
2022ko aurrekontua

04 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

422 - Industria
Programa:

Departamentua:
0420 - Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia
220 - Gipuzkoa 4.0:Fabrikazio aurreratua

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langileak. Baliabide ekonomikoak. Laguntza teknikoak

COVID-19aren krisiak oso aldaketa garrantzitsuak sortu zituen hornidura-kate globaletan, eta lehia-eraldaketa
bizkortu du, hala nola digitalizazioa eta balio erantsi handiagoa eta ekoizpenaren malgutasun eta pertsonalizazio
handiagoa ekarriko duten teknologiak sartzea. Egoera hori negozio-aukera berriak bizkortzen ari da, hala nola
ekonomia zirkularraren ondoriozkoak, erabakiak hartzeko adimen artifizialeko sistemak aplikatzearen ondoriozkoak
edo mugikortasun jasangarrirako ibilgailu berriak sartzeko azkartzearen ondoriozkoak; sektore horietan, Gipuzkoako
enpresek presentzia garrantzitsua izan behar dute.
Ezin dugu etorkizuna eraiki eta desberdintasunen aurka borrokatu ekonomia lehiakor bat gabe, non enpresa enplegu
aberastasuna sortzeko eragile nagusi gisa balioetsiko dugun; hori lurraldeko enpresen lehiakortasunaren aldeko
apustu garbia da, batez ere gure ETEentzat, gure ehunaren % 99 baitira.
Gipuzkoan (Eustat 2019, eskuragarri dagoen azken datua), industriak lurraldeko BEGd-aren % 27,7 eta enpleguaren
% 24,2 hartzen du, eta 84.000 pertsona baino gehiagori ematen die lana.
Eustaten 2020ko datuen arabera, industria-sektoreko emakumeen enplegua ez da % 22ra iristen. Teknologia altuko
eta ertaineko enpresetan, ehuneko hori handiagoa da, baina ez da guztizkoaren heren batera iristen.
Aurrekontu-programak garapen jasangarriko 8. eta 9. helburuak azpimarratzen ditu.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Enpresen lehiakortasuna indartzea, gure enpresa-sarea eraldatzen lagunduz, Gipuzkoako enpresa lehiakor baterantz,
4.0 industriaren teknologia disruptiboak barne hartzen dituen enpresa aurreratuaren eredurantz, gure ekonomiaren
suspertzea eta kalitatezko enpleguari eustea bultzatzeko bitarteko gisa.
Espezializazio adimendunaren bidez industrien eraldaketa lehiakorraren aldeko apustuari eustea, batez ere Gipuzkoa
mugikortasun elektrikoaren, zibersegurtasunaren edo gastronomiaren erreferentzia den eremuak sustatuz, ekonomia
berdea edo adimen artifiziala bezalako aukera-eremu berriak alde batera utzi gabe.

Enpresa eta enplegu gehiago eta hobeak sortzera bideratutako proiektu bat osatu nahi dugu, ekonomia
produktiboaren aldeko apustua eginez, batez ere gure sektore estrategikoetan (automobilgintza, makina-erreminta,
garraio-ekipoak, energia, turismoa, etab.); gure enpresei produktu, merkatu, teknologia, ezagutza eta pertsonen
eraldaketa lehiakorrean lagunduz; enplegu eta proiektu berriak sortu, hazi eta sendotu ahal izateko baldintzak
bermatuz, batez ere belaunaldi berrien artean; gure fiskalitatea birdiseinatuz Aberastasuna modu iraunkorrean sortzea
eta errenta modu ekitatiboan birbanatzea; eta proiektu traktoreak sustatzea Gipuzkoa nazioarteko erreferentziazko
lurralde gisa posizionatzeko gure esparruetan.
Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiak estrategikotzat jo dituen jarduerak bizkortzeko apustuari eutsiko diogu, bai
gure ekonomian duten pisuagatik, bai gure enpresen etorkizuneko eta sendotasun-proiekzioagatik, hala nola
mugikortasun elektrikoagatik, zibersegurtasunagatik edo gastronomiagatik, kpnputazio kuantikoa, ekonomia berdea,
adimen artifiziala edo digitalizazioa bezalako beste jarduera batzuei hurbileko jarraipena eginez.

Beharraren deskribapen xehatua:

Enpresak (enpresa handiak, enpresa txikiak, ETEak, irabazi asmorik gabeko erakundeak,...) eta herritarrak.

