
2022ko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

333 - Kultur ekipamenduak eta museoak
Programa:

Departamentua:
0910 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
110 - Gordailua eta Museoak

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Giza eta ekonomia baliabideak. Laguntza teknikoa. Gordailuaren funtsa.

o	Batez ere, kontserbazio lanak.
o	Katalogoaren prestaketa lanak on-line kontsultatu ahal izateko.
o	Diru laguntzak  kudeatu.
o	Bisita gidatuak kontratatu eta ezagutarazi.
o	Lanerako baldintzak eta kanpoko bisitaldiak normalitate berriaren egoera berrira egokitu..

Gipuzkoako Foru Aldundiaren titularitatekoak dira Euskal Itsas Museoa, Zumalakarregi Museoa, Igartubeiti Museoa
eta Agorregiko burdinola-errota multzoa. Partaidetza badu ere Cristobal Balenciaga Fundazioaren patronatuan eta
Ekain Fundazioan. Horiek biek, museo bana kudeatzen dute.
Nahiz eta azken urteetan aurrerapen nabarmena gertatu den , Gordailuan zein lurraldeko museoetan gordetzen den
ondare etnografikoaren, arkeologikoaren, artistikoaren eta industrialaren balioei buruz gizarteak duen pertzepzioan,
oraindik ez da oso handia ekipamendu horien  erabiltzaileen kopurua.
Pandemia dela eta, museoetako datuek beherakada handia izan dute 2020an (bisitarien kopurua % 70 murriztu da
Euskadiko museoetan). 2021ean ere jaitsiera nabarmena izan da 2019ko datuekin konparatuta.
Gure ustez, 2022a izan daiteke publikoak berreskuratzeko urtea, bai museoetan, bai Gordailuan, 2021ean abian jarri
zen Gordailua zabalik programaren bidez.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Ondarea zaindu, ikertu eta ezagutarazi. Programa honen bitartez, ondare higigarria ikertzaileen eskura jarri eta
Gordailuan baldintza hoberenetan kontserbatzeaz gain, herritarrei ezagutaraziko zaie museoak horretarako bitartekari
izango direlarik. Herritarren arteko loturak ahalbideko ditugu iragana amankomuna eta kolektiboa dela kontuan hartuz
eta komunitatearen kohesiorako baliagarria izan daitekeelako. Iraganaren ikerketak baliagarri izan behar du oraina
interpretatzeko. Ondarearen ezagutza zabaltzea espero dugu hiritarren artean eta guztiona den ondare hori (publikoa)
zaintzeko kontzientzia hedatzea.

Beharrezkoa iruditzen zaigu foru ekipamendu horietan inbertsioa areagotzea hiru helburu nagusiak (zaindu, ikertu eta
zabaldu) betetzeko bidean. Zabaltze lan horretan Gordailua lurraldeko museoentzako benetako baliabide-zentroa
bihurtu beharko litzateke. Horretaz gain, dagoen ondarea museoen bidez ezagutarazteko bideak ere sustatu beharko
dira.
Inbertsioak batez ere pertsonalean egin beharko lirateke behar berriei aurre egin ahal izateko (lurraldean zehar
erakusketak, ondarearen zaintza eta zaharberritze Kultura berri bat sortu...)

Beharraren deskribapen xehatua:

Gordailua, bereziki, arkeologian, etnografian, arte historian eta halakoetan espezializatuak diren ikerlariei zuzentzen
zaie.
Museon kudeatzaileei ere zuzentzen zaie gure lana; eta, azken erabiltzaile gisa, museon bidez, herritarrak ere
kontuan hartzen ditugu..
Horrela, museoak ondarearen lehio gisa ulertzen ditugu eta publiko orokorraren kaltataezko heziketa eta aisialdia da
gure helburu.

Finalista
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Programaren arau esparrua:

o	Ikertzaileentzat ikerketa materiala.
o	Kontsultarako Datu Basea.
o	Diru-laguntzak.
o	Gordailurako bisita gidatuak.
o	Gordailuko zenbait piezen Podcast-ak
o	Gordailuko bisita birtuala

Museoentzako 7/2006ko abenduaren 1eko Legea, Euskadiko Museoei buruzkoa kontuan hartu beharra dago.
Nazioarteko araudia, eta ICOM emandako eskutitz eta gomendioak ere aintzat hartuko dira. Gordailuan zaintzen den
Gipuzkoako bilduma arkeologikoak  Maiatzaren  9ko 6/2019 Kultur Ondaren Legearen eta Euskal Autonomia
Erkidegoko esparruan aurkitutako interes arkeologikoa edo Paleontologikoa duten ondasunak garraiatu, entregatu eta
gordailuan uzteko baldintzei buruzko 341/1999 urriaren 5eko dekretuaren jarraibideak jarraituko ditu; eta
Administrazioko araudi orokorra.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Foru museoetan eta lurraldeko gainerako museoetan gordeta dagoen ondare
higigarria (arkeologiko, etnografiko, artistitiko eta industriala) artatu, ikertu eta
zabaltzea. Ondarearekiko  atxikitasuna handitzea.

Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dauden museoen bidez kultur ondarea babestu,zaindu eta zabaldu
1. Jarduketa ildoa:

% 7,64 % 80,27 % 12,09

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

125.800,00 2023/12/312.911.533,68 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31E.10.1- Helburuak betetzeko
bidean egin behar den kudeaketa
orokorra; foru  museotako
ekipamenduen
mantenimendutako kontratuak,
eraikinetan egin beharreko
gastuak; hedapen programetan
partehartzea, foru museoen
kudeaketaren

250.148,20 2022/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Gordailutik lurraldeko museo eta
aretoetara erakusketak egiteko
ateratako  piezen kopuru
akumulatiboa.

Kopurua >= 90,00 140,00 200,00 260,00

Gipuzkoako Foru Museoen bisitari
kopurua urtero akumulatua.

Kopurua >= 21.383,00 35.883,00 50.000,00 100.000,00

Museotako dirulaguntzen kopurua Kopurua >= 34,00 36,00 35,00 35,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

ikuskapena

2022/12/31E.10.2- Foru Museoen Gestio-
kontratuak: Igartubeiti Museoa,
Zumalakarregi Museoa eta Untzi
Museoa

909.783,64 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31E.10:3- GFAk zuzendaritzako
erakundeetan parte hartzen duen
edo GFAko ondarea gordetzen
duten Lurraldeko Museoei
zuzendutako laguntza

1.287.183,64 2022/01/01
1.3 Ekintza

2023/12/31E.10.4- Gipuzkoako Lurralde
Historikoan dauden museo
zentroei diru-laguntzak
ematea(entitate publikoak,
pribatuak eta partikularrak)

423.418,20 2022/01/01
1.4 Ekintza

125.800,00

2022/12/31E.10.5- Foru Aldundiko itsas
ondare higikorra (itsasontziak)
zerrendatu, egokitu eta
zaharberritzeko  jarduerak.

41.000,00 2022/01/01
1.5 Ekintza

Urteko helburua: Kultur errealitate parte-hartzaile eta berritzaile baten alde lan egitea. Gordailua
hiritarrei eta Lurraldeari zabaldu.

Gordailua biziberritzea, ondare arkeologiko, etnografiko eta historikoa kontserbatzeko, ikertzeko eta sustatzeko zentro
gisa, programazio kulturala dinamizatzeko papera bete dezan

1. Jarduketa ildoa:

% 3,55 % 48,22 % 26,94 % 21,29

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

8.000,00 2023/12/311.358.338,32 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Gordailuko web katalogoak
izandako erregistro kopuru
akumulatiboa

Kopurua >= 2.637,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00

Ikertzaileen lanegun kopuru
akumulatiboa Gordailuan.

Kopurua >= 168,00 248,00 348,00 500,00

Gordailuaren presentzia
komunikabideetan. berri kopuru
akumulatiboa.

Kopurua >= 90,00 140,00 200,00 260,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31E.1.-Zentroa kudeatu bere
helburuak bete ditzan: Giza eta
Ekonomia baliabideak lortu
erabilerako protokoloak
ezartzeko, eraikina eta bere
zerbitzuen mantenimendurako
eta bildumen iraupena eta
hedapena bermatzeko.

1.076.177,32 2022/01/01
1.1 Ekintza

8.000,00

2022/12/31E.2- Ondare higikorraren zaintza
eta hedapenean europa mailan
erreferentzia diren entitateekin
harremanak abian jartzea.

39.609,10 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31E.3- Bildumen arloa indartu
erregistro lanak amaituz eta
dokumentazio lanak hobetu web-
ean argitaratzeko aukera izanez.

242.551,90 2022/01/01
1.3 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Partehartzean berdintasuna bultzateko  ekintzak proposatuko dira museotan.
Gordailuko fondoetan  emakume artistek egindako artelanen erakusketa bat prestatuko da San Telmo Museoarekin
batera. Nahiz eta 2021ean hasi, 2022rarte iraungo du.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa
sustatzea kultur ekitaldi eta
proposamen guztietan (artistikoak, jai
girokoak, oroitzapenezkoak, kirol
arlokoak eta euskararen hizkuntza
normalizazioaren esparruan egiten
direnak).

Ea.9.2.1. Ekintza positiboko neurriak
abiaraztea emakumeen parte hartzea
eta erabaki hartzeak emendatzeko
nola jai guneetan hala arte, literatura
eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean.

