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A. ZER DIRA TXEKEO TEKNOLOGIKOAK? 



 

Gida praktikoa 4/24 
Txekeo teknologiko estandarrak Bizkaiko ETEentzako 

A.1. TXEKEO TEKNOLOGIKOAREN XEDEA ETA DEFINIZIOA 

 

A.1.1. BAI, TXEKEO TEKNOLOGIKOA DA 

Enpresak produktu/zerbitzu edo ekoizpen-prozesuren batean hautemandako arazo edo 

erronka teknologiko zehatz baten gainean eragile teknologiko batek egiten duen 

aholkularitza da eta, horren bitartez, irtenbide teknologikorik onena proposatuko du. 

Honako ezaugarri hauek eduki beharko ditu: 

1. Arazoa – konponbidea logikari erantzutea. 

2. Arazo zehatz bat izatea, ez arazo orokor bat. 

3. Ekoizpen-prozesu bati edo produktu/zerbitzu bati eragitea. 

4. Eragileak irtenbide egokia proposatu beharko du bi edo aukera gehiagoren artean. 

5. Irtenbidea ezartzea ez da txekeoan sartuko, salbu eta berehalakoa bada eta 
gutxieneko eragina badu. 

6. Irtenbideak osagai teknologiko bat eduki beharko du. 

 

Zerbitzua/produktua bezeroaren esku jartzeko fase guztiak biltzen ditu ekoizpen-prozesuak, 

hornikuntzatik hasi eta biltegiratze- eta igorpen-faseraino, ekoizpena tartean. Ez dira 

ekoizpen-prozesuan sartzen merkataritza-prozesuak eta prozesu lagungarriak (langileen 

kudeaketa, finantza-kudeaketa, azpiegituren kudeaketa, estrategia…). 

Proposaturiko aukera teknologikoari buruzko nahikoa informazio eman behar dio txekeoak 

enpresari, hain zuzen ere enpresak aukera hori ezartzearen gainean erabakitzeko adina. 

Informazio horrek beste alderdi batzuk ere jaso ditzake, esaterako honako hauek: 

• Aukera horren abantailak eta desabantailak beste aukera batzuen gainetik. 

• Ezarpen-faseak. 

• Egin beharreko ekintzen definizio zehatza. 

• Kostua. 

• Hornitzaileen identifikazioa. 

• Lortu nahi diren abantailak, eta abar. 

Aukera teknologikoaren ezarpena erraza eta azkarra denean, txekeo teknologikoaren 

beraren jardute markoan jaso ahalko da. 
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A.1.2. EZ, EZ DA TXEKEO TEKNOLOGIKOA 

Txekeo teknologikoa EZ da proiektu bat, berrikuntza-proiektu posible baten aurreko 

ikerketa baizik. 

 

Dekretu honen ondorioetarako, honako elementu hauek, besteak beste, EZ dira txekeo 

teknologiko gisa hartuko: 

• Ekoizpen-PROZESU batean edo PRODUKTU batean berrikuntzara zuzenean 

bideratuta EZ dagoen azterlan bat. 

• Hobetzeko aholku orokorrak bakarrik ematen dituen txosten bat, konponbide 

teknologiko zehatzik eskaintzen ez duena. 

• Soilik arte egoera aztertzen duen txosten bat. 

• Soilik laborategiko entsegu lanak lantzen dituen txosten bat. 

• Merkatuan dauden aukera estandarren inguruko azterketa bat (adibidez: software-

paketeak). 

• Hobekuntzarako proiektu baten hasierako fasea, baldin eta erabili beharreko 

konponbidea jada zehaztuta badago eta beste aukerarik baloratzen ez bada. 

• Eragile Teknologikoak ezarri ahal duen konponbideari mugatutako azterketa, beste 

izan litekeen irtenbideak kontuan hartu gabe. 

• Enpresaren barnekudeaketa orokorreko arazo bati irtenbidearen bilaketa. 

• Produktu/zerbitzua dituen arau-betekizunei buruzko aholkularitza bat. 

• Bideragarritasun Tekniko edota Ekonomikoaren Azterketa bat. 

Txekeo teknologikoa ez da proiektu bat, berrikuntza-proiektu posible baten aurreko ikerketa 

baizik. 
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•  

A.2. ENTITATE HORNITZAILEAK: ERAGILE TEKNOLOGIKOAK 

Txekeo teknologikoa gauzatzeko, enpresa onuradunak entitate hornitzaile (eragile 

teknologiko) bat aukeratuko du, ezaugarri hauek izan behar dituena. 

