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3 Gobernu 
Printzipio

1.
Osasuna bermatzea

2.
Ekonomia eta enplegua suspertzea

3.
Inor atzean ez uztea



4 Jarduketa 
ardatz

1.
Oparotasuna. Enplegua eta ekonomiaren berrindartzea 

2.
Pertsonak. Osasuna, zerbitzu publikoak, gizarte-

politikak, bizikidetza eta giza eskubideak

3.
Planeta. Bidezko energia- eta klima-trantsizioa

4.
Autogobernua. Autogobernu handiagoa eta hobea 



Trantsizio Energetikoa eta 

klimaren neutraltasuna

Azpiegitura ekonomiko eta 

sozialak

Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntza

Industria eta 

Nazioartekotzea

Elikadura eta 

Landa 

Garapena

Merkataritza, 

Ostalaritza
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politikak
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Publikoa

Segurtasuna

Berdintasuna

Justizia eta Giza

Eskubideak

Kultura

eta 
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Hezkuntza

Hazkunde

Jasangarria

Giza

Garapena



Herrialdeko 10 helburu

1. Langabezia % 10etik behera murriztea

2. Industrian eta zerbitzu aurreratuetan 

BPGd-aren % 40 gainditzea 

3. I+Gn bateratasuna lortzea Europako 

batez bestekoarekin 

4. EAE Europan desberdintasun sozial 

gutxien duen 5 herrialdeetako bat izatea 

(Gini indizea)

5. Europan genero-berdintasuneko 

indize nagusiena duen 6 herrialdeetako bat 

izatea.

6. Eskola uztearen tasa % 7tik beherakoa 

izatea.

7. 85 urte arte luzatzea bizi-itxaropena.

8. % 30 murriztea berotegi-efektuko

gasen emisioa.

9. Energia berriztagarrien kuota 

energiaren amaierako kontsumoaren 

% 20 izatea lortzea. 

10. % 10 handitzea jaiotza-tasak



@ekoGarapena

Enplegua sortzeko suspertze ekonomikoa
areagotzea, eraldaketa digitala, ekologikoa eta
soziosanitarioa egitura produktiboaren
lehiakortasuna indartzeko aukera gisa, eta
ingurumeneko irizpideak sektore-politika
guztietan integratzea, ez baldintzatzaile gisa, baizik
eta balioa handitzeko lehiaketa-faktore gisa



Aukerak Indartzea eta berritzea



Ekonomiaren Garapen,

Jasangarritasun eta

Ingurumena

Kabinete eta Komunikazio

Zuzendaritza

Larraitz Gezala

Zerbitzu Zuzendaritza

Mª Teresa Amezketa

Teknologia, Berrikuntza

eta Lehiakortasun

Sailburuordezkaria
Estibaliz Hernaez

Industria Sailburuordezkaria

Javier  Zarraonaindia

Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien

Politikako sailburuordezkaria

Bittor Oroz

Ingurumen

sailburuordezkaria

Amaia Barredo

Teknologia eta

Estrategia Zuzendaritza

Alberto Fernández

Ekintzailetza, Berrikuntza eta

Informazio

Gizartearen zuzendaritza

Leire Madariaga

Industria Garatzeko

zuzendaritza

Mikel Amondarain

Energiaren, Meategien eta Industria 

Administrazioaren zuzendaritza

Iñaki Aldekogarai

Portu eta

Itsas Gaietako

zuzendaritza

Aitor Etxebarria

Landaren eta Itsasertzaren

Garapeneko eta Europar

Politiketako zuzendaritza

Jone Fernández

Nekazaritza eta

Abeltzaintzako zuzendaritza

Jorge Garbizu

Arrantza eta Akuikultura

zuzendaritza

Leandro Azkue

Elikagaien Kalitate eta

Industriako zuzendaritza

Javier Plasencia

Elikagaien Kalitate eta

Industriako zuzendaritza

Javier Plasencia

Natura Ondare eta Klima

Aldaketako zuzendaritza

Asier Arrese

Aitor Urzelai

Ainhoa Ondarzabal
Grupo SPRI

BTI

Euskal Herriko Arrisku-Kapitalaren

Kudeaketa Sozietatea - AKEKS,S.A.