Kuantifikazioa: 39.838,94 ( % 0,94 )

( % 0,97 )Ordainketa kredituak: 39.758,94

( % 0,06 )Datozen urteetako gastuak: 80,00
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Euskararen presentzia areagotu nahiko genuke  gure datu baseetan, gero horiek jendaurrean jarri ahal izateko.
Euskararen presentzia ere areagotu nahiko genuke Foru Aldundiko Museotan. Gordailuan, euskara lan hizkuntza
gisa ezarriko da.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 12,29 )521.339,69

Kategoria NolaKategoria %

( % 50,00 )1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak 1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak

Euskarazko ikusentzunezko produktuen sustapena

( % 25,00 )1.3. Ingurune digitala 1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia

Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi,
eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak
aplikatuko dira.

( % 25,00 )
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

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 13.780,00

507.559,69 ( % 12,36 )

( % 10,30 )
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GJH

M4.7, M11.4, M11.X3, M16.7 eta M17.7 Helmugak kontuan hartzen dira  Gordailua eta Museotako Zerbitzuaren
ekintza guztietan orokorki, beraz esan daiteke aurrekontu osoa bideratuta dagoela helmuga horiek lortzeko bidean.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 103,83 )4.403.672,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

280.496,754-KALITATEZKO HEZKUNTZA

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa
bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

4.7 - Ikasle guztiek garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren
ezagutza aberatsak eta praktikoak eskuratzen dituztela bermatzea,
besteak beste, garapen jasangarrirako eta bizimodu jasangarrietarako
hezkuntzaren, giza eskubideen, genero berdintasunaren, bakearen eta
indarkeriarik ezaren kultura sustatzearen, mundu mailako hirigintzaren
eta aniztasun kulturalaren eta kulturaren garapenerako hezkuntzaren
bitartez.

280.496,75Helbubura

Jarduketa ildoak

231.986,37Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dauden museoen bidez
kultur ondarea babestu,zaindu eta zabaldu

48.510,38Gordailua biziberritzea, ondare arkeologiko, etnografiko eta historikoa
kontserbatzeko, ikertzeko eta sustatzeko zentro gisa, programazio
kulturala dinamizatzeko papera bete dezan

2.992.340,91 104.640,0011-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK

Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta
jasangarriak izatea lortzea.

11.X3 - Gipuzkoako kultura mugimendua sustatzea. 1.148.213,47 50.320,00Helbubura

Jarduketa ildoak

1.148.213,47 50.320,00Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dauden museoen bidez
kultur ondarea babestu,zaindu eta zabaldu

11.4 - Gipuzkoako kultura-, natura- eta historia-ondarea babesteko eta
zaintzeko ahaleginak areagotzea.

1.844.127,44 54.320,00Helbubura

Jarduketa ildoak

1.189.213,47 50.320,00Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dauden museoen bidez
kultur ondarea babestu,zaindu eta zabaldu

654.913,97 4.000,00Gordailua biziberritzea, ondare arkeologiko, etnografiko eta historikoa
kontserbatzeko, ikertzeko eta sustatzeko zentro gisa, programazio
kulturala dinamizatzeko papera bete dezan

366.065,09 2.000,0016-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK

Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea,
guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta
inklusiboak sortzea maila guztietan.
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak
sortzea maila guztietan.

366.065,09 2.000,00Helbubura

Jarduketa ildoak

366.065,09 2.000,00Gordailua biziberritzea, ondare arkeologiko, etnografiko eta historikoa
kontserbatzeko, ikertzeko eta sustatzeko zentro gisa, programazio
kulturala dinamizatzeko papera bete dezan

630.969,25 27.160,0017-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.

630.969,25 27.160,00Helbubura

Jarduketa ildoak

342.120,37 25.160,00Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dauden museoen bidez
kultur ondarea babestu,zaindu eta zabaldu

288.848,88 2.000,00Gordailua biziberritzea, ondare arkeologiko, etnografiko eta historikoa
kontserbatzeko, ikertzeko eta sustatzeko zentro gisa, programazio
kulturala dinamizatzeko papera bete dezan

Guztira 133.800,004.269.872,00
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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

429.921,00 489.182,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

1.740.540,00 1.768.540,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

1.547.550,00 1.612.250,00 133.800,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

133.800,004.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

3.718.011,00 3.869.972,00 133.800,00 133.800,00

270.500,00 327.500,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

40.000,00 72.400,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

310.500,00 399.900,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 133.800,004.269.872,004.028.511,00 133.800,00
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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

489.182,00 489.182,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.768.540,00 1.768.540,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

1.612.250,00 133.800,00 1.746.050,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

133.800,003.869.972,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

4.003.772,00

327.500,00 327.500,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

72.400,00 72.400,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

399.900,00399.900,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

4.269.872,00 133.800,00 4.403.672,00Guztira / Total