• Sektorearen eta enpresen errealitatea sakon ezagutzea ikuspegi teknologikotik. 

• Esperientziak eta ezagutza transmititzeko eta 

kontzientziatzeko gaitasuna, enpresaburuengan gertutasun eta 

konfiantza eragiteko gai izatea. 

• Esperientzia eduki teknologikodun proiektuetan parte 

hartzean. 

 

Aztertzerakoan ea aukeratutako enpresa Eragile Teknologikoa bezala onargarria den, 

nahiko ezagutza eta esperientzia dituen erakundea aurkeztutako txekeo teknologikoa 

ondo egiteko gai den nahiko bermearekin kontuan hartuko da.  

 

Orokorrean, honako entitate hauek jotzen dira Teknologia Eragiletzat: 

 

• Ingeniaritzak (nagusiki 7112, 7120, 7490 EJSNrekin). 

• Industria-diseinatzaileak (nagusiki 7410 EJSNrekin). 

• Lanbide Heziketako Zentroak. 

• Zentro teknologikoak 
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B. NOLA GARATZEN DA TXEKEO TEKNOLOGIKOA? 
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TXEKEOA garatzeko metodologiak, oro har, bi azpiprozesu aurreikusten ditu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1. ARAZOA AZTERTZEA 

 

HELBURUA: 

Enpresak aurkitutako arazoa aztertu, horrelakoa izan behar dena: 

• Zehatza eta ez orokorra. 

• Enpresaren Ekoizpen-prozesu edo produktu/zerbitzu bat ukitu. 

 

OUTPUT: 

Eragile Teknologikoa Emaitzen txosteneko "1. Arazoaren analisia" atala bete behar du. 
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B.2. KONPONBIDE TEKNOLOGIKOA 

 

B.2.1. KONPONBIDERAKO AUKERAK IDENTIFIKATU 

 

HELBURUA: 

Lehenik eta behin, zenbait aukera posible identifikatuko dira; ahalik eta anitz eta 

berritzaileenak, enpresarekin egiaztatuak eta adostuak. 

Aukera guztiak osagai teknologikoaren bat izan behar dute. 

 

OUTPUT: 

Eragile Teknologikoa Emaitzen txosteneko "2.1. Konponbiderako identifikatutako aukerak " 

atala bete behar du. 

 

B.2.2. EZARRI BEHARREKO KONPONBIDE TEKNOLOGIKOA AUKERATZEA 

 

HELBURUA: 

Identifikatutako konponbidearen aukerak konparatzea oinarritzat hartuz bideragarritasun 

tekniko eta ekonomikoko irizpideak, bereizketa maila, ezarpen arriskuak eta asimilazio 

gaitasuna, beste faktore batzuen artean; horrela, enpresak ezartzeko ekintzarik aproposena 

zein den zehaztuko da. 

 

OUTPUT: 

Eragile Teknologikoa Emaitzen txosteneko "2.2. Konponbiderako kontuan hartutako 

aukeraren konparazioa" atala bete behar du. 
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B.2.3. HAUTATUTAKO KONPONBIDEAREN EZARPEN PLANA 

 

HELBURUA: 

Hautatutako konponbidea, proiektu bat behar ba du, hori gauzatzeko, Eragile Teknologikoak 

erdi/luze epeko ezarpen plana egitea. 

 

OUTPUT: 

Eragile Teknologikoa Emaitzen txosteneko "2.3. Aukeratutako konponbide teknologikoen 

xehetasunak " atala bete behar du. 
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1. ERANSKINA: DIRULAGUNTZAREN ETAPAK 
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1. ESKAERA 

 

1.1. EPEA 

 

Eskabideak aurkezteko epea 2022ko maiatzaren 2an hasiko da, eta 2022ko irailaren 30eko 

13:30ean amaituko da. 

 

1.2. AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA 

 

• Eskaera telematikoa 

• Kontratuen, eskaintzen, edota fakturen kopiak, aurreikusitako gastuaren zenbatekoa 

egiaztatzeko. 

 

2. GARAPENA 

 

Kapitulu honen babesean garatzen diren proiektuak 2022ko urtarrilaren 1etik eta 2022ko 

abenduaren 31ra arteko epean, biak barne, hasi eta amaitu beharko dira. 

