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EGINDAKO BIDEA ETA
GIPUZKOAK DITUEN
ERRONKAK

01.1

Egindako bidea: «Gipuzkoa eredua»
Gure hausnarketa hasten da gogoratuz nola iritsi garen honaino. Hau da, nola eraiki den Gipuzkoaren garapen ekonomiko eta soziala.
Erantzuna, edonondik begiratuta ere, Gipuzkoako gizartearen lidergoan, bizitasunean eta
lankidetzarako gaitasunean topatu behar dugu, hala lortu baita poliki-poliki eredu sozioekonomiko propio eta sonatu bat eraikitzea, zeinak arrakastaz uztartu baititu aberastasuna sortzea eta gizartea babestea. Eta horri esker lortu da lurralde orekatua eta gizarte kohesionatua
izatea, euskal kulturari eta geurea dugun euskarari eutsiz. Eredu honek lau hitz dakarzkigu
gogora: etorkizuna, lehiakortasuna, berdintasuna eta elkarlana.
Baina zein dira «Gipuzkoa eredua» definitzen duten ezaugarri zehatzak? Ondoren, hainbat
apunte emango ditugu eredu horri buruzko kontakizun komun bat eraikitzen laguntzeko; kontakizun partekatu bat proposatzen dugu, balio dezan lurraldeko eragile publiko eta pribatu
guztiek esplika dezaten, nork bere errealitate eta lan ingurunetik begiratuta, Gipuzkoa zergatik den historia, oraina eta etorkizuna dituen proiektu bat.
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1. irudia. Gipuzkoa eredua: historia, oraina eta etorkizuna.

HISTORIA
• Nortasun eta kultura
nahiz hizkuntza
ondare propioak.

Nortasuna eta balio partekatuak
• Gizarte anizkoitza.

• Balioen kultura: irekitasuna, ekimena,
konpromisoa, lankidetza, arriskuak hartzea,
elkartasuna, zintzotasuna, ardura...

ORAINA

Indarguneak eta gaitasun sendotuak

• Kohesio ekonomiko eta sozial handiko erkidegoa (GINI
% 15 hobea EB-28ko batez bestekoa baino).
• Erantzukizun eta elkartasuna, aberastasuna banatzeko.
• Pertsonen eta herritarren aktibazioa.
• Kapital soziala eta gizarte zibil antolatuaren aberastasuna (>30.000 boluntario; >1.000 erakunde Hirugarren
Sektorean).
• Gizarte hezia (biztanleriaren % 43k ikasketa maila ertain
edo goragokoak).

GIZARTEA

LURRALDEA

• Lurralde oreka eta eskualdekako espezializazioa
(Donostialdean biztanleriaren % 25,9; % 50 hiri ertain
eta >10.000 biztanlez gorakoetan).
• Azpiegitura natural eta eraikien sare osatua (errepideak,
hondakinen kudeaketa, gizarte zerbitzuak, kultur eta kirol
zerbitzuak, zientzia eta teknologia guneak…).
• Natura eta ingurumen ondarea (baso giroko
lurraldea nagusiki)

ETORKIZUNA

• Lana, lehen mailako
balio sozial eta
komunitario gisa.

• Industria lehiakorra (BPG industriala % 28 – EB % 24,5)
eta enpresa ekimen askotarikoa, ekonomia ireki eta
aurreratu batean.
• Kooperatiba eredu bakana munduan (33.500 langile,
lanean ari den biztanleria % 11).
• Enpresen, industriaren eta berrikuntza teknologikoaren
arteko ekosistema: enpresa sarea, kluster eta eragile
zientifiko-teknikoak (B+G gastua: BPGren % 2,38 – EBn
batez beste % 2,06).

EKONOMIA

POLITIKA

• Eskumen esklusiboak.
• Subiranotasun partziala tributu eta finantzetan,
Ekonomia Itunari eta Autonomia Estatutuari esker.
• Erakunde sistemaren eta politika publikoen sendotasuna, pertsonen eta enpresen beharren arabera
zorroztasunez eraikia.
• Kultura politiko berri baten alde.
• Erakundeen arteko lankidetza eta gizarte ekimenaren
elkarlana sorkuntzan eta kudeaketan.

Gipuzkoaren etorkizuna era partekatuan eraikitzea, eredu honetan oinarrituta

«Zein ekarpen egin dezaket nik Gipuzkoaren eredua
indartu eta ezagutarazteko?»
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Egindako bidearen oinarri sendoen gainean, Gipuzkoako Foru Aldundiak erronka gisa hartu du Gipuzkoa eredua
indartzea eta ezagutaraztea, eta gogotik lan egingo du herritarrek eredu hori babestu dezaten eta nazioarteko
aitorpena eskura dezan.
Horretarako, lurraldearen etorkizuna elkarrekin eraikitzeko apustua egiten du, Plan Estrategiko honen eta Etorkizuna Eraikiz programaren bidez, haiek hartzen baitira konpromiso instituzional gisa, Gipuzkoako eragileek
agenda publikoari buruzko hausnarketa eta prestaketa estrategikoan parte hartzea eta lankidetzan jardutea
ahalbidetzeko, guztia ere entzuteko, erabakitzeko eta esperimentatzeko dinamika berriak sortuz.
2020. urtearen atarian gaudelarik, etorkizunari begira jarrita, gizarte gisa galdera hauek egin behar dizkiogu
gure buruari: nola indartu dezakegu eredu sozioekonomiko hau, Gipuzkoak jarrai dezan izaten lanean bizitzea
merezi duen toki bat? nola ekin, erantzukizunez eta elkarlanean, Gipuzkoan azaleratzen ari zaizkigun erronka
eta behar berriei, hau da, trantsizio demografikoari, belaunaldien arteko elkartasunari, desberdintasun ekonomiko, sozial, laboral, kultural, linguistiko eta abarren aurkako borrokari? nola jarrai dezakegu esparru askotan
nazioarteko erreferentziazko lurraldea izaten? nola murgilarazi gazteenak etorkizunaren eraikuntzan?
Etorkizuna Eraikiz da galdera horiei erantzuteko GFAren apustu nagusia. Horixe da gobernantza irekia eta kooperatiboa ulertzeko, aplikatzeko eta ordezkatzeko modua, politika egiteko modu berria. Gobernantza eredu horrek
ederki bat egiten du Gipuzkoa ereduarekin; izan ere, estu lotuta dago Gipuzkoako lurralde eta gizarte ezaugarriekin, hau da, ekiteko, trukatzeko eta lankidetzan jarduteko gaitasunarekin. Eta GFAk, Etorkizuna Eraikiz-en
bitartez, «Gipuzkoa eredua» indartzen lagundu nahi du.

2. irudia. Etorkizuna Eraikiz

ETORKIZUNA
ERAIKIZ

Gipuzkoako Foru
Aldundiaren konpromiso instituzionalean oinarritutako
eredua, eragile
sozialek agenda publikoaren hausnarketa eta prestaketa
estrategikoan
parte hartu eta
lankidetzan jardun
dezaten. Entzuteko,
erabakitzeko eta
esperimentatzeko
espazio berriak proposatzen ditu, agenda publiko berrian,
politika publiko
berrietan eta lurraldeko etorkizuneko
erronka estrategikoei erantzuteko
gaitasun kolektiboan oinarrituz.

HELBURUAK
Etorkizuneko erronkak identifikatzea.
Herritarrekin hitz
egitea, haien oinarrizko beharrizanak
eta kezkak egiaz
identifikatzeko.

Agenda publikoa
elkarrekin eraikitzea.
Erakunde eta instituzio kultural, sozial eta
ekonomikoen arteko
lankidetza egonkorra
lortzeko baldintzak
sortzea.

