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04 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

433 - Enpresa garapena
Programa:

Departamentua:
0410 - 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:

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

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 lan bereziaz gain, artisauek kudeaketa-lanak ere egin behar izaten dituzte, baina zeregin hori egiteko ez dute
ezagutza bera izaten (enpresa-kudeaketako gaitasun profesionalak).
-	Banaketa-arazoak eta produktua merkatuan egotea, eta bezeroek produktua baloratzea.
-	Lehia desleiala (benetan artisaua ez den ekoizpena) eta ez-profesionalizatua egotea; horrek sektorearen nolabaiteko
desprestigioa eragiten du.

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.
-	GIHekin lerrokatutako erresilientzia sozioekonomikoko posizionamendua sustatzea (enplegu duina, ingurumen-
inpaktua eta garapen endogenoa ardatz hartuta).

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Finalista
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3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

- Dirulaguntzak
- Produktuak: DVD, Liburua

2005eko maiatzaren 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: sektorearen lehiakortasuna hobetzea, eta merkaturatzea
eta gizartean duen balioa indartzea.

Asoziazionismoari bultzada
1. Jarduketa ildoa:

% 60,00 % 40,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

17.500,00 2024/12/31104.782,80 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2024/12/31Asoziazionismoa sustatzea 104.782,80 2023/01/01
1.1 Ekintza

17.500,00

Artisautzaren sektorearen lehiakortasuna
2. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Lehiakortasun proiektuekin
lagundutako eskulangintza tailer
kopurua (makinerian eta
tresnerian inbertsioa)

Kopurua >= 73,00 79,00 79,00 80,00

Emakumezkoak 0,00 60,00 60,00 56,00

Gizonezkoak 0,00 19,00 19,00 24,00

GFAk diruz lagunduta egindako
azoka kopurua

Kopurua >= 6,00 6,00 6,00 7,00

Gipuzkoako Artisautza
erregistroan  dauden artisau
kopurua

Kopurua >= 303,00 300,00 300,00 235,00

Emakumezkoak 0,00 198,00 198,00 160,00

Gizonezkoak 0,00 102,00 102,00 75,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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% 99,83

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

157.500,00 2024/12/31882.762,40 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2024/12/31Lehiakortasuna garatzea
(merkaturatzea, kalitatea, eta
abar)

880.953,93 2023/01/01
2.1 Ekintza

157.500,00

2023/12/31Programaren dirulaguntzen edota
kontratuen mapa linguistikoa
osatu

1.808,47 2023/01/01
2.2 Ekintza

Sektorearen profesionalizazioa eta balorazio soziala (profesionalizazioa)
3. Jarduketa ildoa:

% 100,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/3182.282,80 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Profesionalizazioa eta
sektorearen balorizazio soziala
(profesionaltasuna)

82.282,80 2023/01/01
3.1 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Ekintzailetza-maila txikiagoak eta enpresa-garapenerako zailtasunak egotea (finantzaketa lortzea eta enpresa-
tamaina, batez ere); beraz, sektorearen kalitatezko eta prestigiozko enplegua lortzera bideratutako jarduerak
pertsonen garapen pertsonala, profesionala eta soziala ekarriko du, autonomia ekonomikoa eta pertsonala sustatuz,
bai eta gizarteari egindako ekarpena ikusarazten eta balioesten laguntzea ere.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.

( % 100,00 )

Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia
handitzea gizarte eta politika arloko
ordezkaritza eta/edo postu
publikoetan.

Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan
emakumeen eta gizonen presentzia
orekatua duten edo modu aktiboan
sustatzen ari diren erakundeak
ikusarazteko laguntza ematea.