Finalista
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2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

Inbertsioa sustatzeko eta fabrikazio aurreratuaren merkatura bideratutako teknologiak eta produktuak garatzeko
programak, bai eta erakustaldi teknologikoko proiektuak eta diagnostikoak garatzeko programak ere, Industria 4.0
kontzeptuaren errealitatea ETEetara hurbiltzeko.

I+G proiektuen garapena produktu berriak sortzeko.
Teknologia aurreratuen ezarpena enpresen lehiakortasunarekin talka egin dezaten.
Garapen teknologiko berrien merkaturatzea azkartu.
Hobeto formatutako pertsonak. Kalitatezko enplegua.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzak jasotzen dituen araudia. Berrikuntza Digitalean aplika daitekeen
sektorekako araudia. I+G zentroei aplika dakiekeen araudia.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Gipuzkoako espezializazio adimenduna indartzea, enpresaren eraldatze lehiakorra
sustatzea berrikuntzaren eta 4.0 teknologien bidez, ZTB ekosistemaren
bikaintasuna eta agenteen arteko elkarlana.

Industriaren lehiakortasun eraldaketa sustatzea, 4.0 industriaren teknologiak sustatzeko estrategiak eta programak
baliatuta, arreta berezia jarrita enpresa txiki eta ertainetan (toki agentzien bidez) eta sektore estrategikoetan.

1. Jarduketa ildoa:

% 38,30 % 44,67 % 11,66

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

1.680.000,00 2023/12/315.341.227,00 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Enpresaren berrikuntza,
eraldaketa digitala eta Industria
4.0 sustatzea

1.902.262,60 2022/01/01
1.1 Ekintza

560.000,00

2023/12/31Eragile sozioekonomikoekin
batera lan egitea, bereziki
Eskualdeko Garapen
Agentziekin, enpresa txikiak 4.0
teknologietara hurbiltzeko.

1.187.193,10 2022/01/01
1.2 Ekintza

450.000,00

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Berrikuntza jardueretan egindako
gastuaren gehikuntza (>10
lanpostu)

Kopurua >= 101,91 101,50 101,50 106,00

Lagundutako enpresa kopurua. Kopurua = 478,00 100,00 110,00 130,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31Sektore estrategikoetan
jarduketak sustatzea, 4.0
industriaren teknologiak
bultzatuz: Elektromugikortasuna

1.022.618,50 2022/01/01
1.3 Ekintza

375.000,00

2023/12/31Sektore estrategikoetan
jarduketak sustatzea, 4.0
industriaren teknologiak
bultzatuz: Zibersegurtasuna

472.206,62 2022/01/01
1.4 Ekintza

100.000,00

2023/12/31Sektore estrategikoetan
jarduketak sustatzea, 4.0
industriaren teknologiak
bultzatuz: Gastronomia

380.196,18 2022/01/01
1.5 Ekintza

195.000,00

2022/12/31Eraldaketa digitala:
ERAIKUNTZA

376.750,00 2022/01/01
1.6 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Enpresaren barruan emakumearen papera balioztatzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 80,00 )

Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta
Euskadin indarrean dagoen
emakumeen eta gizonen
berdintasunerako legea garatuta,
konpromiso politikoa zehaztea.

Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat
etorrita, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako politika
sustatzeko eta garatzeko GFAk
bereizten duen aurrekontua
progresiboki egokitzea.

( % 20,00 )

Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran,
tratamenduan eta zabalkundean sexu
aldagaia sistematikoki txertatzen
jarraitzea, eta pertsonei zein genero
ikuspegia txertatzeko prozesuei eta
prozedurei buruzko adierazleak
sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak
egitea.

Go.5.1.3. GFAren azterlanetan,
planetan, txostenetan eta gainerako
dokumentazio estrategikoetan
datuak sexuaren arabera eta genero
adierazleekin sartzea.