Politika publikoak
diseinatzen eta
esperimentatzen
kooperatzea. Politika
publikoak diseinatzea
eta esperimentatzea,
lehendik ditugun gaitasunak eta jakintza
aprobetxatuz.

Gipuzkoako Foru
Aldundiaren
eraldaketa sustatzea.
Gipuzkoako Foru
Aldundiaren funtzionamendu kultura,
kultura operatiboa
eta langileen harremanak aldatzea.

Demokrazia,
konfiantza eta
balio publikoa
sortzea.

Gipuzkoako
lurralde eta gizarte errealitatera egokitzea.

Trukerako eta esperimentaziorako
espazio irekiak
sortzea.

GIPUZKOA
LAB

Esperimentatzea
eta Ikastea

PRINTZIPIOAK
Lidergo
instituzionala.

GUNEAK

Erabakitzea eta
Proposatzea

GIPUZKOA
TALDEAN
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01.2

Gipuzkoaren erronkak
Munduan gertatzen ari diren eraldaketak egundoko erresistentzia proba dira «Gipuzkoa ereduarentzat».
Duda-mudako garaiak bizi ditugu, azeleratuak eta oso aldakorrak. Iraultza zientifiko eta
teknologikoak aldatu egin ditu gure sistema ekonomikoak, politikoak, sozialak eta kulturalak. Aldi berean, globalizazio biziak areagotu egin ditu interdependentziak, eta gobernantza
erronka berriak planteatzen ditu mundurako.
Paradigma aldaketa baten, aurrean gaude, zeina hainbat krisi eta eraldaketa bidez ari baita
azaleratzen: demokrazia liberalaren krisia, ongizate estatua auzitan jartzea, lan merkatuaren eraldaketa, klima aldaketatik eratorritako arazoak, nortasun kolektiboen krisia eta eraldaketa, harreman pertsonalen ereduan izandako aldaketak, antolaketa sozioekonomikoen
moduen krisiak, erreprodukzio krisiak, eta abar.
Gipuzkoako Foru Aldundian erantzukizunez helduko diegu etorkizunak dakarzkigun erronkei,
erantzun partekatuak garatuz eta horiek gizartearen esanetara jarriz. Zein dira erantzun behar
ditugun galderak?
3. irudia. Gipuzkoaren erronkak

GIZARTEA
• Nola egingo diogu aurre populazioa zahartzeari, bizi
itxaropena handitzearen eta jaiotza tasa apalaren
ondorioz?
• Nola bermatuko ditugu gizarte kohesioko mailak,
desberdintasun eta urrakortasun egoeren aurrean? Eta
nola lagundu aukera berdintasunari eta bizikidetzari
gizartearen esparru guztietan?
• Nola erantzun gizarte babesaren eskaria handitu
izanari eta nola egin aurre gizarte bazterkeriari?
• Nola lagundu pertsonen autonomia eta norbanakoen
ardura?
• Nola mantendu eta indartu kooperazio, ekimen, lankidetza eta gizarte elkartasun maila, indibidualismoa
eta gizarte zatiketa indartzen ari diren testuinguruetan?
Nola zabaldu elkartasun eta ardurakidetasun balioak
gizartean, Gipuzkoa nazioartean lurralde solidario gisa
posizionatzeko?
• Nola garaitu gizartean instalatuta dagoen berehalakotasun eta kontsumismoaren kultura, eta nola sustatu
herritarren erantzukizuna?
• Nola sustatu hezkuntza, kultura eta euskara gizarte
eraldaketarako motor gisa, gero eta askotarikoagoa
den eta kultura aniztasun handiagoa ageri duen gizarte
batean?
• Zer ekarpen egin dezake aurrerapenotan gizonen eta
emakumeen arteko berdintasunak?
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EKONOMIA
• Nola bermatu aberastasuna eta kalitatezko enplegu
sorkuntza jasangarria, aurreikusitako ziklo ekonomiko
berrian?
• Nola jarraitu puntako ekonomia irekia eta espezializatua edukitzen, aldi berean aniztasunari ere eutsiz?
• Nola babestu industriaren pisua eta beraren eragin
positiboa enplegua, errenta, zergak eta berrikuntza
sortzeko?
• Zein da pertsonen zeregina gure etorkizuneko enpresa
proiektuetan, kontuan hartuta, bereziki, emakumeen eta
gizonen berdintasuna eta gazteriaren egitekoa?
• Nola bermatu enpresa ehunaren berrikuntza?
• Nola lagundu «ekonomia berriak» (adibidez, zaintzaren
ekonomia, ekonomia zirkularra, ekonomia digitala, eta
abar) eta balio partekatua sortzeko ereduak?
• Nola indartu Gipuzkoaren posizionamendua
munduan, ekonomia erakargarri gisa?

PLAN ESTRATEGIKOA
2020 - 2023

LURRALDEA
• Nola txertatu belaunaldien arteko konpromisoa eragile
guztien jarduketetan?
• Nola sustatu gure baliabide eta azpiegitura nagusien
erabilera efizientea eta adimenduna?
• Nola bermatu gure udalerri eta eskualde guztien arteko
lurralde oreka, desberdintasunak gutxituta esparru
guztietan (ekonomikoa, soziala, laborala, kulturala,
azpiegiturak eta zerbitzuak)?
• Nola indartu eskura dugun ondare naturalaren kudeaketa aktiboa eta integrala?
• Nola izan erreferente klima aldaketaren kontrako
borrokan eta beharrezko trantsizio energetikoan?
• Nola jaso gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lurraldeko garapen eta orekarako funtsezko
elementu gisa?

POLITIKA
• Nola parte hartu erakundeok gero eta konplexuagoak
diren eta dimentsio gehiago hartzen dituzten arazoak
konpontzeko (sozialak, ekonomikoak, politikoak eta
abar)?
• Nola indartu gure gizarteko nortasun demokratikoa
eta zibikoa?
• Nola ikasi gizarteari modu aktiboan eta iraunkorrean
entzuten?
• Nola erabili fiskalitatea aberastasuna sortzeko,
desberdintasun ekonomikoa gutxitzeko eta gizartea
kohesionatzeko?
• Nola txertatu intentsitate handiagoz kultura eta gobernantza kolaboratzaileagoa, agertoki politiko berrian?
• Nola sustatu administrazio publikoen eraldaketa,
zuzendaritza politikoko egiturak eta politika publikoen
kudeaketa modernizatuz?
• Nola lagundu autogobernua garatzen?
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01.3

Abiaburuko egoera eta departamentuz departamentuko erronkak
Ondoren, egungo egoeraren diagnostikoaren laburpen bat aurkezten da, foru departamentuz
departamentu, esparru bakoitzean antzeman diren desberdintasun nagusiak nabarmenduta
(urdinez).

4. irudia. 2019ko egoeraren diagnostikoaren gakoak eta erronkak departamentuz departamentu

DIPUTATU
NAGUSIA

2019ko egoeraren diagnostikoaren gakoak

• Soldata arrakala hobetzen ari da pixkanaka Gipuzkoa:
2012: % 18,2 • 2017: % 12,8 (vs Suedia 2017: % 12).
• Euskararen erabilera etxeko ohiko hizkuntza gisa
2016an: % 28 vs EAE: % 14.
• Herritarrak urrun daude politikatik.
• Erakundeekiko konfiantza, 2019ko apirileko soziometroa: GFA 5,57/10 vs Espainiako gobernua 3,22/10.