Euskadiko Parke Teknologikoak

Yolanda Beldarrain

Iñigo Ansola

Itziar Epalza

EVE

NEIKER

HAZI Fundazioa

ELIKA

IHOBE

URA Agentzia

Euskadiko Kirol Portuak

Zumaiako Kirol Portua

Leire Barañano

Peli Manterola

Arantza Madariaga

Álex Boto

Antonio Aiz

Edurne Egaña
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Jarduketa-arloak: 
Atik Zra…

a) Industria-politika eta enpresa-lehiakortasuna 

b) Berrikuntza eta teknologia

c) Informazioaren eta Ezagutzaren Gizartea 

euskal gizartean sustatzea eta garatzea, 

Administrazioaren eta gobernu 

elektronikoen arloko jarduketak eragotzi 

gabe

d) Industria- eta enpresa-nazioartekotzea

e) Jaurlaritzaren politika proposatzea eta 

egikaritzea, eraldaketa digitalerako, eta 

adimen artifiziala garatzeko eta sustatzeko 

f) Energia eta meatzeak

g) Eskulangintza sustatzea eta bultzatzea

h) Nekazaritza eta abeltzaintza sustatzea eta 

antolatzea 

i) Landa-garapena eta bere dibertsifikazio 

ekonomikoa

j) Abeltzaintza eta mendiak.

k) Ehiza eta arrantza kontinentala

l) Arrantza

m) Nekazaritza, arrantza eta elikagaien 
industriak eta merkaturatzea

n) Basoen lehenengo eraldaketako industriak



Jarduketa-arloak:
Atik Zra…

o) Nekazaritzako elikagaien politika: 

nekazaritzako elikagaien sustapena, 

tipifikazioa, jatorri-deitura eta kalitate-kontrola 

p) Mahastizaintza eta enologia

q) Nekazaritzako eta itsasketa eta arrantzako 

prestakuntza, Dekretu honetako 10. 1. b) 

artikuluan finkatutakoaren arabera. 

Nekazaritzako eta itsasketa eta arrantzako 

gaikuntza profesionalaren sustapena. 

Nekazaritza eta ozeanografiako ikerketa, 

Dekretu honetako 10. 1. c) artikuluan 

aurreikusitakoa eragotzi gabe

r) Energia-trantsizioa

s) Ingurumena. Klima- aldaketaren aurkako    

borroka

t) Ekonomia zirkularra

u) Ondare naturalaren kontserbazioa 

v) Urak. Ubideak eta sail ureztatuak.

w) Baliabide naturalen antolaketa eta naturaren 

kontserbazioa.

x) Portuak eta itsas gaiak.

y) Legeen eta araudien arabera, Sailera 

atxikitako edo honen mendeko sektore 

publikoko erakundeak zuzentzea

z) Legeek eta erregelamenduek egotziko 

dizkioten  gainerako ahalmenak



Industria

Helburua

Helburua da industria eta zerbitzu aurreratuak BPGd-aren % 40ra heltzea 

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea

2020-2024 Industria Plan berria 

Jarduketa-ildo nagusiak

• Clusterrekin tokiko balio-kate berriak diseinatzea 

• Gure industria-ehuna bultzatuko duten proiektu estrategikoak sustatzea

• Enpresa txiki eta ertainei, euren lehiakortasuna hobetzen laguntzeko tresnak, 

finantzaketa barne

• Industria sanitarioa indartzea, Basque Health klusteraren eskutik

eta arreta berezia honetan ipiniz



Industria

Industria 4.0 eta Zerbitzu aurreratuak
• Ete-ak modernizatzea eta digitalizatzea 

• Digitalizaziora zuzendutako profesionalen prestakuntza eta trebakuntza 

Azpiegitura digitalak eta ez-digitalak
• Poligonotan eta parke teknologikotan azpiegituren mordernizazioa, prestaketa eta 

