko OLTak                                                                 1 

Areto-futboleko laguntzaileak                                                                 39 

Areto-futboleko ordezkariak                                                           215 

 
 

Lizentzia federatuak, guztira:                                         18.791 
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300

17239

11491276660

20624 Arbitroak

Jokalariak

Ordezkariak

Entrenatzaileak

Laguntzaileak

Guztira

ESKOLA-ADINEKOEN FUTBOLA 

Eskola-adinekoen futbola 

Arbitroak      300 

Jokalariak 17.239 

Ordezkariak 1.149 

Entrenatzaileak 1.276 

Laguntzaileak 660 

Guztira: 20.624 
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15. Bizkaiko eta FVF-BFFko datuak 

 

FVF-BFF 
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16. Plan Estrategikoa: ZERGATIK eta ZERTARAKO? 

 

ZERGATIK? 

Bizkaiko Federakundeak, bizirik dauden erakunde guztiek bezala, bere kudeaketa etengabe hobetzeko 

beharra duelako eta, horretarako, bere prozedurak gaur egun nagusi diren kalitate-sistemetara egokitu 

behar dituelako. 

Aukera bat delako beste federazio batzuen jarduteko modua ezagutzeko, eta, horrela, federazio horien 

jardunbide egokia erantsi ahal izateko. 

 

ZERTARAKO? 

Kudeaketa hobetzeko eta, horrela, helburuak modu ordenatuan eta egituratuan lortu ahal izateko. 

Prozedurak etengabe hobetuta, interes-taldeek (stakeholders) FVF-BFFri buruz zer iritzi duten jakiteko eta 

horren arabera jarduteko. 

Beste federazio batzuekin prozedurak homogeneizatzeko. 

Gure kudeaketari buruzko beste autoebaluazio bat egiteko, eta hobekuntza-plan berri bat garatzeko Plan 

Estrategiko honek hartzen duen aldian.  2010. urtearen amaieran, EUSKALITek (Kalitatea Sustatzeko Euskal 

Fundazioa) 3K GOI MAILA (kirol-erakundeen kudeaketa hobetzeko proiektua) gainditu izanaren diploma 

eman zion FVF-BFFri. 
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17. Misioa, ikuskera, balioak. 

 
Misioa 

 
▪ Futbola bere modalitate guztietan gidatu eta sustatu nahi dugu. 

▪ Balio eta printzipioen, joko garbiaren eta kirolean berdintasunaren bermatzaile izateko borrokatzen 

gara. 

▪ Etengabe hobetzeko konpromisoari eusten diogu, talde-lanaren eta gobernantza onaren printzipioen 

bidez. 

▪ Oreka finantzarioa lortu nahi dugu, gure proiektua denboran iraunkorra izan dadin. 
 

Ikuskera 

 
Futbol-modalitate guztietan, kirol federatuaren erreferente izatea Bizkaian, erakunde berritzaile eta 

integratzaile modura, eta, horretarako, langile gaituak eta behar besteko aurrekontua izatea. Gaur egun, 

Bizkaian dauden federazio-lizentzia guztien % 57 gureak dira (ASFEDEBI Bizkaiko Foru Aldundiko erakundeak 

emandako datuak); beraz, urrun ditugu gainerako lurralde-federazioak (43). 

 

Balioak 

 
▪ Pertsonak errespetatzea: (futbolariak, arbitroak, talde teknikoak, klub elkartuetako zuzendariak, FVF-

BFFko langileak, zuzendariak…). 
 

▪ Prestutasuna, zintzotasuna, osotasuna, erantzukizuna eta egiazaletasuna: FVF-BFFko kideen 

eguneroko jardunaren parte izan behar dute. 
 

▪ Genero-berdintasunarekiko konpromisoa: gure erakundearen etengabeko hobekuntzan eragin nahi 

duten pertsona guztien parte-hartzea erraztuz.  
 

▪ Talde-lana: proaktiboak izatea, berrikuntzei eta garapen teknologikoari dagokienez. 
 

▪ Egiten dugunarekiko pasioa: pasio horrek gure jardunean nagusitu behar du beti. 
 

▪ Kalitatearekiko konpromisoa: kalitatea kudeatzeko gure sistema etengabeko hobekuntza-prozesura 

bideratuta dago, eta bikaintasuna lortzeko tresna modura balio digu. 
 

▪ Klubei orientazioa ematea: ahalegina egiten dugu gure kluben beharrak ezagutzeko eta haiei 

erantzuteko, eta haien espektatibak beteko dituen kalitatezko zerbitzua ematen diegu. 
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▪ Berrikuntza: etengabeko hobekuntzak –bitartekoen etengabeko modernizazioaren, langileen 

etengabeko prestakuntzaren eta azpiegituraren hobekuntzaren bidez lortuak– balio erantsia ematen 

die eskainitako prestazioei eta futbolaren praktikari. 
 

▪ Euskara: gure herrialdeko hizkuntza ofizialetako bat denez, FVF-BFFren jardueretan eguneroko 

zereginetan ohikoa izatea. 
 

▪ Gardentasuna: gure lana ahalik eta argien egiten dugu, eta FVF-BFFren barruan hartzen diren 

prozesuen eta erabakien berri egiazkotasunez ematen dugu, betiere gure kideen mesedetan. 
 

▪ Gizarte-ongizatea: kirol-programak sustatzen ditugu, federazio-komunitateko kideen eta, oro har, 

gizartearen osasuna eta pertsonen arteko harremanak hobetzen laguntzeko. 
 

▪ Ingurumen-erantzukizuna: ingurumena zaintzeko ekintzak egiten ditugu, garapen jasangarria 

sustatuz eta kontzientziazioa eta jarrera proaktiboa bultzatuz konpromiso hori bultzatzen duten 

ekimenetan. 
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18. Stakeholders-ak (interes-taldeak): Eragina/Interesa 

 

STAKEHOLDERS-ak 

(Eragin-taldeak FVF-BFFn) 

ERAGINA 

ESTRATEGIAN (1-10) 

INTERESA 

ESTRATEGIAN (1-10) 

UEFA – FIFA 7 5 

KLUBAK 10 7 

FORU ALDUNDIA ETA EUSKO 

JAURLARITZA 

8 6 

LANGILEAK 8 5 

BATZARRA 10 8 

JOKALARIAK 4 3 

ARBITROAK 6 5 

HEDABIDEAK 5 4 

BATZORDE TEKNIKOAK 6 5 

BOLUNTARIOAK 6 6 

ZUZENDARITZA-BATZORDEA 10 10 

MUTUALITATEA 10 8 

LAGUNTZAILEAK, ORDEZKARIAK, 

ETA BESTE 

4 3 

HORNITZAILEAK 4 4 

ELKARTEAK 3 3 

TEKNOLOGIA BERRIAK 10 10 

RFEF eta KIROL-KONTSEILU 

GORENA (KKG) 

10 10 

ENTRENATZAILEAK 5 4 

IKUSLEAK 7 3 

 
 

Bizkaiko Futbol Federakundean eragin- eta interes-taldetzat hartu ditugu federazioko eguneroko zereginean 

modu zuzenean edo zeharka eragiten duten guztiak. 