 

3. EGIAZTAPENA 

 

3.1. EPEA 

 

Garatutako proiektuak justifikatzeko epea laguntza onartu eta hurrengo egunean hasiko da, 

eta epemuga 2023ko urtarrilaren 31 izango da, egun hori barne. 
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3.2. AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA 

 

• Justifikazio telematikoa 

• Justifikazioaren txostena  

• Emaitzen Txostena, webean eskuragarri dagoen ereduaren arabera. 

• Gastuen fakturak eta euren ordainketen frogagiriak 

• Laguntzaren publizitate egokia egiaztatzen duen dokumentazio grafikoa 
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2. ERANSKINA: EMAITZEN TXOSTENA 
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Datozen ataletan emaitzen txostenaren adibide bat jaso da, nola bete behar den jakiteko 

adibide praktikoekin edota jarraibideekin. Aparteko dokumentu batean, gida honekin batera, 

emaitzen txostenaren eredu bat jaso da, formatu editagarrian, eragile teknologikoek 

azterketa teknologikoak egiterakoan erabil dezaten. 

 

 

1. ARAZOAREN ANALISIA 

1.1. Elkarrizketen gaineko datuak 
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Atal honetan Eragile Teknologikoaren eta enpresaren izenak, Txekeoa gauzatzeko egin diren elkarrizketen 
datak, Txekeoaren hasiera eta bukaeraren arteko dataren bitartean egon behar direnak eta elkarrizketetan 
parte hartu duten pertsonak eta pertsona horien lana jasotzen dira. 

 
Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 

Enpresaren izena: ENPRESA SL 

Eragile Teknologikoaren izena: TXEKEA ingeniaritza 

 

Zk. Elkarrizketaren data Bisitaren arrazoia 

v1 2022-09-09 Hasierako diagnostikoa eta arazoaren ezaugarri nagusiak 

v2 2022-09-30 Identifikatutako arazoaren datuak xehetasunez hartzea 

v3 2022-10-14 Konponbidearen aukerak enpresa aurrean aurkeztea 

v4 2022-10-28 Behi betiko konponbidearen aukerak aukeratzea 

V5 2022-11-25 Hautatutako konponbidea enpresarekin kontsultatzea 

V6 2022-12-16 Azterketaren ebaluazioaren eta emaitzen azken txostena aurkeztea 

 

Parte hartzen duen pertsona Kargua v1 v2 v3 v4 v5 

Ainhoa Esnaola Gerentea (ENPRESA SL) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Rafael Santisteban Fabrikazio arduraduna (ENPRESA SL)  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gabriela Rodríguez Mantentze-lanen arduraduna (ENPRESA SL)  ✓  ✓  

Julen Herrero Teknikaria (TXEKEA ingeniaritza) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ibone Bartolomé Teknikaria (TXEKEA ingeniaritza) ✓ ✓  ✓  
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1.2. Enpresaren jardueraren datuak 

Atal honetan enpresak garatzen duen jarduera nagusia eta sektorea deskribatuko dira, produktu edota zerbitzu 
nagusiak identifikatuko dira, fakturazioan duen eragina, langileen egitura, enpresak lehenago BFAren 
programetan izan duen esperientzia, Porter diamantea osatzen duten lehiakortasun faktoreak eta produktu eta 
prozesu arloetako egoera adieraziz. 

 
Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 
Jarduera sektorea: 

Enpresak lantzen dituen jardun ekonomikoko sektoreak labur deskribatzea. (Adib.: siderometalurgia) 

 
Jarduera nagusia: 

Enpresaren jardun nagusia labur deskribatzea, dagokion sektoreko balio katean kokatuz. (Adib.: 
elementuak ekoiztea makineria eta igotze ekipamenduetarako) 

 

 Itxitako azken-aurreko 
ekitaldia 

Itxitako azken ekitaldia 

Fakturazio bolumena: 1.825.000 € 1.935.000 € 

Esportazio bolumena: 700.500 € 895.000 € 

Esportazioa/fakturazioa (%):  38 % 46% 

Langile kop. Titulatu kop. 
Pertsona kop. 
ekoizpenean 

Pertsona kop. 
atal 

komertzialean 

Pertsona kop. 
administrazioan 

20 6 13 4 3 

Gizonak Emakume
ak Gizonak Emakume

ak Gizonak Emakume
ak Gizonak Emakume

ak Gizonak Emakume
ak 

15 5 3 3 12 1 2 2 1 2 

 