efizientzia 

• Enpresa-ehunaren zerbitzura azpiegitura ukigarri eta ukiezin berriak ezartzea 

Lurzorua
• Jada urbanizatuta dauden eta erabiltzen ez diren lurzoruak eta/edo instalazioak berriro 

erabiltzea 

• Parke teknologikoetako espazioak garatzea eta handitzea 

Alde behartsuak eta zailtasunak dituzten enpresak
• Diskriminazio positiboa alde behartsuetan (EB zuzentarauaren arabera)  

• Eskualdeko estrategia-planak prestatzea 

• Zailtasunak dituzten enpresak berregituratzea 

Arreta berezia honetan



Industria

Industria garapena
• Makinen Renove Plana

• Inbertsiorako laguntzak  (Gauzatu, beste batzuk)  

Industria 4.0 eta Zerbitzu aurreratuak
• BDIH Konexio programa

• Digitalizazio eta robotikara egokitzeko Renove 4.0  

• ETE-en Zibersegurtasun Programa

Azpiegiturak 
• Basque Artifical Intelligence Center

• Data Center publiko-pribatu berria

• Banda zabal ultralasterra osatzea  

• 5 G-ko luzapena, existitzen den proiektu pilotutik 

abiatuta       

Lurzorua

• Finantziazio-funtsa lurzoru kutsatuak eta narriatuak 
balioztatzeko eta sustatzeko

Alde behartsuak eta zailtasunak dituzten enpresak
• Diskriminazio positiboa alde behartsuetan (EB 

zuzentarauaren arabera) 

• Ezkerraldea-Meatzaldeako Parke Teknologiko berria 

garatzea 

• Zailtasunak dituzten enpresak berregituratzea

• Indartu, Bideratu Berria eta Bideratu Covid programak

Proiektu estrategikoak. ADIBIDEAK

• Ibilgailu autonomoa eta konektatua proiektua

• Hidrogenoaren estrategia babestea

Ekintza berriak
eta/edo azpimarragarriak



Nazioartekotzea

Helburua

Enpresen nazioartekotzea Covid-aren egungo nazioarteko testuingurura egokitzea

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea 
2020-2024 Enpresen Nazioartekotze Plan berria 

Jarduketa-ildo nagusiak

• Aitzinamenduko adimen lehiakorreko eredua 

• Kanpoko Sarea indartzea 

• Inbertsioak Euskadira erakartzea 

• Alde biko akordioak aukeratutako eskualdeekin

• Enpresa-nazioartekotzeko finantza-babesa 

• Nazioarteko merkatutan espezializatutako profesionalak areagotzea 

• Euskadi Basque Country marka indartzea eta sustatzea

Ekintza azpimarragarriak

• Kanpoko Sarearen bulego berriak zabaltzea 

• Beint bekak eta Global Training bekak 



Jarduketa-ildo nagusiak
• Bikaintasuna, merkatuarekiko hurbiltasuna eta 

espezializazioa 

• RIS3aren eremu estrategikoetan eta aukera 

esparruetan ardaztea I+G 

• Ekonomia zirkular, mugikortasun elektriko eta 

zahartze osasuntsuko ikerketako ekimen gidariak 

• Berrikuntza “azken muturreraino” hedatzea

• Erosketa publiko berritzailea 

• Industria-doktoregoak indartzea, emakumeen parte-

hartzea eta lidergoa bereziki babestuz 

Ekintza azpimarragarriak
• Urtetik urterako aurrekontua  +% 6 handitzea 

I+G+b-an

• 120 I+D proiektu estrategiko sustatzea 

• Berrikuntza EZ teknologikoko laguntza-programak

• Hazinnova: Ete-ak berritzeko laguntzak 

Ikerketa eta berrikuntza

Helburua

Europako batez bestekoarekin I+Gan bateratzea lortzea —inbertsioa eta emaitzak— eta EAE 