Estrategian duten eragina baloratzerakoan, Bizkaiko federazioaren bizkarrezurra osatzen duten erakundeei 

(klubak, batzarra, zuzendaritza-batzordea eta mutualitatea) 10 bat eman zaie; izan ere, horiek gabe federazio 

honek ez luke izateko arrazoirik izango. Bestalde, teknologia berriek federazioaren erabaki estrategikoetan 

duten eraginari ere 10 bat eman zaio, beharrezkoa baita haiei dagokienez eguneratuta egotea, kudeaketa 

eraginkorra izan dadin. 

Halaber, uste dugu Kirol Kontseilu Gorenean eta Espainiako Futbol Federazioan hartzen diren erabakiek 

eragina izan dezaketela hartu behar ditugun erabakietan. Gure ustez, txikiagoa da FIFAren eta UEFAren 

eragina, funtsean erakunde horiekin dugun harremana hutsala delako, RFEFen mende soilik baikaude.  
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Boluntarioen eta mutualitatearen lana ontzat jotzen dugu, gure bazkideei, eta neurri txikiagoan beste 

estamentu batzuei (hala nola hornitzaileei), ematen dieten zerbitzu onagatik. 

Federazio honetako langileek ere eragin handia dute, haiek gauzatuko baitituzte kluben batzarrak, 

zuzendaritza-batzordeak eta federazioko lehendakariak hartutako erabakiak. 

Euskal administrazioek, hau da, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak, emandako eta nahitaez bete 

beharreko dekretu eta arauek eragin handia izan dezakete federazio honen etorkizuneko 

planteamenduetan. 
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19. Harremana stakeholders-ekin (interes-taldeak) 

 

STAKEHOLDERS-ak 

(Eragin-taldeak FVF-BFFn) 

FEDERAZIOAK STAKEHOLDERS-ekin IZAN 

BEHARKO LUKEEN HARREMANA 

UEFA – FIFA Araudia betetzea 

Lan-harremana 

KLUBAK Zuzena, argia eta gardena. Oso garrantzitsua akordioak 

lortzeko eta lehia hobetzeko. Ez-inposatzailea 

FORU ALDUNDIA ETA EUSKO 

JAURLARITZA 

Harreman adeitsua, federazioari mesede egingo dioten 

akordioak lortzeko 

 

LANGILEAK Erabateko inplikazioa Akordioak lortzea Gaizki 

ulertutako autoritatea ez da egokia 

BATZARRA Adeitsua, gardena Parte-hartzailea eta arina 

 

JOKALARIAK Adeitsua eta gertukoa 

ARBITROAK Etengabeko prestakuntza 

HEDABIDEAK Harreman adeitsua eta erregularra 

BATZORDE TEKNIKOAK Aholkularitza eta beharrezko tresnak ematea 

BOLUNTARIOAK Guztion artean helburuak hobeto lortzen laguntzeko 

inplikazioa 

 

ZUZENDARITZA-BATZORDEA Klubekin, langileekin eta abarrekin harremanak 

hobetzeko ahaleginak eta iritziak batzea 

MUTUALITATEA Lankidetza eta xedapenei buruzko azterketa argia eta 

zehaztua 

 

LAGUNTZAILEAK, 

ORDEZKARIAK, ETA BESTE 

Argia eta gardena. Bakoitzarekin arrazoitu behar ditugu 

bakoitzari dagozkion betebeharrak 

 

HORNITZAILEAK Harreman arina eta sistematikoa eskaintzak jasotzean 

ELKARTEAK Haien eskaerei eta ekarpenei erantzutea 

TEKNOLOGIA BERRIAK Aurrerapen teknologikoak egunean izatea, federazioan 

aplikatzeko.  

RFEF eta KIROL-KONTSEILU 

GORENA (KKG) 

Araudia betetzea 

Lan-harremana  

ENTRENATZAILEAK Etengabeko prestakuntza 

IKUSLEAK Haien beharrei eta iradokizunei erantzutea eta gure 

aplikazioan partiden ordutegiari, sailkapenei, eta abarrei 

buruzko informazioa ematea 

 

Ikus daitekeenez, FVF-BFFk interes-taldeekin dituen harremanak konfiantzan, gardentasunean eta 

lankidetzan oinarrituta daude. 
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20. Barne-diagnostikoa – Federazioaren baliabideak 

 

BALIABIDEAK 

 

GARRANTZI ESTRATEGIKOA 

(1-10) 

INDARGUNE 

ERLATIBOA 

(1-10) 

LANGILEAK 

 
10 6 

LIZENTZIAK 

 
10 8 

TEKNOLOGIA BERRIAK 

 
10 7 

LAGUNTZA PUBLIKOAK 

 
10 8 

OIHARTZUNA GIZARTEAN 

 
10 4 

INSTALAZIOAK 

 
8 8 

BABESLEA 

 
6 3 

ESTATISTIKA-DATUAK 

 
8 5 

BOLUNTARIOAK 

 
5 5 

SELEKZIOAK 

 
2 4 

FEDERAZIO-MARKA 

 
8 7 

RFEFen LAGUNTZAK 

 
10 7 

 

 

Atal honetan, gure langileak funtsezko partetzat hartzen ditugu gure plan estrategikoaren garapenean, plan 

hori ezarri ahal izateko; horretarako, etengabeko prestakuntza-plan bat eskaintzen diegu nahi dituzten 

prozesuetan (teknologikoak, linguistikoak, operatiboak, etab.). 

Teknologia da gure beste erronka nagusietako bat, eta horretan inplikatzen gara, gure kirolarekin lotutako 

kudeaketa guztiak errazago eta eraginkorrago egiteko. «ZERO PAPER» helburua lortzea gure asmoetan dago.  

Laguntza publikoek aurrera jarraitzeko aukera ematen digute, autofinantzaketa lortzeko asmoa ahaztu gabe 

Era berean, oso garrantzitsutzat jotzen ditugu federazio-marka, instalazioak eta gizarte-oihartzuna. 

Selekzioek ahultasun bat dute, lurralde-txapelketetan parte hartzeko ahalmenik ez baitugu. Izan ere, Euskadiko 

Federazioak du euskal futbolaren ordezkagarritasuna. 
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21. Baliabideen garrantzi estrategikoa (barne-diagnostikoa) 

 

 
 

 

Gure indargune funtsezkoak Barne Baliabideei buruzko Diagnostikoaren zatirik garrantzitsuentzat jotzen 

ditugu, eta gure instalazioak indargune horien adibide argiak dira. Federazioak bere jabetzako zelai bat du, 

Barakaldoko Retuerto auzoan, eta entrenatzaileen eskolak antolatutako entrenatzaile-ikastaroetarako, arbitro-

ikastaroetarako, Euskal Herriko eta Bizkaiko selekzioen entrenamenduetarako eta beste ekitaldi batzuetarako 

erabiltzen du. Era berean, zelaia herri horretako taldeen esku jartzen du, erabilera akordio baten bidez. 