(Enpresaren zerbitzu/produktu nagusien zorroa) 

Produktu/zerbitzuaren izena fakturazioaren % 

1. produktua % 47 

2. produktua % 44 

Mantentze-lanen zerbitzua % 9 

 
Enpresaren ekoizpen prozesu nagusiaren eta baliabide eskuragarrien deskribapena: 

Ekoizpen prozesu nagusiak labur deskribatu behar da, eraldaketa fase bakoitzeko lehengaiak eta 
ekipamendu nagusia identifikatuz. (Adib.: Moztea, kurba, soldatzea, tratamendua, muntatzea…) 
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Bezero nagusien deskribapena: 

Enpresaren produktu/zerbitzuak jasoko dituzten bezero garrantzitsuenak edota sektore nagusiak 
aipatzea, baita haien ustez erosketa faktore nagusiak zein diren ere. 

 
Lehiakide nagusien deskribapena: 

Identifikatutako enpresaren lehiakide nagusiak aipatzea, baita bezeroen pertzepzioaren ikuspuntutik 
ahultasun eta indargune nagusiak ere. 

 
Hornitzaile nagusien deskribapena: 

Enpresaren ohiko kolaboratzaile diren hornitzaile nagusiak aipatzea, baita horien ahultasun eta 
indargune nagusiak ere. 

Txekeo honetan ikertutako Produktuaren/zerbitzuaren edo prozesuaren oraingo egoeraren 
deskribapena: 

Produktua/zerbitzua merkatuan posizionatzen laguntzen duten faktoreak labur deskribatzea, 
identifikatutako arazoari dagokionez. (Adib.: produktuaren bizitza zikloa, merkatuaren bizitza zikloa, 
ezaugarri teknikoak, teknologikoki bereizteko faktoreak, sektorearen joerak eta erregulazioak, 
lehiaren ondorioak…). 

 

Edo prozesuaren eraginkortasunean eragina daukaten faktoreak labur deskribatzea, 
identifikatutako arazoari dagokionez. (Adib.: egokia ez izatea teknologikoki, eragozpen teknikoak, 
multzoen tamaina aldatzea, sektorearen joerak eta erregulazioak, automatizazio eta kontrol falta, 
prozesuen digitalizazio falta, lay-out...) 
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1.3. Arazoaren azterketa eta ezaugarri nagusiak 

Atal honetan azterketa teknologikoan aztertutako arazoa zehatz deskribatuko da, eskuragarri dagoen 
testuinguruko informazio guztia eskainiz eta konponduko duten balizko aukera teknologiko guztiak ikusaraziz. 
4.0 industriako azterketa bada, atal hau ez da bete behar. Gorriz betetako zatira pasatu.  
 
Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 

Azterketa teknologikoan aztertutako arazoaren deskribapena: 

Azterketa teknologikoan aztertu eta definituko den prozesu edo produktu/zerbitzuaren arloko arazo 
zehatza labur-labur deskribatzea. 

 
Eragin duten kausak: 

Ahal den neurrian, identifikatutako arazoa eragin duten kausak deskribatuko dira. 

 
Arazoa konpontzeko lehenago egindako lanaren deskribapena: 

Identifikatutako arazoak arintzeko edo konpontzen saiatzeko azterketa teknologikoaren aurretik 
enpresak abiarazitako ekintzak labur azaltzea. 

 
Arazoa konpontzearen ondorioz lortu nahi diren onurak: 

Identifikatutako arazoa konpontzeari esker enpresak lortu nahi dituen onurak labur deskribatzea, 
ahal den neurrian kalkulatzen saiatuz. 
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2. PROPOSAMEN TEKNOLOGIKOA 

2.1. Konponbiderako identifikatutako aukerak 

Atal honetan azterketa teknologikoan aztertutako arazoa konpontzeko edo arintzeko aukera teknologikoak 
identifikatu eta labur deskribatuko dira. 
 

Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 

Zk. 
Konponbidea

ren izena 
Deskribapen laburra 

A1 
Diseinua 
aldatzea 

Adibidez: 1 produktua berriz diseinatzea, bertsio arinagoa izateko. 3D 
diseinua, prototipoa eta proba mekanikoak. 