berrikuntza europarreko interesgune bihurtzea 

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea 

PCTi2030 berria + RIS3 Estrategia



Jarduketa-ildo nagusiak

• Izpiritu eta kultura ekintzailea sustatzea 

• BICen (Enpresa-berrikuntzako zentroak) bitartez 

aholkatzea eta laguntzea

• Aholkularitza, mentoring eta coaching-eko

zerbitzuak 

• Finantza- eta inbertsio-laguntzako tresnak 

hobetzea: Ekintzaile, Aurrera eta Basque Fondo

• Nazioarteko merkatutan sartzeko laguntzak 

Ekintza azpimarragarriak

• Leihatila bakarrean zentralizatutako Atari bat 

garatzea

• Bind 4.0ko urteroko deialdia, traktoreen eta tokiko 

eta nazioarteko startup-en artean, guztira, 800 

akordio lortuz 

• Ekintzailetzako 1.000 proiektu babestea eta oinarri 

teknologikoko 450 enpresa berri sortzea 

Ekintzailetza berritzailea

Helburua

Enpresa teknologikoen sorrera % 10 haztea eta tokiko industriarekin elkarlanean jardungo duten nazioarteko 
startup-en ekosistema traktore gisa ipintzea EAE

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea

2020-2024 Ekintzailetza Jarduerari Laguntzeko Erakundearteko Plan berria



Elikadura eta landaren eta itsasertzaren garapena

Helburua

Euskadin elikagaien ekoizpena handitzea, lehen sektorea eta elikaduraren tokiko katea sustatuz, eta lurralde-oreka handiagoa 

bermatzea, landa eta itsasertzeko nukleoetan bizi diren eta lan egiten duten pertsonei bizi-kalitatea eskainiz.

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea

• Landa Garapeneko Lege berria (existitzen dena aldatzen duena) * Animalien Babeserako Legea (Berria) 

• NPBarako Euskadiren Plan Estrategikoko Lege berria  * 20-27 Euskadirako Europako Itsas eta Arrantzako Funtsaren 

programa

Jarduketa-ildo nagusiak

• Landako eta itsasertzeko ingurunearen garapen sozioekonomikoa 

sustatzea 

• Nekazaritza ekologikoa lehenestea

• Lehen sektorea belaunaldien erreleborako ekonomia-sektore 

erakargarrian eraldatzea 

• Mahastizaintzako eta ardogintzako guneen garapen integrala, familia-

upategiko eredua lehenetsiz 

• Itsas akuikultura jasangarria sustatzea 

• Elikagaien xahubidea ekiditea eta janariak berreskuratzen eta 

berrerabiltzen laguntzea 

• Euskadiko Baso Bioekonomiako Estrategia garatzea 

• Arrantza-kuoten banaketa sustatzea 

Ekintza azpimarragarriak

• Landagunetan banda zabala hedatzen amaitzea

• Lemoizko parke akuikola garatzea 

• EAEn eta nazioarteko merkatutan bertako 

produktua sustatzea 

• Animalien kalitate eta ongizateko ziurtagiriak 



Energia-estrategia berria

Helburua

Energia berriztagarrien kuota energiaren amaierako kontsumoaren % 20 izatea lortzea

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea

• Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko 4/2019 Legea garatzea

• 2030 EAEko Energia Berriztagarrien LPS berria

• Energia Trantsizioko eta Klima Aldaketako Lege berria

Jarduketa-ildo nagusiak

• Udalerrietan energia-efizientziako planak babestea

• Azken kontsumoan iturri berriztagarriak handitzea 

(eolikoa, fotovoltaikoa, biomasa, biogasa…)