SOLDATA ARRAKALAREN BILAKAERA GIPUZKOAN.
2007-2018, EUROTAN, %

Erronkak

• GFA gizarte berrira eta, berariaz, gazteriarengana hurbiltzea eta mekanismoak jartzea etorkizuna eraikitzeko prozesuan partaide izan daitezen.
• Gizonen eta emakumeen erabateko berdintasuna sustatzea (enpleguan, ekonomian, zainketetan, kulturan, partaidetza sozialean eta abarretan) eta indarkeria matxistarik gabeko lurralde baterantz aurrerapausoak
ematea.
• Euskararen erabilera bultzatzea eta sustatzea.
• Gizartearen kultura demokratikoa indartu eta sakontzea, eta aniztasun politikoaren eta dibertsitatearen
pedagogia egitea.
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EKONOMIAREN
SUSTAPENA,
TURISMOA
ETA LANDA
INGURUNEA

2019ko egoeraren diagnostikoaren gakoak

• Ekonomia biziberritzea (+% 4 BPG 2015az geroztik).
• Langabezia tasa: % 4,66 gizonak, % 7,92 emakumeak.
• Laneko jarduera tasa: % 8,4ko aldea gizonen eta
emakumeen artean.
• Sektore industrialaren pisu nabaria (BEGaren % 28).
• Enpresa sare atomizatua (enpresen % 99 < 50 langile).
• Lanean ari den biztanleriaren % 11 kooperatibatan eta
sozietate anonimo laboraletan.
• Biztanleriaren % 43k dauzka ikasketa profesional ertain
edo goi-mailakoak.
• Lurralde historikoan 8 eta 10 udalerri bitarte daude
despopulatzeko arriskuan, eta 88 udalerritatik 33 landa
herriak dira.

JARDUERA TASAREN BILAKAERA, GENEROAREN
ARABERA. 1985-2015; %

Erronkak

• Enpresa lehiakorrak eta jasangarriak izatea (dibertsifikatuak, irekiak, berritzaileak, partizipatuak, aniztunak,
berdinzaleak eta lurraldearekin konprometituak).
• Lurraldean lan egiten duten pertsonen lan baldintzak hobetzen jarraitzea (arreta berezia ipiniz bazterketa
arriskuan dauden pertsonei).
• Gipuzkoa indartsu ageri den sektoreen aldeko apustua egitea, espezializazio adimenduna baliatuz eta
industria 4.0 sustatuz.
• Enplegu eta aberastasunaren sorrerari laguntzea, sektoreen artean eta lurralde osoaren arteko oreka bilatuz.
• Arreta berezia eskaintzea landa inguruneari, kontuan hartuta zer-nolako zeregin estrategikoa duen Gipuzkoako jarduera ekonomikoa sortzeko, jasangarritasuna sustatzeko eta lurraldeko biodibertsitatea, paisaia, kultura
eta nortasuna gordetzeko.

KULTURA,
LANKIDETZA,
GAZTERIA ETA
KIROLA

2019ko egoeraren diagnostikoaren gakoak

• Elkartasunaren lurraldea (30.000 bat boluntario,
1.000 bat antolakunde hirugarren sektorean).
• Dinamismo soziokulturala (arte zaletasunetara
emandako batez besteko denbora: Gipuzkoa: 2 h 48
min vs EAE: 2 h 14 min).
• Gazteriak (biztanleriaren % 13,7) gero eta zailtasun
handiagoak ditu (langabezia tasa 16-29 urte
bitartean % 29,5; DSBE jasotzen dute 18-34 urte
bitartekoen % 3,6k; emantzipazioko batez besteko
adina 29,5).

KULTURARA BATEZ BESTE ESKAINITAKO DENBORA1, PARTE
HARTZAILEKO, ETA TASA; 2018, ORDUAK ETA MINUTUAK

EAE
Ikuskizunetako asistentzia

Erronkak

Zaletasun artistikoak eta bestelakoak

• (1) Batez besteko denbora parte-hartzaileko: jarduera batean parte
hartzen duten >=16 urtekoek eskaintzen dioten bates besteko denbora.
• (2) Parte-hartze tasa: jardueran parte hartzen duen populazioaren
portzentajea

• Kultura: arteak eta kultura bultzatzea gizartea eraldatzeko eragile gisa.
• Gazteria: Gipuzkoa gaztetzeko prozesuak bultzatzea eta lan lerro berriak sustatzea gazteen oreka sozioemozional handiagorako laguntzearren.
• Lankidetza: herritarren, enpresen eta gizarte eragileen inplikazio aktiboagoa lortzea.
• Kirola: pertsona inaktiboak atenditzea, gizarte bazterketaren eta sedentarismoaren aurkako politika gisa,
eta ekitatea, emakume eta gizonen berdintasuna, gizarteratzea eta aniztasun funtzionala bultzatzea.
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GOBERNANTZA

2019ko egoeraren diagnostikoaren gakoak

• GFAren langileen zahartzea; % 50 erretiratuko da
datozen 7 urteetan.
• Barne antolamenduaren arrakalak.
• Lanpostuen % 53 C-D-E taldekoak dira.
• Herritarren partaidetza Gipuzkoan: aurrekontu irekietan, 11.000 partaide eta 22.100 proposamen.

Sinplifikatzea,
efikazia eta
efizientzia

Berrikuntza –
ikuspegi eta
praktika berriak

Irekiera eta
gardentasun
digitala

GIPUZKOAKO
GOBERNUA
ERALDATZEKO
INPAKTUA DUTEN
JOERAK

Digitalizazioa
eta
teknologia
berriak

Gobernantza
berria eta
elkarrekin
sortzea
Pertsonen
kudeaketa

Kudeaketa
aurreratua

Erronkak

Dagoeneko abian den eraldaketa prozesua azkartzea.
Foru plantillaren % 50aren belaunaldi aldaketa modu aktiboan kudeatzea eta profil berriak erakartzea.
Barne antolamendua era progresiboan herritarren beharrizan berrietara egokitzea.
Herritarrek erakundeetan eta politikan konfiantza berreskuratzen laguntzea (gobernu eredu hurbilagoa,
irekiagoa, eraginkorragoa, digitalagoa eta gardenagoa).
• Lankidetzazko gobernantza bultzatzen jarraitzea, baita partaidetza kultura eta kultura zibiko eta
demokratikoa ere.
•
•
•
•

PROIEKTU
ESTRATEGIKOAK

2019ko egoeraren diagnostikoaren gakoak

• Bizi itxaropen handia (80,4 urte gizonezkoentzat eta 86,3 emakumezkoentzat) eta jaiotza tasa txikia
(1,4 seme-alaba).
• >= 55 urteko pertsonak: 250.000 pertsona (biztanleriaren % 35).
• Elektromugikortasuna Gipuzkoan: gaitasun industrial eta teknologikoa; babes instituzionala eta eskaria,
etorkizunerako oinarri gisa.
• Gipuzkoako enpresen % 60k aitortzen du zibersegurtasuna kontuan hartu beharreko lehiakortasun alderdi
berri bat dela, eta % 74k onartzen du ez duela zibersegurtasun planik.
• AROPE tasa, % 19,2 2017an (% 23,1 15EB) vs % 22,7 (2012).
• Lana duen populazioan pobrezia erlatiboaren gehikuntza, % 7 2012an,• % 10,2 2017an.

Erronkak

•
•
•
•
•
•
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Zahartze osasungarria: berrikuntzaren potentziala maximizatzea osasuntsu zahartzearen mesedetan.
Elektromugikortasuna: eragile anitzen arteko lankidetza sustatzea.
Zibersegurtasuna: kontzientziatzea eta neurriak hedatzea.
Gastronomia digitala: teknologia eta pertsonak integratzea
Euskarazko ikus-entzunezkoen ekoizpena: ekoizpena eta kontsumoa handitzea.
Gizarte bazterketa: baztertuta, lanik gabe edo egoera prekarioan geratzeko arriskuan dauden pertsonen
enplegagarritasuna eta aktibazio inklusiboa bultzatzea.
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MUGIKORTASUNA 2019ko egoeraren diagnostikoaren gakoak
ETA LURRALDE
ANTOLAKETA
• Garraio publikoko sare osatua eta erabilera
handikoa.
• Lurralde orekatua (biztanleriaren % 25,9 Donostian,
% 50 baino gehiago herri ertainetan eta 10.000
biztanletik gorako biziguneetan).
• Eskualdeen eta udalerrien arteko lurralde arrakalak.