Lizentziak, laguntza publikoak, teknologia berriak, federazio-marka eta langileak dira gure beste 

indarguneetako batzuk; gure ahulgune handienak, berriz, babesleak (urriak) eta Bizkaiko selekzioak dira, ezin 

baitute parte hartu Estatuko txapelketetan, hori egitea Euskal Federazioaren pribilegioa baita. 
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22. AMIA 

 

FVF – BFF AMIA FVF – BFF 

AHULGUNEAK MEHATXUAK 

▪ Epe laburrean lan egitea  
▪ Plangintza gutxi 
▪ Tresna informatikoak gutxi menderatzea 
▪ Harreman oso urriak beste lurralde batzuekin 
▪ Babesleak 
▪ Laguntza publikorik eza 
▪ Ekipamenduak, publizitate-laguntzarik eza 
▪ Langileen etengabeko prestakuntzarik eza 
▪ Inolako eraginik eza eragiten diguten legeen idazketan 

 

▪ Langabezia 
▪ Politika 
▪ Zergak 
▪ Futbol federatugabea 
▪ Entrenatzaileak prestatzeko akademia pribatuak 
▪ Gizarte Segurantza 
▪ Kirol-apustuak 
▪ Futbol-zelaien kontserbazioa, eta epe luzeak dauden zelaiak ordezteko 
▪ Jaiotza-tasa txikia 

 
 

INDARGUNEAK AUKERAK 

▪ RFEFeko kide izatea 
▪ Klubak 
▪ Batzarra 
▪ Batzorde eta komite teknikoak 
▪ Zuzendaritza Batzordea 
▪ Enplegatuak 
▪ Entrenatzaileak 
▪ Instalazioak 
▪ Mutualitatea 
▪ Teknologia berriak 

▪ Hedabideak 
▪ Boluntarioak 
▪ Foru-aldundiak (foru-arauak) 
▪ Eusko Legebiltzarra (eragiten diguten legeak idaztea) 
▪ Lizentziak 
▪ Federazio-markaren irudia 
▪ Big Data teknologien erabilera 
▪ Prestakuntza, unibertsitateekin hitzarmenak egitea 
▪ Dokumentazio fisikoa minimizatzea  
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AMIA aztertzerakoan, gure eguneroko zereginean modu batera edo bestera eragiten diguten arrazoiak hauteman ditugu, eta horien artean honako hauek 

nabarmendu ditzakegu: 

 

AHULGUNEAK: 

   .- Harreman eskasak beste lurraldeekin 

   .- Eraginik eza eragiten diguten legeen idazketan 

    .- Plangintza gutxi; egunerokoak bereganatzen ditu giza baliabide gehienak; zaila da aurreikustea egunero zenbat klubi eman behar zaien arreta 

            .- Birziklatze urria langileen prestakuntzan 

 MEHATXUAK: 

    .- Langabezia 

.- Federatu gabekoen futbola: erakunde pribatuek beteranoen ligak sortzen dituzte, eta gure helburua da lizentziak berreskuratzea edo erakartzea liga 

horietan inolako estaldurarik gabe parte hartzen duten 6.000 jokalarirentzat baino gehiagorentzat 

        .- Entrenatzaileak prestatzeko akademia pribatuak, modu desleial samarrean jarduten dutenak, ez baitituzte eskatzen betebehar jakin batzuk 

        .- Gizarte Segurantza klubetan eta arbitroen artean 

           .- Jaiotza-tasa txikia; izan ere, jaiotza-tasa txikiena duen erkidegoa gara 

 INDARGUNEAK: 

         .- Federazioaren irudia, ehun urtetik gorakoa, ospe handikoa Bizkaiko erakundeetan 

         .- Lehendakariaren eta Zuzendaritza Batzordearen lidergo-gaitasuna 

         .- Federazioko langileen profesionaltasuna eta inplikazioa 

         .- Mutualitatea, saneatua eta modernoa, instalazio aurreratuekin 

 AUKERAK: 

         .- Boluntarioak 

         .- Foru-arauak 

         .- Dokumentazio fisikoa minimizatzea, zero papera, plastikoa kentzea, eta abar                                                             
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23. AMIA justifikazioa 

 

FVF – BFF AMIA FVF – BFF 

AHULGUNEAK MEHATXUAK 

▪ EGUNEROKO ARAZOETAN BAKARRIK LAN EGITEA (AZKAR ERANTZUN 
BEHARREKO EGUNEROKO GAUZAK) 

▪ GIZA BALIABIDEEN ESKASIA DA AHULEZIA GEHIENEN ARRAZOIA 

▪ PRESTAKUNTZARIK EZA (INFORMATIKA, HIZKUNTZAK…) 

▪ MEHATXUEN ZATI HANDI BAT ERABAKI-ORGANOETAN DUGUN 
ERAGIN TXIKIA EDO ERAGINIK EZA DA, BAI BIZKAIARI DAGOKIONEZ 
BAI BESTE ERAKUNDE EDO ADMINISTRAZIO BATZUEI DAGOKIENEZ 
 

INDARGUNEAK AUKERAK 

▪ FVF-BFFren EGITURA (ORGANIGRAMA), RFEFeko KIDE IZATEA BARNE 

▪ RFEFeko KIDE IZATEA 
 

▪ PRESENTZIA HANDIAGOA HEDABIDEETAN, ADMINISTRAZIOEN 
ERABAKIETAN ERAGITEKO 
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24. PESTEL 

 

FVF – BFF PESTEL FVF – BFF 

POLITIKOA EKONOMIKOA 

▪ Foru-arauak eta administrazioen legeak  
▪ Zergak 
▪ Ziurgabetasuna 

 

▪ Ikus-entzunezkoen eskubideak 
▪ Zergak 
▪ Langabezia 
▪ Atzeraldi ekonomikoa 
▪ Sozioekonomikoa - Ziurgabetasuna 
▪ Zehapenak 

 

SOZIALA TEKNOLOGIKOA 

▪ Botere-taldeak 
▪ Jaiotza-tasa 
▪ Immigrazioa 
▪ Despopulazioa 
▪ Kirol-apustuak (moldatu) 
▪ Dopina 

 
 

▪ Sistemen bateratzea 
▪ Aurrerapenak online 
▪ Teknologia berriak 
▪ Instalazioak 

 

EKOLOGIKOA - INGURUMENEKOA LEGALA 

▪ Zelai berriak (materialak) 
▪ Energia berriztagarriak 
▪ Digitalizazioa 
▪ Papera desagertzen laguntzea 
 

▪ Kirol-legeria 
▪ Datuak Babesteko Legea 
▪ Boluntarioak 
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25. Helburu estrategikoak (deskribapena eta proiektuak) 

 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 

 