• EAE fracking-etik salbu, gas konbentzionala 

mantenduz iragate-baliabide gisa

• Mugikortasun jasangarria sustatzea: hautazko 

erregaien flota berritzea eta emisio baxuko ibilgailuak 

erabiltzea

Ekintza azpimarragarriak

• Energia-efizientziarako enpresentzako eta 

partikularrentzako laguntza-programak; 

autokontsumoa sustatzea 

• Kogenerazioko eta sorkuntza banatuko udal-

proiektuak

• Hasitako parke fotovoltaikoak amaitzea

• Hidrogenoaren ekonomia berria babestea

• Ibilgailuen Renove Plana

• Lehorreko eta itsasoko parke eolikoak ezartzea

• Gauzatu Programa, toki-erakundeentzako energia



Klimaren eta ekonomia zirkularraren
aldeko ekintza

Helburua

% 30 murriztea berotegi-efektuko gasen emisioa

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea

• Klima Larrialdiko Adierazpena (Lehendakaria, 2019ko uztailaren 30a)

• Energia Trantsizioko eta Klima Aldaketako Lege berria 

• Basque Green Deal

• Industriako ekodiseinu eta ekoizpeneko eredu berri baterako plana 

• Ekonomia zirkularreko estrategia hedatzea 

Jarduketa-ildo nagusiak

• Karbono urriko ekonomia sustatzea industria-

garapeneko aukera gisa 

• Ekoberrikuntzako eta basoberritzeko proiektuak 

indartzea 

• Udalsarea 2030ean udal-mailako jarduketetan 

parte hartzea, klima-ekintza hedatuz

Ekintza azpimarragarriak

• Basque Ecodesign Center sustatzea

• Materialen eta produktuen bizitza erabilgarria 

luzatuko duen Ekonomia Zirkularreko eredu 

berria

• Teknologia berdeen zerrenda luzatzea

• “Pyme Circular” Laguntzen Programa Berria

• Europako Bioeskualdeen Sarea



Hondakinen kudeaketa

Helburua

Hondakin gutxiago sortzea eta haien balorizazioa eta berrerabilera handitzea

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea

• Energia Trantsizioko eta Klima Aldaketako Lege berria 

• Ingurumen Administrazioaren Lege berria 

• Hondakinen Kudeaketa Plana 2030

Jarduketa-ildo nagusiak

• Elikagaien xahubidearen aurkako legegintzako 

ekimenak sustatzea eta hura % 30 murriztea

• Plastikozko ontzien % 75 birziklagarriak izan 

daitezen lortzea

• Eraikuntzako hondakinen birziklagarritasuna

handitzea 

• Erosketa eta Kontratazio Berdea Programa  

• Euskal Autonomia Erkidegoko zabortegietako 

industria-hondakinen joera nagusientzako 

jarduketa-plana 

Ekintza azpimarragarriak

• Industria-hondakinen kudeaketa-zentro publiko 

berria 

• Industria-hondakinak isurtzeko tasa/kanon berria 

• Erabilera berrien eta isurketa-mugen Arau 

Garapena 



Ingurune naturalaren kontserbazioa
Helburua

Ingurumen-estrategia abiaraztea zeharkako politika gisa.

Uraren, lurzoruaren eta airearen ingurumen-adierazleak hobetzea, biodibertsitatea gehiago babestuz eta 

errespetatuz

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea

• Ingurumen Administrazioaren Lege berria 

• Ondare Naturaleko Lege berria 

• EAEko V. Ingurumen Esparru Programa 2030 

• Plan Hidrologikoa eta Uholde Arriskuak Kudeatzeko Plana (UAKP) 2021-2027 

Jarduketa-ildo nagusiak

• Uraren erabilgarritasuna eta kalitatea eta bere 

kudeaketa jasangarria bermatzea 

• 2030. urterako saneamendu-sistemaren % 100 

osatzea 

• Uholdeetatik babesteko oinarrizko azpiegiturak 

eraikitzea

• Natura 2000 Sarearen kudeaketa efikaza 

• Lurzorua Babesteko Euskal Estrategia abian 

jartzea 

Ekintza azpimarragarriak

• Uraren kudeaketarako sare adimendunak 

ezartzea

• Lurzoru kutsatuko 400 hektarea berreskuratzea
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