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 16.498,68 ( % 1,32 )

( % 1,31 )Ordainketa kredituak: 14.048,68

( % 1,40 )Datozen urteetako gastuak: 2.450,00



2023ko aurrekontua

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea,
Diruz lagundutako jardueren gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia bermatzea
Eta, horrez gain, hizkuntza-paisaia bermatzen du, euskara indartuz, euskarazko kanpo-elkarrizketa ziurtatuz.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kategoria Nola

1.- Zerbitzu hizkuntza Elkarteekin ditugun harremanetan euskararen erabilera
areagotzea

8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak Lagundutako proiektuak gizarteratzerakoan euskararen
presentzia bermatzea

9.- Iragarpenak, publizitatea eta kanpainak Euskara lurraldearen, sektorearen eta enpresen ezaugarri eta
balio gisa azaltzea
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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

6.114,14 ( % 0,49 )Kuantifikazioa:

Kategoria NolaKategoria %

( % 100,00 )1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA 7.  Bestelako partaidetza prozesuak

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 875,00

5.239,14 ( % 0,49 )

( % 0,50 )
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GJH

Ikuspegi ekonomikoa, lurraldekoa eta kulturala barne hartzen dituen planteamendu batetik, jarduera-ildoak garatuko
dira artisau-sektorearen prestigioa eta ikusgarritasuna areagotzeko, honako hauek barne hartuta: desagertzeko
arriskuan dauden artisau-jarduera tradizionalak babestea; artisau-elkartegintza indartzea; eskulangintzaren eta
turismoaren artean uztarturik jarduteko proposamenak garatzea, tokiko garapena kontzeptupean; eta artisautza-
azokak birformulatzea, profesionalizatzea eta indartzea. Eta, horregatik, batez ere: genero-berdintasunari laguntzea;
lan duina eta hazkunde ekonomikoa, hiri eta komunitate jasangarriei; eta aliantzak egitea GIHak lortzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 99,86 )1.243.019,53

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

1.026.106,41 168.000,008-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA

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

8.01 - Biztanleko hazkunde ekonomikoa mantentzea, Gipuzkoako
inguruabarren arabera.

461.433,53 82.250,00Helbubura

Jarduketa ildoak

20.956,56 3.500,00Asoziazionismoari bultzada

440.476,97 78.750,00Artisautzaren sektorearen lehiakortasuna

8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio
jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailetza, sormena eta
berrikuntza babesteko.

523.531,49 85.750,00Helbubura

Jarduketa ildoak

41.913,12 7.000,00Asoziazionismoari bultzada

440.476,97 78.750,00Artisautzaren sektorearen lehiakortasuna

41.141,40Sektorearen profesionalizazioa eta balorazio soziala
(profesionalizazioa)

8.05 - Enplegu osoa eta produktiboa eta lan duina lortzea emakume
eta gizon guztientzat, baita gazteentzat eta desgaitasuna duten
pertsonentzat ere, bai eta balio bereko lanagatik ordainsari berdina
jasotzeko aukera ere.

41.141,40Helbubura

Jarduketa ildoak

41.141,40Sektorearen profesionalizazioa eta balorazio soziala
(profesionalizazioa)

41.913,12 7.000,0017-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.

41.913,12 7.000,00Helbubura
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

Jarduketa ildoak

41.913,12 7.000,00Asoziazionismoari bultzada

Guztira 175.000,001.068.019,53



2023ko aurrekontua /
 Presupuesto 2023

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2022 2023
2024 2025 2026 2027 eta

hurrengoak/
 2027 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

591.878,00 602.828,00LANGILERIA 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.

322.850,00 360.800,00 145.200,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

145.200,004.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

936.728,00 985.628,00 145.200,00 145.200,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

87.150,00 84.200,00 29.800,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

29.800,007.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

87.150,00 84.200,00 29.800,00 29.800,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 175.000,001.069.828,001.023.878,00 175.000,00
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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

602.828,00 602.828,001. 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

360.800,00 145.200,00 506.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

145.200,00985.628,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.130.828,00

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

84.200,00 29.800,00 114.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

114.000,0084.200,00 29.800,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

1.069.828,00 175.000,00 1.244.828,00Guztira / Total