Deskribapena Proiektuak 

1.-Kudeaketa-sistemak 
bateratzea 

-Aplikazio informatikoak garatzea 
-Datu-baseak eta komunikazioa sortzea 

-2021eko ekainaren 30erako ezartzea 
-BIG DATA aplikatzea 

2.-Teknikarien 
prestakuntza hobetzea, 
futbolaren mesedetan 
 

-Prestatzaileentzat ekintza zehatzak 
egitea 

-21/22ko denboraldian hastea, gutxienez 
prestatzaileen % 50ekin 

3.-Beste modalitate 
batzuetako lizentziak 
gehitzea 
 

-Jendea erakartzeko beste ekintza modu 
batzuk identifikatzea 

-2020tik aurrera, identifikatutako 
modalitateetan, denboraldi bakoitzeko bi 
ekintza egitea lortzea 

4.-Emakumeen futbola 
sustatzea 

-Gurasoekin eta ikastetxeekin berariazko 
programak sortzea 
-Oinarrizko ligak sortzea ahalbidetuko 
duten ekintzak garatzea 
-Futbol-esparru guztietan emakumearen 
parte-hartze handiagoa lortzeko 
programak ezartzea. 
 

-Lizentziak % 10 gehitzea. Helburua 
erdiesteko, eskolak sortzea ikastetxe, 
ikastola eta abarretan 
-Futbolarekin lotutako jardueretan 
emakumearen esku-hartzea eta 
inplikazioa sustatzea 

5.-Gobernantza ona -Erabakiak adostasunez hartzea 
-Printzipio etikoak 
-Erantzukizuna kontuak emateko orduan 
-Gardentasuna eta kalitatezko irudia 
-Euskara eguneroko zereginaren parte 
izatea 
 

-Baliabide publikoak eta propioak 
handitzea, eta haiek ekitate- eta 
unibertsaltasun-irizpideak erabilita 
banatzea 
 
-Euskararen erabilera sustatzea 

6.-Gizarte-politikak eta 
ohitura osasungarriak 
sustatzea 

-Kolektiboak prestatzea -Oinarrizko futbol-taldeei elikadurari 
buruzko heziketa ematea 2020/2021eko 
denboraldian 

7.-Balioei buruzko 

prestakuntza 

 

-Gizabidea, jardunbide egokiak, 

konpromisoa, erantzukizuna, 

laguntasuna, desberdinaren errespetua 

 

- Harmailan zero irain. Desberdina ez 

diskrimatzea 

 

 

Gure ustez, helburu estrategikoetan termino hauek argitu behar dira: 

Kudeaketa-sistemak bateratzea: Beharrezkoa da klubekiko eta beste federazio batzuekiko harremanak 

beren artean bateragarriak diren sistemekin egitea eta erabiltzaile guztiei (klubak, federazioak …) online 

zerbitzua ematea. 

Teknikarien prestakuntza hobetzea, futbolaren mesedetan: Bizkaiko federazioak futbolaren munduan 

lehiatzeko gai den gizatalde bat eduki nahi badu, ezinbestekoa da haiei prestakuntza ematea eta 
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metodologia eta sistema berrietan egunean jartzea. Entrenatzaileengan eta epaileengan arreta berezia 

jartzen dugu. 

Beste modalitate batzuetako lizentziak gehitzea: gure ustez, garrantzitsua da beste nitxo batzuk bilatzea 

gure lizentzia kopurua handitu ahal izateko, eta Bizkaian hondartza-futbola ezartzearen aldeko apustua 

egiten dugu, bai eta gaur egun federazio honen orbitatik kanpo dauden beste liga batzuk ezartzearen alde 

ere. 

Emakumezkoen futbola sustatzea: emakumezkoen futboleko lizentzia kopuruari dagokionez, jauzi 

kuantitatibo handia eman nahi dugu; horretarako, jendea erakartzeko ekintzak egin beharko ditugu 

ikastetxeetan, ikastoletan eta beste. Emakumearen presentzia errealitate izatea ere nahi dugu FVF-BFFn. 

Gobernantza ona: Gobernantza ona helburu estrategiko modura sartu dugu; izan ere, nahiz eta talde-lana, 

gardentasuna, euskararen erabilera, printzipio etikoak eta abar federazio honen eguneroko zereginaren 

parte izan, uste dugu gobernantza ona azpimarratu behar dela, planteatzen dugun guztia eragin- eta interes-

talde guztien onurarako izango baita, eta, horrela, federazio honen kanpoko eta barruko irudia indartuko 

baitugu. 

Gizarte-politikak eta ohitura osasungarriak sustatzea: helburu honekin, kirol-lehiaketetan parte hartzen 

duten protagonisten arteko gizarte-harremanak adeitsuak izatea lortu nahi dugu. Era berean, eskola-

kiroletik hasita, taldeetako kideak elikaduraren inguruan hezi nahi ditugu, gure ustez kirol-

errendimendurako eta hazkunderako oso garrantzitsua baita behar bezala elikatzea, eta, aldi berean, 

futbolarien lesioak gutxitzeko ere bai 

Balioei buruzko prestakuntza: oso garrantzitsutzat jotzen dugu balioen inguruko prestakuntza: gizabidea, 

konpromisoa, laguntasuna, desberdinaren errespetua, eta abar; izan ere, balio horietan oinarritutako 

prestakuntzaren bidez, futbola Bizkaiko kirol-munduan eredu izatea lortu ahal izango dugu. 

Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean, zazpi urte daramatzagu TXARTEL BELTZA izeneko hezkuntza-

programa batean lanean, gure erkidegoko zelaietan ahalik eta errespetu handiena eta jardunbide egokia 

lortzeko. Programa horren babespean, kirolgune baten barruan, jokalari, entrenatzaile, ordezkari edo 

ikusleen artean gizabidearen eta errespetuaren aurkako ekintzaren bat, edo gorrotoan eta xenofobian 

oinarritutako ekintzaren bat gertatzen bada, partida berehala eten ahal izango da eta dagozkion zehapenak 

ezarri ahal izango dira. Programa horren eraginez, gatazkek beherakada nabarmena izan dute. 

Era berean, helburu estrategiko modura, TXARTEL BERDEA sortzeko asmoa dugu, federazio honek 

araututako lehiaketa guztietan azpimarragarriak diren ekintzak saritzeko. 

    

 

 

 

 

 



 

28 
 

26. Helburu estrategikoak (proiektuen eta ekintzen eslogana) 

 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 
 

Proiektuak (esloganak) Ekintza zehatzak 

1.-Kudeaketa-sistemak 
bateratzea 

 I+G+Bn AURRERA EGITEN DUGU -Aplikazio informatikoak garatzea 
-Datu-baseak sortzea 
-BIG DATA ezartzea  
-Web-orria hobetzea 
-Aplikazioa finkatzea 
-Fitxa elektronikoak ezartzea 

2.-Teknikarien 
prestakuntza hobetzea, 
futbolaren mesedetan 
 

ZURE HOBEKUNTZAK BESTEEN 
GARAPENARI LAGUNTZEN DIO 

-Entrenatzaileentzako prestakuntza- eta 
eguneratze-hitzaldiak 
-Arbitro berriak prestatzeko ikastaroak 
-Ordezkarien ikastaroak 
-Laguntza teknologikoak 
-Lan-metodologia bat sortzea 

3.-Beste modalitate 
batzuetako lizentziak 
gehitzea 

BAT EGIN GUREKIN! 
 