JOAN-ETORRI MOTEN BANAKETA GIPUZKOAN,
2016, %
GUZTIRA
GIZON

EMAKUME

Oinez

% 41

% 37

Bizikleta

%3

%4

%2

Indibidualak errepidez

% 39

% 46

% 31

Kolektiboak errepidez

% 13

%9

% 17

Kolektiboak trenez eta
hegazkinez/itsasontziz

%3

%3

%4

Multimodala

%2

%1

%2

Beste batzuk

%0

%0

%0

% 45

Erronkak

• Mugikortasun sistema integrala eta multimodala garatzea eta sustatzea.
• Mugikortasun eredu jasangarria sustatzea eta bizikleta garraiobide gisa erabiltzea sustatzea.
• Lurralde oreka laguntzea, herri txikietan eskainita gainerako udalerrietan eta hiriguneetan diren ongizate
aukera berdinak, bizi baldintzei eta zerbitzuei dagokienez.

OGASUNA
ETA FINANTZAK

2019ko egoeraren diagnostikoaren gakoak

• Ekonomia Ituna oinarrizko baliabide gisa, araugintzarako eta zergabilketarako.
• Zerga itunduetan egindako bilketaren errekorra
2018an (2005: 3.612 • 2010: 3.681 •2014: 3.936•
2018: 4.837 •2020: 5.137 mila eurotan).
• Zor bizia, beheranzko joera (2013:: 581; 2018: 528;
2020: 386, mila eurotan).

TRIBUTU ITUNDUEN BILKETAREN ETA
ZOR BIZIAREN BILAKAERA, 2005 – 2020

Tributu itunduen bilketa Gipuzkoan (mila eurotan)
Zor bizia Gipuzkoan (mila eurotan)

Erronkak

• Lurralde Historikorako baliabideak lurralde banaketa orekatu eta bidezkoaren emaitza izatea.
• Iruzurraren aurkako borroka.
• Aurrekontu eta finantza egonkortasuna lortzea: politika publikoen garapen egonkorra eta
epe luzerako jasangarria.
• Eragile desberdinekin lankidetzan jarraitzea (Gipuzkoan, Euskadin, Europan eta estatuan)
• Lantaldearen belaunaldi erreleboari heltzea (ezagutzaren transmisioa eta berrantolaketa estrategikoa).
• Herritarren Foru Ogasunari buruzko pertzepzioa berrestea, erakunde hurbileko eta eraginkor gisa.
• Genero berdintasunarekin, hizkuntza berdintasunarekin eta ingurumena babestearekin lotutako
neurriak sustatzea.
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BIDE
AZPIEGITURAK

2019ko egoeraren diagnostikoaren gakoak

• Lehen mailako bide azpiegituren sarea osatuta
(udalerrien % 100, kapazitate handiko errepide
batetik 15 km baino gutxiagora)
• Erabileraren araberako ordainketa politika (Gipuzkoa:
bidesariak edukiera handiko errepideen % 61ean vs
Estatuan % 18).

ORDAINSARIDUN BIDEAK GIPUZKOAN KILOMETROAK,
GUZTIRA, DIREN KILOMETROEN GAINEKO EHUNEKOA
GUZTIRA
BIDEA
AP-1
AP-8
A-636
N1
A-15 (Nafarroa)
A-15 (Urumea)
GUZTIRA

KM
31,90
74,85
22,76
47,99
16,8
10,39
204,69

ORDAINSARIDUNA
2019
31,90
74,85
12,82
6,36
125,93

%
% 100
% 100
%0
% 27
%0
% 61
% 61,5

Erronkak

• Lurralde oreka eta udalerrien eta eskualdeen hiri, landa eta ingurumen garapena sendotzea.
• Eraikuntzan oinarritutako eredu batetik kudeaketa integral, adimendun eta dinamiko batera igarotzea.
• Lurraldeko azpiegituren proiektu estrategikoak amaitzea: eskualdeen eta kapazitate handiko sarearen arteko
lotura hobetzea eta gaur egungo sareko zerbitzu mailak ere hobetzea.

GIZARTE
POLITIKAK

2019ko egoeraren diagnostikoaren gakoak

• Sare publikoko plazen bilakaera
(2008: 7.238 •2018: 10.234).
• Biztanleria osoaren % 4ri ematen zaio arreta.
• Lanean ari den biztanleriaren pobretasun erlatiboa:
2012an % 7, 2017an % 10,2.
• Gehiago dira mendekotasun prestazioaren onuradunak (2008: 4.547 • 2018: 15.531).
• Bakarrik dauden atzerritar adingabeak eta gazteak:
zerbitzuan arreta emandakoen kopurua, 2008: 740 •
2018: 1.445.

ZERBITZUEK ARTATUTAKO PERTSONEN KOPURUA
2008-2018, HAZKUNDE KONPOSATUKO URTEKO TASA
(HKUT)
2008

2018

HKUT
‘08-’18

Haurtzaroan artatutako pertsonak1 (horietatik lagundu gabeko
adingabeko atzerritarrak

740
(274)

% 37

+%7

Mendekotasun prestazioa
jasotzen duten pertsonak
(gastua milioi eurotan)

4.547

15,531
(62 M.
euro)

+ % 13

22.9053
(% 3,3)

29,371
(% 4,1)

+% 4

Artatutako pertsonak guztira2
(% biztanleriaren gainean)

Egoitzetan eta programetan urtean zehar artatutako pertsonak.
Foru gizarte zerbitzuen arreta motaren bat jasotzen duten pertsonak.
3
2012ko datua.
1

2

Erronkak

Gizarte zerbitzuen eskariaren eta eskaintzaren arteko oreka egokia topatzea.
Egoitza arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea mendekotasunaren eta desgaitasunaren esparruan.
Indartzea eta hobetzea adingabeko eta bakarrik dauden gazte migratzaileentzako zerbitzuak.
Etxeko arreta integralaren aldeko apustua egitea, pertsonengan eta beren ingurunean ardaztutako gizarte
berrikuntzako eredu bilakatzeko.
• Indartzea eta hobetzea bazterkeria arriskuei aurre egiteko esku hartzeak.
• Gizarte politikak herritarren ongizatean -norbanakoarenean nahiz gizarte mailan- duen inpaktu
positiboari balioa ematea (enplegua, errenta, zergak).
•
•
•
•
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INGURUMENA
ETA OBRA
HIDRAULIKOAK

2019ko egoeraren diagnostikoaren gakoak

• Herritarren kontzientzia handia hiri hondakinen
arloan (biztanle bakoitzak 2005ean 495 • 445 kg/
urtean sortu zituen, horietatik % 56,9 soilik biltzen
diren bereizita).
• Berotegi efektuko gasen isurketa indizea beherantz
(2005: 8.524 • 2010: 6.724).
• Udalerri jakin batzuk oinarrizko saneamendu sarerik
gabe eta kaptazio prekarioekin.
• Ibai ekosistemak lehengoratzen doaz pixkanaka.

