




XIV. mendeaz geroztik 

industria-arloan lortu dugun 

esperientzia gure 

egokitze-ahalmenean 

oinarritzen dira, eta, horri 

esker, erreferenteak gara 

gaur egun fabrikazio 

aurreratuan eta doitasun-

teknologietan.

Gure lurraldeak 

industria-
kontzentrazio 
bitxia du, bai eta, horrez 

gain, erreferentziazko bi 

zentro teknologiko ere.

Puntako 
enpresak ditugu 

hainbat sektoretan: 

makina-erremintan, 

aeronautikan, 

aeroespazialean, 

automobilgintzan eta 

ekipo-ondasunetan.

Tradizioz, industria 
laguntzaileko 
sare oso bat dugu eta, 

horri esker, balio-kate osoa 

Distrituan bildu dezakegu.

Erreferenteak gara

doikuntza-
teknologietan
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Euskadiko hiriburuen artean, 

erdibidean, Distritua kokapen 

estrategiko batean dago, etengabe 

hobetzen ari diren komunikazio 

bikainei esker.

Gure Distritua

Euskadiren 
erdi-erdian

4
Aireportu hurbil
• Bilbo

• Donostia

• Gasteiz 

• Biarritz

% 130
Produktibitatea, langile 
bakoitzeko
Euskadiko EB-28ko 

%100arekiko

-
FUENTE:

www.spri.eus, 2019

697
Industria-
establezimendu

-
ITURRIA:

(JED, 2018) Lan, Immigrazio eta Gizarte 

Segurantzako Ministerioa, 2018

% 39,2
Distrituko industriak 
sortutako Balio Erantsi 
Gordina (BEG)
(EAE = %24,26)
-
ITURRIA:

EUSTAT. Udalerrietako BPG, 2019

www.bptd.eus

9.595
Pertsona industrian 
lanean

-
ITURRIA:

EUSTAT. Euskadiko Jarduera Ekonomikoen 

Direktorioa (JED, 2018)

https://www.bptd.eus/es/inicio/


ITURRIA:

EUSTAT, Euskadiko Jarduera Ekonomikoen 

Direktorioa (JED, 2018).

Aparteko
ekosistema

Talentu 
kualifikatuta 
eta emankorra

% 130eko 

produktibitatea, langile 

bakoitzeko*

9.595 langile 
kualifikatu

* Euskadi EB-28ko % 100arekiko 

ITURRIA: SPRI-2019

Prestakuntza DUALA Balio-kate osoa

500 enpresa baino gehiago doikuntza-
teknologietan espezializatuta, makina-erremintan, 
ekipo-ondasunetan, aeronautikan, robotikan eta 
beste sektore batzuetan

Industria laguntzailearen sare osoa

Lehen mailako enpresa laguntzaileak, 
mekanizazioan, artezketan, mandrinaketan eta 
beste jarduera batzuetan

Kokapen 
estrategikoa

Ezagutza-
kontzentrazio 
handia

ETE-entzako 
berrikuntzako eta 
transferentzia 
teknologikoko 
zentro 1

Espezialitate 
teknikoak dituzten 
2 unibertsitate

Lanbide Heziketako 

6 ikastetxe

2 teknologia-zentro

www.bptd.eus

Basque Research
Technology Alliance -
BRTA, Euskadiko 
Partzuergo Zientifiko 
eta Teknologikoa

Euskadiko Zientzia, 

Teknologia eta 

Berrikuntza Sareko 

12 unitate
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Jarduera 
ekonomikoaren sorrera

Lankidetzan ari gara enpresa-
proiektu berriak martxan jartzeko, 
dagoeneko finkatuta dauden 
enpresei zein ekintzaile berriei 
lagunduz.

Berrikuntza

Proiektu estrategikoak garatzen 
ditugu doikuntza-teknologien 
arloan, Distrituan dauden 
baliabideak beharrezkoak diren 
beste batzuekin osatzeko eta 
nazioartean erreferente izateko.

Talentua

Prestakuntza-ahalmenak 
sendotzen eta enpresen 
premiekin lerrokatzen ari gara, 
talentua, sortu, atxiki eta 
erakartzeko.

Elkartea 2019ko maiatzaren 8an sortu zen, zenbait enpresarik bultzatuta. 

Gaur egun, 38 enpresa eta erakunde daude elkartean. Haren helburua da 

doikuntza-teknologiaren arloko industria-jarduera berria sortzen laguntzea, 

hiru jarduera-eremutan lankidetza gauzatuz. Hona hemen:

Enpresen Elkartea

www.bptd.eus
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Ekosistema paregabe batean sartuko zara: 

doikuntza-teknologietan erreferenteak diren 700 

industria-establezimendu inguruk garatutako 

Distrituko industria-sarean.

Produktu bat hasiera-hasieratik egiteko balio-

kate osoa eskuragarri izango duzu (diseinu-

hornitzaileak, fabrikazioa, eragiketa osagarriak, 

muntaketa eta prestatze lanak).

Talentu emankorragoa eta kualifikatua izango 

duzu eskura. 

% 130eko produktibitatea, langile bakoitzeko. 

* Euskadi EB-28ko % 100arekiko ITURRIA: SPRI-2019

Barrutiko industriak sortutako Balio Erantsi 

Gordina (BEG): % 39,2.

(EAE = % 24,4) ITURRIA: EUSTAT. Udalen BPG. 2019

Zenbait lurzoru-aukera izango dituzu 

eskuragarri (lursail urbanizatuak, pabilioiak eta 

birgaitzeko eraikin interesgarriak), jarduera 

ekonomiko berriak ezartzeko.

2 31

54

Ekosistema paregabea Fabrikazioa 0tik

Talentu emankorra eta kualifikatua Lurzorua lortzeko hainbat aukera

Zure erakundera ezagutza transferitzeko 

laguntza izango duzu punta puntako 2 ikerketa 

zentro teknologikoren eta ETE-entzako 

berrikuntzako eta transferentzia teknologikoko 

zentro baten laguntzaz.

I+Gko zentroen laguntza

10 Arrazoi
BPTDren parte izateko
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Zure enpresa-proiektua garatzen lagundu 

dezaketen elkarlaneko eremuak izango dituzu 

eskura, hala nola enpresa-sorguneak, eta 

bilerak, hitzaldiak, aurkezpenak, biltzarrak eta 

beste ekitaldi-mota batzuk egiteko lekuak.

Munduko aurreratuenetakoa den eta bizi-

kalitate handia duen eskualde batean egongo 

zara: Euskadi 81. postuan dago biztanleko 

BPGari dagokionez, ELGEko 330 eskualderen 

artean (Iturria: www.spri.eus-2019).

Erreferentea izan zaitezke doikuntza-

teknologien arloan.

Elkarlaneko eremuak

Munduko eskualderik 
aurreratuenetako bat

Prestigioa fabrikatzaile aurreratu 
gisa

Bat egin dezakezu industria modu jasangarrian

eta ingurumen- eta gizarte-estandarrak 

errespetatuz bultzatzeko apustuarekin, 

ekonomia zirkularreko gure agendaren 

garapenari esker.

Industria jasangarri baterantz

Eskualdeko industria-sarearen barruan (BPTD 

Enpresen Elkartea) sortzen diren aliantza 

estrategikoetan parte hartu ahal izango duzu.

Lankidetza eta aliantza 
estrategikoak

7 86

109

10 arrazoi
BPTDren parte izateko
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Ikus bideoa
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