-Beste modalitate batzuk identifikatzea 
-Afizionatuen futboleko lizentziarik gabeko 
jokalariak erakartzea, aisialdiko ligak 
sortuz 
-Modalitate horiek 2020/2021eko 
denboraldian hastea 
-2020/2021eko denboraldian hondartzako 
futbola ezartzea 
-Kirol-instalazioen proiektuak egitea 

4.-Emakumeen futbola 
sustatzea 

ZUK ERE FUTBOLA  
 

-Talde berriak erakartzeko programa 
espezifikoak sortzea 
-Futbolarekin lotutako jardueretan 
emakumeen esku-hartzea sustatzeko 
kanpainak 
-Ikastetxe eta ikastoletan eskolak sortzea, 
federazioko hezitzaileekin eta 
entrenatzaileekin 
-Jardunaldiak antolatzea eskolen artean 
-Neskak animatzea oinarrizko futboleko 
lehiaketa arautuetan parte hartzera 

5.-Gobernantza ona ETIKA ETA ARGITASUNA 
 

-Interes-taldeei inkestak egitea  
-Euskararen erabilera sustatzea 
prestakuntza-ikastaroak programatuz 

6.-Gizarte-politikak eta 
ohitura osasungarriak 
sustatzea 

KIROLA OSASUNA DA 
 

-Elikadurari buruzko hitzaldiak ematea 
federazioan eta ikastetxeetan 
-Kirolak osasunean duen garrantziaz 
kontzientziatzea 

7.-Balioei buruzko 

prestakuntza 

 

ELKARTASUNA ETA LAGUNTASUNA 
 

-Balioei buruzko prestakuntza-ikastaroak 
egitea 

 



 

29 
 

27. Helburu estrategikoak (proiektuak, arduradunak eta aurrekontua) 

 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK Proiektuak Arduradunak Aurrekontua (euroak) 

1.-Kudeaketa-sistemak 
bateratzea 
 

-2021eko ekainaren 30erako ezartzea 
-BIG DATA aplikatzea 

Iñaki G. Mardones 
Juan L. Martín 

50.000 

2.-Teknikarien 
prestakuntza hobetzea, 
futbolaren mesedetan 
 

-21/22ko denboraldian hastea, gutxienez 
prestatzaileen % 50ekin 

Luis Mª Contador 
Fernando 
Quintanilla 

30.000 

3.-Beste modalitate 
batzuetako lizentziak 
gehitzea 
 

-2020tik aurrera, identifikatutako 
modalitateetan, denboraldi bakoitzeko 
bi ekintza egitea lortzea 

Manu Villar 
Juan C. Redondo 

5.000 (Gastua) 
1.000.000 (Inbertsioak) 

4.-Emakumeen futbola 
sustatzea 

-Lizentziak % 10 gehitzea. Helburua 
erdiesteko, eskolak sortzea ikastetxe, 
ikastola eta abarretan 
-Futbolarekin lotutako jardueretan 
emakumearen esku-hartzea eta 
inplikazioa sustatzea 
 

Lourdes Zorrozua 
Joseba Gamboa 

9.000 

5.-Gobernantza ona -Baliabide publikoak eta propioak 
handitzea, eta haiek ekitate- eta 
unibertsaltasun-irizpideak erabilita 
banatzea 
-Euskararen erabilera sustatzea 
 

José A. Labrador 
Juan L. Martín 
Manu Villar 

1.000 

6.-Gizarte-politikak eta 
ohitura osasungarriak 
sustatzea 
 

-Oinarrizko futbol-taldeei elikadurari 
buruzko heziketa ematea 2020/2021eko 
denboraldian 

José A. Labrador 
Benito Portillo 

1.000 

7.-Balioei buruzko 

prestakuntza 

 

- Harmailan zero irain. Desberdina ez 

diskrimatzea  

 

José A. Labrador 
Benito Portillo 

3.000 
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28. Helburu estrategikoak (ekintzen kronograma) 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 

Deskribapena 2020 2021 2022 2023 2024 

Kudeaketa-sistemak 
bateratzea 

-Aplikazio informatikoak garatzea 
-Datu-baseak eta komunikazioa 
sortzea 

-Aplikazio informatiko berriak 
garatzea 
-Fitxa elektronikoak ezartzen 
hastea 

-Fitxa elektronikoa finkatzea 
-Aplikazioa finkatzea 
-Web-orria hobetzea 

-BIG DATA aplikatzea  
 

-Behar berriak definitzea -Lortutako aurrerapenak 
berrikustea, proiektuen arabera 
-Emaitzak aztertzea 

Teknikarien 
prestakuntza 
hobetzea, futbolaren 
mesedetan 

-Prestatzaileentzat ekintza 
zehatzak egitea 

-Gaur egungo egoera 
aztertzea 
-Sistemak eguneratzea 

-Prestatzaileen sistema berriak 
ezartzea 

-Sistema berriak finkatzea -Metodo berriak aplikatzea -Emaitzak aztertzea 
-Garapena eta emaitzen lorpena 
berrikustea 
- 

Beste modalitate 
batzuetako lizentziak 
gehitzea 

-Jendea erakartzeko beste ekintza 
modu batzuk identifikatzea 

-Beste modalitate batzuk 
identifikatzea 
-Lizentziarik gabeko 
jokalariak erakartzea 
-Zelai berrien proiektua 
idaztea 

-Aisialdiko ligak ezartzea 
-Hondartzako futbola ezartzea 
-Zelai berrien hasiera eta amaiera 

-Liga berrien jarraipena -Emaitzen lorpena aztertzea -Emaitzen lorpena jarraitzea 

Emakumezkoen 
futbola sustatzea 

-Gurasoekin eta ikastetxeekin 
berariazko programak sortzea 
-Oinarrizko ligak sortzea 
ahalbidetuko duten ekintzak 
garatzea 

-Futbol-esparru guztietan 

emakumeen parte-hartze 
handiagoa lortzeko programak 
ezartzea 

-Emakumeak erakartzeko 
programa espezifikoak 
sortzea 
 

-Ikastetxe eta ikastoletan eskolak 
sortzea, federazioko 
hezitzaileekin 

-Emaitzak aztertzea, 
lizentzien kopurua % 10 
handitzeko 

-Eskolen arteko topaketak 
sustatzea 
-Fitxen gehikuntzaren jarraipena 
egitea 

-Aurrerapenak eta emaitzak 
berrikustea 

Gobernantza ona -Erabakiak adostasunez hartzea  
-Printzipio etikoak 
-Erantzukizuna kontuak emateko 
orduan 
-Gardentasuna eta kalitatezko 
irudia 
-Euskara eguneroko zereginaren 
parte izatea 