Kuantifikazioa: 106.311,63 ( % 1,51 )

( % 1,49 )Ordainketa kredituak: 79.431,63

( % 1,60 )Datozen urteetako gastuak: 26.880,00
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Dirulaguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 1,51 )106.311,63

Kategoria NolaKategoria %

( % 100,00 )1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko
ekitaldiak

Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 26.880,00

79.431,63 ( % 1,49 )

( % 1,60 )
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GJH

 Enplegu duina eta giza hazkundea sortzea, hazkunde ekonomiko jasangarria sustatuz produktibitate-mailak eta
berrikuntza teknologikoa areagotuz, eta, era berean, enpresa-espiritua eta kalitatezko enplegua sortzeko politikak
sustatuz, desberdintasun sozialak murriztea ahalbidetuz.
 Industriari laguntzea hazkundearen eta garapen ekonomikoaren funtsezko eragile gisa, eta, aldi berean, ekonomia-
eta ingurumen-erronkei irtenbide iraunkorrak aurkitzen laguntzea, bai eta enplegu berriak eskaintzea eta energia-
eraginkortasuna sustatzea ere.
 Hori guztia Etorkizuna eraikizek bultzatutako elkarlaneko gobernantzaren kontzeptuaren esparruan, politika
publikoen diseinua eta eraginkortasuna hobetzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 94,63 )6.644.477,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

2.021.821,27 667.500,008-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA

Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria,
enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren,
modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste,
balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.

2.021.821,27 667.500,00Helbubura

Jarduketa ildoak

2.021.821,27 667.500,00Industriaren lehiakortasun eraldaketa sustatzea, 4.0 industriaren
teknologiak sustatzeko estrategiak eta programak baliatuta, arreta
berezia jarrita enpresa txiki eta ertainetan (toki agentzien bidez) eta
sektore estrategikoetan.

2.349.059,19 787.500,009-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA

Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta
jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

9.4 - Azpiegitura modernizatzea eta industriak birmoldatzea
jasangarriak izan daitezen, baliabideak eraginkortasun handiagoz
erabiliz eta garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak diren
teknologia eta prozesu industrialak hartzea sustatuz.

337.464,10 123.750,00Helbubura

Jarduketa ildoak

337.464,10 123.750,00Industriaren lehiakortasun eraldaketa sustatzea, 4.0 industriaren
teknologiak sustatzeko estrategiak eta programak baliatuta, arreta
berezia jarrita enpresa txiki eta ertainetan (toki agentzien bidez) eta
sektore estrategikoetan.

9.5 - Ikerketa zientifikoa handitzea eta industria sektoreen gaitasun
teknologikoa hobetzea, besteak beste berrikuntza sustatuz eta
nabarmen areagotuz ikerkuntzan eta garapenean lan egiten duten
pertsonen kopurua eta sektore publiko eta pribatuek ikerkuntzan eta
garapenean dituzten gastuak.

2.011.595,08 663.750,00Helbubura

Jarduketa ildoak
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

2.011.595,08 663.750,00Industriaren lehiakortasun eraldaketa sustatzea, 4.0 industriaren
teknologiak sustatzeko estrategiak eta programak baliatuta, arreta
berezia jarrita enpresa txiki eta ertainetan (toki agentzien bidez) eta
sektore estrategikoetan.

593.596,55 225.000,0017-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA

Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko
Ituna biziberritzea.

17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza
eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko
estrategiak eta esperientzia baliatuz.

593.596,55 225.000,00Helbubura

Jarduketa ildoak

593.596,55 225.000,00Industriaren lehiakortasun eraldaketa sustatzea, 4.0 industriaren
teknologiak sustatzeko estrategiak eta programak baliatuta, arreta
berezia jarrita enpresa txiki eta ertainetan (toki agentzien bidez) eta
sektore estrategikoetan.

Guztira 1.680.000,004.964.477,00
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2021 2022
2023 2024 2025 2026 eta

hurrengoak/
 2026 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

220.999,00 410.272,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

279.218,00 279.218,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

1.421.250,00 2.442.115,00 707.500,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

707.500,004.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.921.467,00 3.131.605,00 707.500,00 707.500,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

2.012.500,00 2.209.622,00 972.500,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

972.500,007.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

2.012.500,00 2.209.622,00 972.500,00 972.500,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 1.680.000,005.341.227,003.933.967,00 1.680.000,00
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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

410.272,00 410.272,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

279.218,00 279.218,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

2.442.115,00 707.500,00 3.149.615,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

3.131.605,00 707.500,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

3.839.105,00

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

2.209.622,00 972.500,00 3.182.122,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.209.622,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

972.500,00 3.182.122,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

1.680.000,00 7.021.227,00Guztira / Total 5.341.227,00