BEROTEGI EFEKTUKO GAS ISURIAK 2005- AZKEN URTE
ESKURAGARRIA, TONAK/URTEAN

Azken datua

Erronkak

Erakundeen jarduketa koordinatua Gipuzkoak pairatzen dituen ingurumen arazoei erantzuna emateko.
Lurraldean ekonomia zirkularra sustatzea.
Herritarrak heztea naturaren, ingurumenaren eta jasangarritasunaren zaintzaz.
Energia eredu jasangarri baterako trantsizioa sustatzea (energia berriztagarriak eta energia eragimena).
Udalen eta GFAren planen, proiektuen eta jardueren ingurumen eragina aurreikusi eta konpentsatzea.
Garapen hipokarbonikoko eredu baterako trantsizioa eta klima aldaketaren mehatxuaren
murrizketa babestea.
• Hondartzen eta itsasertzaren kalitate egoera hobetzea eta haiengan inpaktuak murriztea.
• Azpiegitura hidraulikoen sarea hobetzen jarraitzea.
•
•
•
•
•
•
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02
2020-2023RAKO
ESTRATEGIA
02.1

Etorkizun ikuskera
Aldaketa une hauetan, hauxe da gure etorkizun ikuskera: «Europan desberdintasun maila
txikienak dituen pertsona komunitatea izan nahi du Gipuzkoak» Ikuskera hori eraikitzen
duten funtsezko balioak honako hauek dira: etorkizuna, lehiakortasuna, berdintasuna eta
lankidetza.
• Pertsona komunitate batek osatutako lurralde bat gara, eta helburu izan behar dugu guztion artean etorkizun bat eraikitzea ekonomia aurreratu batetik abiatuta, kohesio soziala
sendotzeko eta gutxiengoak gizarteratzeko; gure lurraldea mugarri bihurtu behar dugu
desberdintasun sozialak murrizteko bidean, guztiok kalitatezko bizitza proiektu indibidualak eta kolektiboak garatzea ahalbidetuz.
• Areagotzen ari den indibidualismoaren aurrean, gizarte komunitario baten aldeko apustua
egiten dugu, hainbat esparru sustatzeko; esaterako, aberastasunaren banaketa, gizarte
mugikortasuna, norbanakoaren ahalduntzea eta lankidetza eta ardurakidetza (gizakia,
familia, erkidegoa, erakundeak), pertsonen beharrizanei erantzuteko eta era guztietako
desberdintasunak murrizteko. Eta, baita ere, emakumeen eta gizonen berdintasuna sendotzeko, nahitaezko baldintzatzat hartuz bestelako edozein justizia, ongizate eta elkarlan
jomugatarako.
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«Europan desberdintasun
maila txikienak dituen
pertsona komunitatea izan
nahi du Gipuzkoak»

• Gure ikuspegia komunitatezalea da eta, ikuspegi horretan, lehiakortasuna komunitatearen motor gisa ikusten dugu. Horregatik, ekimena, erantzukizuna eta konpromiso indibidual eta kolektiboa bultzatzen ditugu eragin ekonomikoa eta soziala duten
proiektuak garatzearren; enpresa konprometituak laguntzen ditugu, gizartean balioa
sortzearren; ikaskuntza, ekintzailetasuna eta berrikuntza sustatzen ditugu, jarduera
berriak eta enplegu kalitatezkoa eta berdinkidea sortzearren; eta aniztasuna eta kultur
askotarikotasuna onesten ditugu, gure nortasuna aberastearren.
Azkeneko urteetan, Gipuzkoak aurrera egin du era guztietako desberdintasunak gainditzeko bidean –ekonomikoak, sozialak, laboralak, generoarekikoak, kulturalak, linguistikoak, mugikortasunaren alorrekoak, landa inguruneen eta hiriguneen artekoak, eta
abar–, iritzirik gure gizartea desegituratzen dutela eta arriskutsu direla komunitatearen
bizikidetzarako, gizarte kohesiorako eta lurralde orekarako.
Egoera idilikotik urrun bagaude ere, nazioarteko alderaketa batean, gaur egun Gipuzkoa
posizio onean dago berdintasunarekin lotutako adierazle nagusietan, «Gipuzkoa eredu»
propioa eta diferentziala garatu izanari esker. Horregatik, eta Gipuzkoa eredua etorkizuna
elkarrekin eraikitzen jarraitzeko sendotu nahi dugulako, nazioartean erreferentzia izan
nahi dugu gure eguneroko lan esparruetan dauden desberdintasun mota ororen aurkako
borrokan.
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Indizea

Aldearen
%

2010

2008

2012

2012

urtea

% 22,9

0,9044

% 18,24

27,2

Emakumeak

Gipuzkoa atzo

% 22,5

Gizonak

2017

2017

2017/18

2017

urtea
% 19,7

0,9224

% 12,84

25,3

Emakumeak

Gipuzkoa gaur

% 18,7

Gizonak

Finlandia

Suedia

Belgika

Finlandia

Herrialdeak
% 16,2

0,920

% 12,0

25,6

Emakumeak
% 16,7

Gizonak

Nazioarteko erreferentziak3 gaur

Top 3 Europan

Top 3 Europan

Top 3 Europan

Top 5 Europan

Gipuzkoa
etorkizunean

1 Panel honen osagarri dira departamentuz departamentu identifikaturiko desberdintasun mota desberdinen adierazleeak, diagnostikoak jasota daudenak, alegia..
2 Hautatutako adierazleak:
- AROPE tasa: Pobrezia eta bazterketa sozialeko arriskuaren tasak gutxienez honako egoera hauetako batek eragindako pertsonen proportzioa jasotzen du: 1) Diru iturri apalak edo pobrezia arriskua (diru sarreren % 60ko mediana kontsumo unitateko); 2)
Gabetze material handia (bederatziko zerrenda batetik gutxienez lau kontzeptu falta izatea); 3) Lan intentsitate apala (0 eta 59 urte bitarteko pertsonak % 20ko baino lan intentsitate apalagoarekin).
- GINI. Dirusarreren banaketan dagoen desberdintasunaren adierazle alderatua. Haren balioa 0 eta 1 artean dago. Zenbat eta gertuago egon batetik, orduan eta handiagoa izango da diru sarreren kontzentrazioa; aldiz, 0tik gertuago egonik, ekitatiboagoa izango
da aberastasunaren banaketa.
-Soldata arrakala: emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakalaren neurketa, EUSTATen arabera. Beste herrialde batzuekiko eredu konparagarrian oinarrituz kalkulatua.
-GGI: Giza Garapenaren Indizea: Giza garapenaren funtsezko dimentsio hauek oinarri hartuta eskuratutako lorpenen adierazle sintetikoa: osasuna, hezkuntza eta bizi maila duina. Nazio Batuen Erakundearen Garapenerako Programak (NBEGP) egina.
3 Nazioarteko erreferentzia herrialdeak: aztergai hartutako epean Gipuzkoaren antzeko per capita errenta maila (erostahalmen parekoa) duten eta kategoria horretan (Europa eta per capita errenta maila asimilagarria) neurtutako adierazle bakoitzean lehen postua duten
europar herrialdeak.
4 Euskadiko datua.

Iturriak: Gipuzkoako Pobreziari eta Gizarte Bazterketari buruzko 3. Inkesta, Eustat, Eurostat, Statistics Finland

Garapeneko Indizea)

Bizi kalitatea,
osasuna eta
hezkuntza (Giza

Emakumeen eta
gizonen arteko
soldata arrakala

(GINI indizea)

Desberdintasuna
dirusarreren
banaketan

Indizea

Populazioaren
%

Pobrezia eta
gizarte bazterketako arriskua

(AROPE tasa)

Unitatea

Adierazleak

Adierazleen panel alderatua2 : bilakaera, eskuragarri den azken urteko datua, nazioarteko erreferentziak, etorkizun ikuskera.