-Bilerak administrazio 
publikoekin 
-Bilerak hornitzaileekin 
-Bilerak RFEFekin 
-Bilerak klubetako 
lehendakariekin eta/edo 
zuzendariekin 
-Langile berriek euskara 
menperatzea 

-Baliabide publikoak eta propioak 
handitzea, eta haiek ekitate- eta 
unibertsaltasun-irizpideak 
erabilita banatzea 
-Prestakuntza-ikastaroak egitea 
 

-Inkestak egitea interes-
taldeei, haien gogobetetze-
maila ezagutzeko 

-Inkestak egitea interes-taldeei, 
haien gogobetetze-maila 
ezagutzeko 

-Inkestak egitea interes-taldeei, 
haien gogobetetze-maila 
ezagutzeko 

Gizarte-politikak eta 
ohitura osasungarriak 
sustatzea 

-Kolektiboak prestatzea -Inplikatuko diren 
kolektiboak identifikatzea 

-Gauzatu beharreko programa 
zehatza prestatzea 

-Kirolak osasunean duen 
garrantziaz kontzientziatzea 

Oinarrizko futbolariei elikadurari 
buruzko heziketa ematea 

-Emaitzen ebaluazioa 

Balioei buruzko 
prestakuntza 
 

-Gizabidea, jardunbide egokiak, 
konpromisoa, erantzukizuna, 
laguntasuna, desberdinaren 
errespetua 

-Futbolean gizabidez 
jarduteko eskuliburua egitea 
(txartel berdea) 

-Harmailan zero irain 
- Desberdina ez diskriminatzea  
 

-Txartel berdea abian jartzea -Egindako eskuliburuak zein 
neurritan aplikatu diren 
ebaluatzea 

-Emaitzak aztertzea eta 
inplikatutako interes-taldeekin 
bateratzea 
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29. Helburu estrategikoak (kronograma, adierazleekin eta jomugekin) 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 
 

Adierazleak/Helburuak 2020 2021 2022 2023 2024 

Kudeaketa-sistemak 
bateratzea 

-Fitxa elektronikoak (%)/Fitxak guztira 
-APParen erabileraren hazkundea (%) 

% 30 
 

% 10 

% 100 
 

% 10 

 
 

% 10 

 
 

% 10 

 
 

% 10 

Teknikarien 
prestakuntza 
hobetzea, futbolaren 
mesedetan 

-Prestakuntza-ikastaroen kopurua 15 20 20 20 20 
- 

Beste modalitate 
batzuetako lizentziak 
gehitzea 

-Lizentzia berrien kopurua 
-Hondartza-futbolerako zelaia eraikitzea 
-Hondartza-futboleko liga sortzea 

 
-Zelai berrien 
proiektua idaztea 

120 
-Zelai berriak egiteko 
obren hasiera eta 
amaiera 
-Hondartza-futboleko 
ligaren hasiera 

20 20 20 

Emakumezkoen 
futbola sustatzea 

-Emakumezkoen futboleko fitxen igoera (%) 
-Prestakuntza-zentro berrien kopurua 
- FVF-BFFko estamentu guztietan emakumeen ordezkaritza 
igoera (%) 

% 10 
3 

%10 

% 10 
4 

%10 

% 10 
4 

%10 

% 10 
6 

%10 

% 10 
6 

%10 

Gobernantza ona -Interes-taldeei egindako inkesta kopurua   
-Inkesten bidezko hobekuntza (%) 
 

3 
%10 

4 
%10 

4 
%10 

4 
%10 

4 
%10 

Gizarte-politikak eta 
ohitura 
osasungarriak 
sustatzea 

-Kolektiboentzako kontzientziazio-ikastaroen kopurua 2 3 3 3 4 

Balioei buruzko 
prestakuntza 
 

-Txartel berdearen erregelamendua idaztea 
-Txartel beltzaren erregelamendua berrikustea 
-Inplikatutako kolektiboekin egindako bileren kopurua 
- Aurreko urteko txartel kopuruaren murrizketa (%) 

X 
 

1 
 

 
X 
2 

% 5 

 
 

3 
% 5 

 
 

4 
% 5 

 
 

4 
% 10 
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30. Helburu estrategikoak (kronograma, ehunekoak aurrekontu totalaren barruan) 

 

 

 

 

 

HELBURUAK----URTEAK 2020 2021 2022 2023 2024 

Estamentu guztien kudeaketa-sistema bateratzea % 0,52 % 0,51 % 0,32 % 0,30 % 0,02 

Teknikarien eta arbitroen prestakuntza hobetzea % 0,04 % 0,29 % 0,29 % 0,22 % 0,07 

Beste modalitate batzuetako lizentziak gehitzea % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,05 % 0,02 

Emakumezkoen futbola sustatzea % 0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,02 

Gobernantza ona % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 

Gizarte-politikak eta elikadurarekin lotutako ohitura osasungarriak 
sustatzea % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 

Balioei buruzko prestakuntza sustatzea % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 

GUZTIRA % 0,68 % 0,93 % 0,74 % 0,65 % 0,16 
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31. FVF-BFFren organigrama eta helburu estrategikoak  
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32. Planaren ebaluazioa eta jarraipen-batzordea 

HELBURU  
ESTRATEGIKOAK 

Proiektuak  Adierazleak Kontrolak 

1.-Kudeaketa-sistemak 
bateratzea 

-2021eko ekainaren 30erako ezartzea 
-BIG DATA aplikatzea 

-Fitxa elektronikoak (%)/Fitxak guztira 
-APParen erabileraren hazkundea (%) 

Urtean behin 
Hiru hilean behin 

2.-Teknikarien prestakuntza 
hobetzea, futbolaren 
mesedetan 

-21/22ko denboraldian hastea, gutxienez prestatzaileen 
% 50ekin 

-Prestakuntza-ikastaroen kopurua Hiru hilean behin 

3.-Beste modalitate 
batzuetako lizentziak gehitzea 

-2020tik aurrera, identifikatutako modalitateetan, 
denboraldi bakoitzeko bi ekintza egitea lortzea 

-Lizentzia berrien kopurua 
-Hondartza-futbolerako zelaia eraikitzea 
-Hondartza-futboleko liga sortzea 

Urtean behin 
Astean behin 
Hilean behin 

4.-Emakumeen futbola 
sustatzea 

-Lizentziak % 10 gehitzea 
-Helburua erdiesteko, eskolak sortzea ikastetxe, ikastola 
eta abarretan 
- Futbolarekin lotutako jardueretan emakumearen esku-
hartzea eta inplikazioa sustatzea 

-Emakumezkoen futboleko fitxen igoera (%) 
-Prestakuntza-zentro berrien kopurua 
-FVF-BFFko estamentu guztietan emakumeak duen 
ordezkaritza lortzea (%) 

Urtean behin 
Hiru hilean behin 
Urtean behin 
 

5.-Gobernantza ona -Baliabide publikoak eta propioak handitzea, eta haiek 
ekitate- eta unibertsaltasun-irizpideak erabilita banatzea 
-Euskararen erabilera sustatzea 

-Interes-taldeei egindako inkesta kopurua  
-Inkesten bidezko hobekuntza (%) 

Hiru hilean behin 
Urtean behin 
 

6.-Gizarte-politikak eta 
ohitura osasungarriak 
sustatzea 

-Oinarrizko futbol-taldeei elikadurari buruzko heziketa 
ematea 2020/2021eko denboraldian 

-Kolektiboentzako kontzientziazio-ikastaroen 
kopurua 

Sei hilean behin 

7.-Balioei buruzko 

prestakuntza 

 

-Harmailan zero irain. 

