
2020ko aurrekontua

02 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

433 - Enpresa garapena
Programa:

Departamentua:
0210 - Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia
110 - Eskulangintza Sektorearen Sustapena

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Barne pertsonala, baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoa.

- Lehiakortasuna sustatzeko inbertsioak eta prestakuntza sustatu, diru laguntzak diseinatu eta kudeatuz
- Azokak antolatu
- Asoziazionismoa sustatu
- Desagertzear dauden ofizioak ez galtzeko lanak prestatu: liburuak, DVDak

- Diru-laguntzak
- Produktuak: DVD, Liburua

Artisautzako eskumenak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Foru organoenak soilik dira, azaroaren 25eko 27/83 Legearen,
Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko harremanari buruzkoa, 7.
artikuluko a) letrako 12 atalean zehazten denaren arabera..

Sektore honen ezaugarrietako bat enplegu espezializatua sortzea da, inbertsio baxuarekin baina, gero eta gehiago,
beste alorretako jarduerarekin zerikusia duen etorkizunarekin, hala nola, kultura edota landa turismoarekin eta
jarduera ekonomikoa ulertzeko moduarekin: pertsonekin harreman zuzena (hornitzaileak eta    bezeroak).

Sektore honetako zailtasun edota erronka nagusiak honako hauek dira:
-	Beren lanaz gain, artisauek kudeaketan ere aritu behar dute, baina gai horien inguruan aritzeko beti ez dute behar
adina ezagutza (gaitasun profesionalak enpresa kudeaketarako) izaten etab.
-	Zaila da produktua merkaturatzea eta bezeroak produktu hori baloratzea.
-	Azoka askori Artesaniako azoka izena jartzen bazaie ere, ez dira benetako artesania lanez osatzen; hori dela eta,
desprestigioa sortzen da.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Artisautza modu integral eta dinamikoan sustatu, sektorea inplikatzeko bideak landuz, eskulangintza agerian jar dadin;
ospe oneko eta kalitateko ingurune profesional batean kokatu dadin, eta sektorearen bideragarritasun ekonomiko eta
soziala garatu dadin.

- Merkaturatzea hobetzen ikastea.
- Asoziazionismoa eta kooperazioa sustatzea (hala tailerren artean, nola sektoreko beste agenteekin, esaterako,
erakunde eta organizazioekin).
- Gure nortasun ikurrak baloratu eta ezagutarazi, eskulangintzari jarduera industrialak eman ezin dizkion balioak
emanez.
- Eskulangintza azokak birformulatzea, profesionalizatzea eta bultzatzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Eskulangintzan aritzen diren pertsonak, enpresak eta eskulangintza sektorea ordezkatzen duten entitateek.

Finalista
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Programaren arau esparrua:

2005eko maitzaren 10eko 28/05 Foru Dekretua, Gipuzkoako eskulangintza arautzekoa
Azaroaren 25eko 79/1997 Foru Dekretua, Gipuzkoako Eskulangitza Tradizional eta Herritarraren Erroldari buruzkoa

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Artisautzaren sustapena

Asoziazionismoari bultzada
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

22.050,00 2021/12/31106.227,10 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2021/12/31Asoziazionismoa sustatzea 106.227,10 2020/01/01
1.1 Ekintza

22.050,00

Artisautzaren sektorearen lehiakortasuna
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

198.450,00 2021/12/31887.866,80 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2021/12/31Ekipamendua eskuratzea 326.134,85 2020/01/01
2.1 Ekintza

50.715,00

2021/12/31Lehiakortasuna garatzea
(merkaturatzea, kalitatea, eta
abar)

470.724,85 2020/01/01
2.2 Ekintza

134.505,00

2021/12/31Desagertzeko arriskuan dauden
lanbideak mantentzea (kultura
ondarea)

91.007,10 2020/01/01
2.3 Ekintza

13.230,00

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

80,0080,00Kopurua 80,0066,00Lehiakortasun proiektuekin
lagundutako eskulangintza tailer
kopurua (makinerian eta
tresnerian inbertsioa)