5. irudia. Gipuzkoa, desberdintasunen aurka1
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02.2
Lehentasun instituzionalak 2020-2023 aldirako
Estrategia taxutzeak lehentasunak ezartzea eskatzen du. Uko egin ezinezko proiektuak eta
ahaleginak, komunitate gisa berdintasun eta elkartasun arloan dugun ikuspegira gerturatzeko eta aurrez aurre ditugun erronkei erantzuteko, gizarte, ekonomia, lurralde eta politika alorrekoei, alegia. Eta, bide horretan, zein da Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitekoa? Ikuspegi
hori lortzen laguntzea eta gipuzkoarrekin batera lidergo partekatua eramatea Gipuzkoa eta
Gipuzkoaren eredua indartzeko proiektuan.
Eta eredu hori sendotzeko, hain zuzen ere, ezinbestekoa da enpresa eta proiektu jasangarri
eta konprometituei laguntzea, kalitatezko lanpostu berriak sortzea eta daudenen kalitatea
hobetzea, gizarte kohesioa indartzea eta desberdintasun mailak murriztea, identitate demokratikoa eta zibikoa sendotzea, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzea, hizkuntza
eta kultura berdintasuna bultzatzea eta, orobat, aniztasunean, klima aldaketan eta abarretan
ditugun errealitate berriak egoki ulertzea. Azken batean, nahitaezkoa dugu bizi ditugun aldaketa sakon hauetara egokitzea, bizi kalitatea hobetzen jarraitzeko, ikuspegi kuantitatibo
nahiz kualitatibotik.
Gipuzkoako Foru Aldundiak lider proaktibo izan behar du prozesu horretan, eta bidelagun argia eta eztabaidaezina izango da. Hori dela, legealdi berriari begira, egungo foru gobernuak
erabateko lehentasuna duten lau esparru planteatzen ditu, jardun instituzionalari dagokionez:

«Gipuzkoako Foru Aldundiaren
betebeharra da gipuzkoarrekin
batera lidergo partekatua
eramatea Gipuzkoa eta
Gipuzkoaren eredua
indartzeko proiektuan»
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6. irudia. Lehentasun instituzionalak 2020-2030 aldirako

1. Ahalegin kolektiboa ETORKIZUNA eraikitzeko
HARREMAN EREDU BERRI BAT
POLITIKARIEN ETA HERRITARREN ARTEAN

AGENDA PUBLIKO BERRIA

Herritarrekin komunikazioa sustatzea, konfiantza maila
handiagoa lortzeko.

Berdintasuna, klima aldaketa, aniztasuna, zerbitzu
publikoei eustea…

2. LEHIAKORTASUNA
eta kalitateko enplegua

3. Gizarte kohesioa eta gizarte
integrazioa, DESBERDINTASUN
sozialen aurka.

4. LANKIDETZAZKO
gobernantza:

ETORKIZUNA ERAIKIZ FINKATZEA ETA
ERREFERENTZIAZKO ZENTRO BERRIAK
GARATZEA

KALITATEZKO ENPLEGUA
GIZON ETA EMAKUMEENTZAT

GIZARTE BABESAREN BERMEA
ONGIZATEA ETA BIZIKIDETZA

• Lan aukera berriak.
• Soldata arrakala murriztea eta kontziliazio erantzunkidea.
• Langileen parte-hartzea eta ikaskuntza.
• Kalitatezko enplegua sustatzen duten
testuinguruak.
• Gazteria eta etorkizuneko
lehiakortasuna.

• Prestazio eta zerbitzuen hornidura
eraginkorra.
• Sare publikoaren eskaintza, gizarte
beharren bilakaerari egokitua.
• Kudeaketa eredu jasangarri eta
eraginkorra.
• Elkar-Ekin Lanean estrategia.
• Hizkuntza berrikuntzako IBILI-Lab.

• Etorkizuna Eraikiz:
»» Gipuzkoa Lab.
»» Gipuzkoa Taldean.
• Centros de Referencia:
»» ADINBERRI.
»» MUBIL.
»» ZIUR.
»» LABe, 2DEO, Naturklima, KMK.

ENPRESA AURRERATUEN, GIZATIARREN
ETA KONPROMETITUEN GARAPEN
LEHIAKORRA

PERTSONETAN ETA HAIEN BIZI
KALITATEAN ARDAZTUTAKO ARRETA

GFA-REN BARNE ERALDAKETA
BULTZATZEA

• Hazten, nazioartekotzen, digitalizatzen.
eta barneko ekintzailetzan diharduten
enpresa eraldatzaileak.
• Sektoreen arteko oreka: industria,
zerbitzuak, turismoa eta lehen sektorea.

• Egoitza arretako eredu berria.
• Haurren babesgabetasuna prebenitzeko eta artatzeko plan berri bat.
• Indarkeria matxistaren biktimei arreta
emateko eredu integratua.

•
•
•
•

ESPEZIALIZAZIO EKONOMIKO ADIMENDUNA ETA «EKONOMIA BERRIEN»
ALDEKO LANA

LURRALDEA GAZTETZEA ETA
TRANTSIZIO DEMOGRAFIKOA

• Etorkizuneko sektoreak: fabrikazio
aurreratua, elektromugikortasuna,
zibersegurtasuna, gastronomia, etab.
• I+G+b eta ekonomia berriak (digitala,
zirkularra, «zilarrezkoa» edo zainketena).

• Trantsizio demografikoa.
• Lurraldeko biztanleria gaztetzeko
estrategia.

EPE eta lan poltsa berriak.
Lanpostuak eta gaitasunak egokitzea.
Desburokratizazioa eta sinplifikazioa.
"Partekatuz" programa, langileen erreleborako eta ezagutzaren kueaketarako.

DEPARTAMENTUEN ARTEKO ETA
ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA
INDARTZEA

• Elkarrekin kudeatzeko eta elkarrekin
sortzeko ereduak.
• Genero zeharkakotasuna GFAn eta
erakunde arteko lankidetza genero
berdintasunaren arloan.
• Gipuzkoa Digitala estrategia.

ABERASTASUNA SORTZEKO ETA BANATZEKO FISKALITATEA

• Zerga sistema, desberdintasun ekonomikoa murrizteko tresna gisa, zerga eta finantza araugintzako ahalmena ekonomiaren garapenaren, enpleguaren eta ongizatearen zerbitzura jarriz.
• Zerga obligazioak betetzeak duen balio sozial handia, bera baita ongizatearen estatuaren bermea.
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03
2020-2030
ESTRATEGIAREN
HEDAPENA
Ondoren, datozen lau urteetarako Plan Estrategikoaren garapena aurkezten da, departamentuz departamentu,
maila estrategikoan1.
7. irudia. 2020-2023 aldirako estrategiaren laburpena. Helburu estrategikoak, departamentuz departamentu
HELBURUAREN IZENBURUA

DIPUTATU
NAGUSIA

HELBURU ESTRATEGIKOAK

1. HE Etorkizuna Eraikiz

Lankidetzazko Gobernantzaren bitartez agenda politiko berria
sustatzea, hausnarketa prozesuak eta proiektu esperimentalak
abiaraziz (Etorkizuna Eraikiz).

2. HE Komunikazioa herritarrekin

Herritarrekin komunikazio kualitatibo eta kuantitatiboa sustatzea, konfiantza maila handiagoa lortzeko.

3. HE Kultura demokratikoa

Kultura demokratikoa indartzea, aniztasunean eta gizarte bidezkoago batean oinarritutako bizikidetza hobea lortzeko, betiere
Giza Eskubideen Nazioarteko Aldarrikapenarekin koherentzia
gordez.

4. HE Lehentasunez, euskaraz

Euskara lehendabiziko aukera gisa erabil dadin sustatzea, dela
GFAn, dela lurraldeko gainerako eragileen artean, aukera linguistikoak parekatzeko eta hiztunen arteko berdintasuna sustatzeko.

5. HE Genero berdintasuna

Foru politika guztiak hobeto lerrokatzea berdintasuna sustatzeko
bidean, lankidetza gobernantza indartuz GFAn bertan, udalekiko
harremanetan eta Gipuzkoan berdintasunaren alde lanean diharduten talde feministekin eta emakumeen elkarteekin.