-Desberdina ez diskriminatzea  

 

-Txartel berdearen erregelamendua idaztea 
-Txartel beltzaren erregelamendua berrikustea 
-Inplikatutako kolektiboekin egindako bileren 
kopurua 
-Aurreko urteko txartel kopuruaren murrizketa (%) 

Sei hilean behin 
Sei hilean behin 
Hiru hilean behin 
Urtean behin 

 

PLAN ESTRATEGIKOAREN JARRAIPEN-BATZORDEA 

Iñaki G. Mardones, José A. Labrador, Juan L. Martín eta Manu Villar 
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33. Plan Estrategikoa komunikatzeko plana 

 

 

 

 

 

 

 

JAKINARAZI BEHARREKO 
KOLEKTIBOAK 

ZER KOMUNIKATU? NOIZ KOMUNIKATU? AURREKONTUA 

(euroak) 

Lehendakaria eta 

Zuzendaritza Batzordea 

Plan Estrategikoa 

2020-2024 
2020ko apirila 500 

Klubak 

Batzar Nagusia 

Plan Estrategikoa 2020-

2024 

2020ko apirila – maiatza 

2020ko ekaineko batzarra 

1.000 

1.000 

Enplegatuak 
Plan Estrategikoa 2020-

2024 
2020ko apirila 200 

Erakundeak (BFA) RFEF 
Plan Estrategikoa 2020-

2024 
2020ko uztaila 

500 

500 

Hedabideak 

Hornitzaileak 

Plan Estrategikoa 2020-

2024 
2020ko uztaila 

500 

500 
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34. RFEFen eta lurraldekoen rola 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 

RFEF Bizkaiko Federakundea 

1. Gobernantza -Araudi adostua -Estrategiak oso epe luzeetarako ez 
ezartzea 
-Gardentasuna, argitasunaren 
irudia emanez 
-Printzipio etikoak 

2. Kirol-futbola -Kirol-talentuak prestatzeko eta 
hautatzeko lan-metodoa sortzea 
eta hobetzea 

-Espainiako Futbol Federazioarekin 
lan-metodoak koordinatzea, behe-
kategorietan scouting-a sortuta 

3. RFEFen irudi nazionala 
eta nazioartekoa 

-RFEF marka hobetzea 
-RFEFek estatuko futboleko 
eragileekin duen komunikazioa 
hobetzea 

-Futbola askatzea eta sustatzea, 
eta kirolaren balioak bermatu 
-Bizkaiko kirolean erreferente 
izatea, erakunde berritzaile eta 
integratzaile modura 

4. Barne-antolaketa - Federazioko sailen arteko barne-
komunikazioa hobetzea 

-Kide guztien ahaleginak batzea, 
gure bazkideei arreta hobea 
emateko 

5. Eraldaketa digitala -Datuak jasotzea 
-Webgunea 
-APPak  

-Jaiotza-datuak urteka biltzea 
-Datu eta fitxa elektronikoak 
ezartzea 
-Proiektu honen berri federazio-
estamentu guztiei ematea  

6. Autofinantzaketa  -Finantza-kontrolak garatzea 
-Finantzaketa-modu berriak 
bilatzea 

7. Parte-hartzea -E-SPORT ezartzea 
-Emakumezkoen futbolaren 
funtzionamendua 

-Emakumezkoen futbolerako 
lizentzia berriak lortzea 
-Ikastetxe eta ikastoletan eskolak 
sortzea 

8. RFEFen gizarte-
erantzukizuna 

 -Gizarte-politikak garatzea 
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35. Lurraldeko komunikazio-plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zein izan beharko litzateke plan estrategikoaren leloa/eslogana? Zergatik? 

 

 

«EBOLUZIONATUZ, GURE FUTBOLAREN ALDE» 

 

Izan ere, geldirik geratzen bagara, ez dugu gure helburu nagusia lortuko: 

«Futbola izatea kirolaren erreferentea Bizkaian» 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKINARAZI BEHARREKO 
KOLEKTIBOAK 

ZER KOMUNIKATU? NOIZ KOMUNIKATU? AURREKONTUA 
(euroak) 

Lehendakaria eta 
Zuzendaritza Batzordea 

Plan Estrategikoa 
2020-2024 

2020ko apirila 500 

Klubak 
Batzar Nagusia 

Plan Estrategikoa 
2020-2024 

2020ko apirila – maiatza 
2020ko ekaineko batzarra 

1.000 
1.000 

Enplegatuak Plan Estrategikoa 
2020-2024 

2020ko apirila 200 

Erakundeak (BFA) RFEF Plan Estrategikoa 
2020-2024 

2020ko uztaila 500 
500 

Hedabideak 
Hornitzaileak 

Plan Estrategikoa 
2020-2024 

2020ko uztaila 500 
500 
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36. Aurrekontua 

 

1.-Zer pauso egingo dituzu zure lurralde-federazioaren aurrekontua prestatzeko? Nor inplikatuko zenuke? 

Diruzainaren mendeko batzorde ekonomiko bat sortzea aurrekontua aztertzeko. 

Helburu estrategiko bakoitzaren arduradunekin biltzea. 

Helburu bakoitzeko arduradunen eskaerak aztertzea. 

Guztizko zenbatekoa ezagutzea, helburuen guztizkoari esleitzeko.  

Helburu bakoitzari dagokion aurrekontu-partida esleitzea. 

Aurrekontua aurkeztea, Zuzendaritza Batzordeak onar dezan. 

Aurrekontua aurkeztea, Bizkaiko Futbol Federakundearen Batzar Nagusiak onar dezan. 

 

2.- 2020-2024ko aurrekontuaren proiekzioa (helburu estrategikoak lortzeko)                                                                                                                         

-Eurotan 2020 2021 2022 2023 2024 

Diru-sarrerak 19.500 27.500 22.500 22.500 7.000 

      

Gastuak 19.500 27.500 22.500 20.500 7.000 

Inbertsioak  1.000.000    

      

Emaitza      

 

3.- Nola egingo zenuke aurrekontuaren jarraipena? 