>=

7,007,00Kopurua 7,006,00GFAk diruz lagunduta egindako
azoka kopurua

>=

235,00235,00Kopurua 235,00230,00Gipuzkoako Artisautza
erregistroan  dauden artisau
kopurua

=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Sektorearen profesionalizazioa eta balorazio soziala (profesionalizazioa)
3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/3190.177,10 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Profesionalizazioa eta
sektorearen balorizazio soziala
(profesionaltasuna)

90.177,10 2020/01/01
3.1 Ekintza
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Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Gure gizartean berdintasuna sustatzeko bide garrantzitsuenetako bat enplegua da eta enpresak sortzea da enplegua
sortzeko biderik garrantzitsuenetako bat

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 50,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.

Or 1.7. Foru arautegiaren
prestaketan genero ikuspegia
txertatzea eta genero eraginari
buruzko aurretiko ebaluazio
txostenak egitea.

Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 21.685,42 ( % 2,00 )
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Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 1,00 )Or 2. Berdintasunerako koordinazioa
eta lankidetza indartu.

Or 2.1. Berdintasunerako
departamentuen arteko egituren
indartzea, beti ere berdintasunerako
planifikazioa eta jarduera
koordinatu, hausnartu eta erabakiak
hartzeko.

Berdintasunerako Batzorde
Politikoaren, Azpibatzorde
Politikoaren, Departamentu Arteko
Talde teknikoaren eta Departamentuko
barne unitateen bilera kopurua.

 Berdintasunerako bere politikak
egiteko laguntza jasotzen duten
Gipuzkoako udal kopurua.

 Berdintasunerako Organoak parte
hartu duen lurralde arteko erakundeen
bilera eta topaketa kopurua.

( % 49,00 )Or 3. Emakumeen ahalduntzea
lagundu.

Or 3.12.- Autoenplegua eta
ekintzailetza programek emakume
eta gizonengan duten eragin
diferentziala aztertzea eta baita
feminizatuta dauden enpleguen lan-
baldintzena ere.

Laguntza jasotzen duten Emakumeen
Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.

 GUNEAn, gizarte solasaldirako
organoan, parte hartzen duten
Gipuzkoako elkarte feminista eta
emakumeen elkarte kopurua.

 Kooperatibismoa, ekintzailetza eta
auto-enplegua sustatzeko programen
genero-inpaktua (parte hartzearen
gaineko sexuaren araberako datuak)
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Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea,
Diruz lagundutako jardueren gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia bermatzea

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 2,00 )21.685,42

Kategoria NolaKategoria %

( % 32,61 )1.3. Ingurune digitala 1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia

( % 32,61 )
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta
herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman
edota produktua eskaintzeko orduan

2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko
harremanak

2.2.3.  Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

( % 34,78 )
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta
PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen
kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko
harremanen kudeaketan eta produktuen edo
zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea

6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta
hornitzaileen kudeaketa
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PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Komunikazio bide egokia ezarri artisautza sektora eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean, artisautza arloan
informazioa eta aholkularitza emateko

5.311,36 ( % 0,49 )Kuantifikazioa:

Kategoria NolaKategoria % Norekin

( % 100,00 )1. Espazio edo egitura parte-hartzaile
bat Kontsultarako organoa Herritar antolatuak
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2019 2020
2021 2022 2023 2024 eta

hurrengoak/
 2024 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

676.913,00 681.771,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

22.000,00 22.000,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

253.325,00 263.853,00 143.325,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

143.325,004.

KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

952.238,00 967.624,00 143.325,00 143.325,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

127.175,00 116.647,00 77.175,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

77.175,007.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

127.175,00 116.647,00 77.175,00 77.175,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 220.500,001.084.271,001.079.413,00 220.500,00
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

681.771,00 681.771,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

22.000,00 22.000,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

263.853,00 143.325,00 407.178,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

143.325,00967.624,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.110.949,00

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

116.647,00 77.175,00 193.822,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

193.822,00116.647,00 77.175,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

1.084.271,00 220.500,00 1.304.771,00Guztira / Total