5 Plan estrategiko honi dagokionez, estrategikotzat hartzen da honako kasu hauetakoren bat biltzen duen jarduera/ekintza helburu/lerro oro: egungo edo etorkizuneko beste jarduera
batzuen eragile izatea; aurrekontu inpaktu garrantzitsua izatea (pisu nabarmena departamentuaren aurrekontuan); inpaktu esanguratsua izatea lurraldearen eta Gipuzkoako gizartearen
gainean; inpaktu esanguratsua izatea foru kudeaketaren eta erakundearen gainean; edo hainbat eragile inplikatzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren gobernantza eredu berriaren pean.
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HELBURUAREN IZENBURUA

EKONOMIA
SUSTAPENA,
TURISMOA
ETA LANDA
INGURUNEA

KULTURA,
LANKIDETZA,
GAZTERIA ETA
KIROLA
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6. HE E npresa lehiakorra eta
iraunkorra

Enpresa proiektu lehiakorrak eta jasangarriak (ekonomikoki eta
ingurumenaren aldetik) sortzeko eta garatzeko giroa bultzatzea,
Ogasun eta Finantza Departamentuarekiko lankidetza estuan.

7. HE Kalitatezko enplegua

Enpresei laguntza ematea, kalitatezko enpleguaren eta pertsonen
garapenaren aldeko apustua egin dezaten, arreta berezia ipiniz
emakumeen eta gazteen garapen profesional eta pertsonalari.

8. HE Espezializazio adimenduna

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

9. HE T urismo jasangarria eta
orekatua

Turismo eredu jasangarri eta orekatu bat sortzea, enplegua
eta aberastasuna sortzeko gai izango dena Lurralde osoan,
masifikazio saihestuta, beste kultura, hizkuntza eta balioen leiho
bat izan dadin.

10. HE Landa Gipuzkoa

Hiri inguruneen antzeko zerbitzu (integral) maila eta gizarte
ongizate maila lortzea landa ingurunean ere, populazioari
bertan eusteaz gainera, eremu horiek erakargarri eta lehiakor izan
daitezen.

11. HE Lehen sektorea

Sustatzea eta balioan jartzea landa inguruneko lehen sektorearen
jarduera, Gipuzkoan bioekonomia eta zerbitzu ekosistemikoak
(tokiko elikagaiak, aisia eta paisaia, kultur nortasuna eta abar)
sortzeko gaitasuna duenez.

11. HE Kultura eraldatzailea

Kultura eredu jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago baten bidean aurrera egitea, arreta berezia jarrita ikusleen
belaunaldi ondorengotzan eta talentu artistikoaren prestakuntzan.

13 HE Lankidetza - GJH

GJHak garatzea, GFAren ahalegina indartuz nazioarteko lankidetzaren esparruan, eta Gipuzkoako gizarteak duen lankidetzarako
ahalmena sendotuz eragile berriekiko elkarlanaren bitartez.

14. HE Gazteak ahalduntzea

Haurren, nerabeen eta gazteen ahalduntzea, autonomia eta
emantzipazioa sustatu eta laguntzea, portaeraren alderdi
sozioemozionaletan arreta berezia jarrita.

15. HE Kirola eta jarduera fisikoa

Gipuzkoako kirol egitura eta jarduera fisikoa bera indartzea,
arreta berezia ipiniz osasunerako estrategiei, balioetan hezteari,
berdintasunari eta talentua garatzeari.
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16. HE G
 FAren antolakuntza
eraldatzea

Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta
pertsonei dagokienez.

17. HE Herritarren partaidetza
kultura

Harreman zuzena bultzatzea herritarrekin, partaidetza kultura
zabalduz eta sendotuz.

18. HE GFAren kudeaketa hobetzea Erakundearen kudeaketa hobetu eta berritzea, izan dadin
eta berritzea
erakunde hurbilago, irekiago eta eragimen handiagoko bat.

PROIEKTU
ESTRATEGIKOAK

19. HE Gipuzkoa Digitala (datuak)

Lurraldeari adimena ematea eta balioa sortzea datuen kudeaketan oinarrituta, adimen artifizialaren bitartez eta beste teknologiak
erabilita (Gipuzkoa Digitala).

20. HE. L arrialdietan erantzun
azkarra ematea

Larrialdien beharrei erantzuteko gaitasuna hobetzea, eta herritarrei trebakuntza ematea prebentzio eta autobabes gaietan.

21. HE ADINBERRI

ADINBERRI bultzatzea, Gipuzkoako zahartze osasuntsu aldeko
erreferentziazko estrategia gisa.

22. HE MUBIL

MUBIL bultzatzea, elektromugikortasuneko erreferentziazko
azpiegitura berri gisa, mugikortasun elektrikoaren eta energia biltegiratzearen esparruan jakintza, teknologia eta ekimena sortzeko
eta garatzeko.

23. HE ZIUR

ZIUR zentroa bultzatzea, Gipuzkoako Zibersegurtasun
Industrialeko Zentro Aurreratu gisa, Gipuzkoako enpresetan
zibersegurtasun industrialeko baliabideak txertatzeko.

24. HE LABe eta 2deo

LABe erreferentziazko zentroa bultzatzea, gastronomia digitalarekin lotutakoa, eta 2deo bultzatzea, euskarazko ikus-entzunezko
edukien sustapen zentro berritzailea.

25. HE E strategia Elkar-Ekin
Lanean

Elkar-Ekin Lanean estrategia garatzea, garapen ekonomikoa,
kalitatezko enplegua eta Gipuzkoaren kohesio ekonomiko eta
soziala hobetzeko.

26. HE Proiektu berrietarako antena Proiektu sozial eta ekonomiko estrategiko berriak arakatzea
eta sustatzea, Etorkizuna Eraikiz ereduarekin loturik.
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27. HE Garraio publiko kultura

Garraio publikoa erabiltzeko kultura indartzea gipuzkoarren
artean.

28. HE Intermodalitatea: Loiolako
Erribera

Intermodalitatea sustatzea lurraldean, Loiolako Erriberako
proiektuari helduz.

29. HE MUGI sistema

MUGI sistema garatzea, garraio publikoko eta mugikortasuneko
zerbitzu multimodalen euskarri integral eta bateratu gisa.

30. HE Mugikortasun elektrikoa

Mugikortasun elektrikoa sustatzea eta garraio publikoa egokitzea etorkizuneko mugikortasunera.

31. HE Bizikletaren erabilera

Bizikletaren erabilera babestea, eguneroko garraiobide jasangarri
eta osasungarri gisa.

32. HE Pasaialdea eta Irun
biziberritzea

Pasaialdearen berroneratze integralaren prozesuari bultzada
irmoa ematea, eta Irun leheneratzeko prozesua babestea.

33. HE Lurraldeko orekako eredua

Lurralde orekaren eredu jasangarri bat diseinatzea, eskualdeen
eta udalerrien arteko lurralde desberdintasunak murrizteko.

34. HE Zerga iruzurraren
aurkako borroka

Zerga iruzurra prebenitzea eta aurre egitea.

35. HE. Zerbitzuei eusteko
finantzaketa

Finantza nahikotasuna bermatuko duen finantzaketa eredu instituzionala kudeatzea, ongizate estatua definitzen duten zerbitzu
publikoei eusteko.

36 HE Aurrekontu egonkortasuna

Foru sektore publikoan, aurrekontu egonkortasuna eta finantza
jasangarritasuna lortzea legealdiaren amaieran.

37. HE Zerga beharkizunak
betetzeko kultura

Zerga betebeharren betetze maila hobetzea, ongizatearen
estatua bermatzen duten kontribuzioei gizarteak balio sozial
handiagoa emateagatik eta iruzurrezko jokabideen aurrean
tolerantzia txikiagoa erakusteagatik.