Plan estrategikoaren helburuen arduradun bakoitzak helburu bakoitza abian jartzeak dakartzan diru-sarreren eta 

gastuen jarraipena egin behar du, eta helburu horretarako esleitutako aurrekontuarekin alderatu. 

Lehendakariari eta Zuzendaritza Batzordeari jarraipen horren berri ematea, erabakiak hartzeko, hala badagokio. 
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37. Plan Estrategikoaren jarraipena 

 

PLAN ESTRATEGIKOAREN JARRAIPEN-
BATZORDEA 
Pertsonak eta justifikazioa 
Proiektu bakoitzeko arduradunak 

Proiektu estrategikoetan buru izateko inplikatutako 
eta prestatutako pertsonak direnez, jarraipen 
horren buru izan behar dute 

PROIEKTUAK 
-Aplikazio informatikoak garatzea 
-Datu-baseak eta komunikazioa sortzea 
-Teknikarien prestakuntza hobetzea, 
futbolaren mesedetan 
-Beste modalitate batzuetako lizentzien 
kopurua handitzea 
-Emakumezkoen futbola sustatzea 
-Gobernantza ona 
-Gizarte-politikak eta ohitura osasungarriak 
sustatzea 
-Balioei buruzko trebakuntza 

Arduradunak 
Lehendakaria 
Kudeaketa- eta informatika-proiektuen arduraduna 
Entrenatzaile-eskolako zuzendaria 
Arbitroen elkargoko zuzendaria 
Lizentzien jarraipenaren arduraduna 
 
Emakumezkoen futbol-batzordeko lehendakaria 
Jarraipen-batzordea 
Eskola-futboleko batzordeko lehendakaria 
 
Balioetan oinarritutako hezkuntzaren arduraduna 

HILEKO KONTROLA 
Proiektuak  
-Aplikazio informatikoak garatzea 
-Datu-baseak eta komunikazioa sortzea 
-Teknikarien prestakuntza hobetzea, 
futbolaren mesedetan 
-Gobernantza ona 

 
 
Zuzendaritza Batzordeko lehendakariari 
jakinaraztea 

HIRUHILEKO KONTROLA 
Proiektuak  
-Beste modalitate batzuetako lizentzien 
kopurua handitzea 
-Emakumezkoen futbola sustatzea 
-Gizarte-politikak eta ohitura osasungarriak 
sustatzea 
-Balioei buruzko trebakuntza 

 
 
Zuzendaritza Batzordeko lehendakariari 
jakinaraztea 

URTEKO KONTROLA 
Proiektuak  
Proiektu guztiak 
 

 
 
Deskargua Batzar Nagusian 
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38. Planaren adierazleak 

 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 

SMART ADIERAZLEAK 

Gobernantza ona -Kode etikoaren prestakuntza 
eta komunikazioa berrikustea 
-Gardentasuna eta Bizkaiko 
futboleko estamentu guztiei 
eskainitako zerbitzua hobetzea 

-Estrategiak oso epe 
luzeetarako ez ezartzea 
-«Parte hartu» proiektua 
-Proiektua berrikusi 2020an 

Kirol-bikaintasuna -Futbolari eta arbitroen profilak 
ezartzea 
-Jokalarien diziplina anitzeko 
prestakuntza 

Datuak biltzea eta aztertzea 
2020an 

Parte-hartzea handitzea -Futbol federatuaren eta 
federatugabearen egungo 
egoera aztertzea 
-Emakumeen parte-hartzea 
handitzea 
-Arbitroak gehitzea 

-Emakumeen futboleko 
afiliazioa eta fitxak % 10 
handitzea 2020an. 
-Federaziokoak ez diren 
lizentzien kopuru bat lortzea  
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39. Kronograma 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.-Kudeaketa-sistemak 
bateratzea 
"I+G+B arloan aurrera 
goaz" 

-Aplikazio informatiko 
berriak garatzea 
-Fitxen ezarpen 
elektronikoari ekitea 

-Fitxa elektronikoa finkatzea 
-Aplikazioa finkatzea 
-Webgunearen hobekuntzak 
amaitzea 
-BIG DATA ezartzea 

  -Lortutako aurrerapenak 
berrikustea, proiektuen arabera 
-Analisia 

2.-Teknikarien 
prestakuntza hobetzea 
futbolaren mesedetan 
"Hezteko zure hobekuntzak 
garatzen laguntzen du" 

Egungo egoera aztertzea 
Sistemak eguneratzea 

-Prestatzaileen sistema berriak 
ezartzea 

-Sistema berriak finkatzea 
-Metodo berriak aplikatzea 

-Emaitzak aztertzea -Garapena eta emaitzen 
lorpena berrikustea 

3.-Beste modalitate 
batzuetako lizentziak 
gehitzea 
“Bat egin gurekin” 

-Beste modalitate batzuk 
identifikatzea 
-Lizentziarik gabeko 
jokalariak erakartzea 

-Aisialdiko ligak ezartzea 
-Hondartzako futbola ezartzea 

-Liga berrien jarraipena -Emaitzen lorpena aztertzea -Emaitzen lorpena jarraitzea 

4.-Emakumeen futbola 
sustatzea 
“Zuk ere futbola” 

-Programa espezifikoak 
sortzea 
-Oinarrizko ligak ezartzea 
ahalbidetuko duten 
ekintzak garatzea 

-Ikastetxe eta ikastoletan eskolak 
sortzea 

-Emaitzen azterketak egitea, 
lizentzien kopurua % 10 
handitzeko 

-Eskolen arteko topaketak 
sustatzea 
-Fitxen gehikuntzaren 
jarraipena egitea 

-Aurrerapenak eta emaitzak 
berrikustea 

5.-Gobernantza ona 
"Etika eta argitasuna" 

-Inkesta-eredua diseinatzea 
-Baliabideen banaketa 

-Inkestak egitea  
-Baliabideen banaketa  
-Prestakuntza-ikastaroak egitea 

-Inkestak egitea  
-Baliabideen banaketa 

-Inkestak egitea  
-Baliabideen banaketa 

-Inkestak egitea - Baliabideen 
banaketa  

6.-Gizarte-politikak eta 
ohitura osasungarriak 
sustatzea  
"Kirola osasuna da" 

-Inplikatuko diren 
kolektiboak identifikatzea 
-Aurrekontuaren ehuneko 
bat baliatzea 

-Bilerak kolektiboekin 
 

 -Bilerak kolektiboekin 
 

 

7.-Balioei buruzko 
prestakuntza 
"Elkartasuna eta 
laguntasuna" 

-Txartel beltzaren 
erregelamendua 
berrikustea 
 

-Txartel berdearen 
erregelamendua idaztea 
-Bilerak kolektiboekin 
 

-Txartel beltzaren eta 
txartel berdearen 
erregelamenduak 
berrikustea 

-Bilerak kolektiboekin 
 

-Bilerak kolektiboekin 
 

 

 



 

 
 

 