38. HE F iskalitatea desberdintasunaren aurka

Zerga sistema desberdintasun ekonomikoak murrizteko
egiazko tresna bilakatzea, zerga eta finantza alorrean dugun
arau ahalmena erabiltzea garapen ekonomikoa, enplegua eta
ongizatea hobetzeko, Sustapen Ekonomikoko Departamentuarekin elkarlanean.

39. HE. Ogasun moderno bat

Departamentua administrazio modernoaren erreferente bilakatzea, ingurune sozioekonomikoaren integrazioari, antolaketari eta
berrikuntza teknologikoari dagokionez.

40. HE Errepideak finantzako
politika

Errepide sarearen finantzaketa politika sendotzea.

41. HE Errepideak hobetzea

Edukiera handiko sarearen konexioak hobetuko dituzten
proiektuak abian ipintzea, baita industria eremuen eta hiriguneen
irisgarritasuna hobetzera bideratuak eta sarearen segurtasuna
eta funtzionaltasuna handituko dutenak ere.

42. HE. Sarea digitalizatzea

Sarea poliki-poliki digitalizatzeko eta etorkizuneko aldaketetara
egokitzeko erremintak eta kudeaketa planak garatzea.
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43. HE Zerbitzuen bermea

Herritarrek gizarte zerbitzuak eskuratzeko duten eskubide subjektiboa egikaritzeko bidea bermatzea, modu efizientean hornituz
foru eskumenekoak diren prestazioak eta zerbitzuak.

44. HE Arreta: Bizi kalitatea
hobetzea

Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.

45. HE Sarea egokitzea

Gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen
bilakaerara egokitzea.

46. HE Laguntza formula berriak

Zaintzeko eta laguntzeko formula berriak sustatzea, pertsonen
beharrei egokitutako arreta bermatzeko, beren ingurunetik ahalik
eta hurbilen.

47. HE K udeaketa jasangarria eta
eraginkorra

Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa,
kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.

48. HE Ekonomia zirkularra

Gipuzkoarako ekonomia % 100 zirkularra sustatzea 2050erako.

49. HE Trantsizio energetikoa

Gipuzkoarako eredu energetiko iraunkor baterako trantsizioa
bultzatzea.

50. HE L urralde eraginkortasun eta
erresilientzia

Lurraldearen eraginkortasuna eta erresilientzia sustatzea.

51. HE. K lima aldaketaren aurkako
borroka

Klima Aldaketaren aurkako Borroka Estrategia 2050 sustatzea
(Gipuzkoa Klima, Naturklima).

52. HE H
 ondartzen eta
itsasertzaren kudeaketa

Modu jasangarrian kudeatzea Gipuzkoako hondartzak eta
itsasertza.

53. HE Ur sarea hobetzea

Hondakin uren saneamendu sarea hobetzea eta osatzea, eta
edateko ura hornitzeko sistemen bermeak indartzea.

54. HE Ibaiak lehengoratzea

Uretako ekosistemen berreskurapen morfologikoa eta ingurumen berroneratzea bultzatzea.

55. HE Aforalekuak berriztatzea

Lurraldeko ibai emarien neurketa eta kalitaterako aforalekuen
sarea berritzea eta modernizatzea.
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04
PLANA KUDEATZEKO
EREDUA
Prestatu eta onartzea
Plana lan prozesu arin eta parte-hartzaile batean egin da, erakundeko lantaldearekin partekatuta (120 parte-hartzaile talde politiko eta teknikoen ordezkari gisa), eta Gipuzkoako erakundeetako, enpresetako, gizarteko eta beste eragile garrantzitsu batzuetako ordezkariekin
kontrastatuta, Diputatuen Kontseiluan eta Batzar Nagusietan formalki aurkeztu eta onartu
aurretik.

Gizarteratzea eta «bizipena»
• Barnean, Plan Estrategikoa departamentu guztiekin egingo diren aurkezpen eta elkarrizketa bilera irekietan sozializatuko da, talde politiko eta teknikoen ordezkariekin (hasiera
batean, bilera irekiak planteatzen dira langile guztientzat), bai eta departamentuen arteko
batzordearen ad hoc bilera bat ere, plana formalki onartzen denean.
• Horrez gain, departamentuetan hausnarketa estrategiko sistematikoa bultzatuko duten dinamikak sustatuko ditu Foru Aldundiak, planean jasotako lehentasunen, intereseko arloen
eta etorkizuneko erronken inguruan, datozen urteetarako diru bilketaren aurreikuspenak
kontuan hartuta, Gipuzkoako etorkizunaren eraikuntza partekatuan bere urrats bat eginez.
• Lurraldean:
»» Aurkezpen bilerak eta elkarrizketa irekiak antolatuko dira Gipuzkoako hiru eskualdeetan, eta eragile instituzional, ekonomiko eta sozial nagusiek esku hartuko dute, baita
beste esparru garrantzitsu batzuetakoek ere.
»» Horrez gainera, gobernu taldeak prestutasunez hartuko ditu eragileen, gizarte antolatuko ordezkarien eta herritarren kolektiboen eskakizun zehatzak, GFAk datozen urteetarako ezarritako lehentasunei buruzko xehetasunak ezagutu eta partekatu nahi baldin
badituzte foru taldearekin.
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Plana lan prozesu arin eta parte-hartzaile
batean egin da, erakundeko lantaldearekin
partekatuta
Jarraipena, ebaluazioa, egokitzapena eta kontuak ematea
• Legealdi berriaren hasieran, helburua zera da, plangintza tresna eta planoen jarraipena,
ebaluazioa eta egokitzapena egiteko eta kontuak emateko prozesua indartzea eta perfekzionatzea, GFAk apustu gisa hautatutako kudeaketa eraginkor eta efizienteko kultura
berrian sakonduz.
• Hain zuzen ere, plan estrategiko berri hau departamentuetako aurrekontuekin dago lotuta
EBA16 proiektuaren bidez (sendotua datozen urteetarako), baita Etorkizuna Eraikiz ereduarekin ere (zeinaren gobernantza eta kudeaketa euskarri eta egitura prozesuak modu artikulatuan eta lotuan funtzionatzeko sortuak baitira).
• Estrategia Zuzendaritza, proiektu estrategikoaren eta EBAren kudeaketaren arduradun
gisa, hainbat hobekuntza ekintza eta proiektu planteatzen ditu, eta haien azken xedea zera
da, erreminta eta prozesu horiek poliki-poliki ezinbesteko tresna bilakatzea erakundearen
eguneroko kudeaketan ekarpena egiten duten pertsona guztientzat. Jakin badakigunez
ibilbide luzeko aldaketa eta ikaskuntza prozesu bat izango dela eta «jokatzeko era» berriak hautatu eta soluzio berriak egokitzea eskatuko digula, hobekuntza ekintzen bitartez
saiatuko gara, halaber, berdintasuna –eta, zehazkiago, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna– lortzeko neurriak kudeaketan behar bezala txertatzen.
• Azkenik, eta ezarri nahi den kudeaketa kultura berriaren erakuskari, nabarmentzekoa da
aurreko Plan Estrategikoaren etengabeko ebaluazio ariketa egin dugula (denbora errealean
on line argitaratutako kontu ematearen bitartez, Planaren aurrerapenari buruzko urteko
txostenen bitartez edo, Kontu Orokorra aurkezterakoan, Batzar Nagusien aurrean egiten
dugun deskarguaren bitartez). Etengabeko ariketa honen ondorio nagusi gisa, azpimarratzekoak dira Gipuzkoarako eragin handia duten proiektuetan hartutako konpromiso politikoak bete izana (hondakinen kudeaketan edo «Gipuzkoako errotondan», esaterako), foru
aurrekontuari lotuta definitu ziren 175 jarduketa lerroetan betetze maila handia lortu izana
eta, halaber, erronka eta hobekuntza arloak identifikatu izana.

6

Emaitzetara bideraturiko aurrekontua
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