A2 
Prozesua 
aldatzea 

Adibidez: 1 produktu egonkorragoa ekoizteko beste teknika bat erabiltzea. 
Prototipoa eta proba mekanikoak egitea. 

A3 
Materialak 

aldatzea  

Adibidez: Egonkortasun berdinarekin baina 1 produktua arinagoa izateko 
ekoizpen materialen ezaugarriak definitzea, prezioan inolako igoerarik izan 
gabe.  

A4 
Diseinu eta 
materialak 

aldatzea  
Adibidez: Produktua berriz diseinatzea material berria erabiliz.  



 

Gida praktikoa 21/24 
Txekeo teknologiko estandarrak Bizkaiko ETEentzako 

 

2.2. Aztertutako konponbideen konparazioa 

Atal honetan balizko konponbide teknologikoak erkatu behar dira irizpide jakin batzuk oinarritzat hartuta; 
konparazioa konponbide erakargarriena zein den jakiteko lagungarria izan behar zaigu. Enpresa bakoitzak 
aukeratuko ditu negoziorako garrantzitsuak zaizkion irizpideak. 
 

Irizpide bakoitzari 1etik 3ra arteko garrantzia maila esleituko zaio, enpresaren interesaren arabera, eta 1etik (ez 
da batere erakargarria) 5era arteko maila (oso erakargarria) irizpide horri dagokionez identifikatutako 
proposamen bakoitzeko. 

 
Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 

 
Aukeratuko den konponbiderik egokiena, atal honetan  puntuazio handiena lortzen dueña izango da. 
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2.3. Aukeratutako konponbide teknologikoaren xehetasunak 

Aurreko bi puntuetako edukietan oinarrituz, identifikatutako beste aukeren gainetik konponbide teknologiko 
jakin bat hautatu izana atal honetan justifikatuko da, eta ezarpen planean aurreikusi beharreko alderdi gakoak 
zehaztu behar dira. 

 

Hurrengo atal buruzko informazioa nahiko luzea izaten ba da, eranskin batean, edozein formatuarekin, 
gehitzea gomendatzen da, joan behar den puntuan, sartuko den eranskinean aipatuz  

 
Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 
Proposatutako beste aukera teknikoen artean aukeratutakoaren justifikazioa: 

Aurreko bi ataletako edukietan oinarrituz, identifikatutako beste aukera teknikoen gainetik 
konponbide teknologiko jakin bat hautatu izana labur-labur justifikatu behar du. 

 
Aukeratutako konponbide teknologikoen deskribapen xehatua: 

Hautatutako konponbidea teknikoki deskribatzea, konponduko duen arazoan oinarrituz. 

Konponbide teknologikoaren deskribapenean jaso beharreko zenbait alderdi, adibide gisa, honako 
hauek izan daitezke: identifikatutako arazoa nola lantzen den, zein den teknologia gakoa, 
enpresarentzat hori ezartzeak eragingo duen balioa, enpresako zein jarduerek izango luketen 
konponbidea ezartzearen eragina, erreferentziazko zein esperientzia ezagutzen duten, eta abar. 

 
Ezarpenean inplikatutako eragileak eta egindako lanak: 

Konponbidea ezartzeko lantaldeen osaera eta rola zehaztea, enpresako barrukoa zein lagungarria. 
Talde lagungarria Eragile Teknologikoarekin bat etor daiteke, ezarpen errazak direnean, edo 
identifikatuko diren beste balizko hornitzaile batzuekin, azterketa teknologikoan zehar ezarriko ez 
diren konponbide teknologiko konplexuagoak direnean. 

 
Ezarpenerako kronograma eta lan plangintza: 

Aukeratutako konponbide teknologikoa ezartzeko lan plangintza zehaztea. 

Ezarpen planeko lanak eta faseak kronograma batean jartzea gomendatzen da, datekin, 
betearazpen epeekin eta betetze giltzarriekin zehaztuz. 

 
Arrisku potentzialak eta kontingentzia plana: 

Konponbidea ongi ezartzeko arrisku potentzialak identifikatzea eta neurri aringarriak proposatzea 
(teknikoak, giza neurriak eta/edo antolakuntzakoak), enpresan ezarpen prozesuaren jarraipena 
bermatu ahal izateko. 
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Hornitzaileak eta aurrekontuak: 

Zenbait hornitzaileen aurrekontuak jaso edo konponbidearen ezarpenaren kostuen aurreikuspena 
eta ezarri ahal dituen zenbait hornitzaileen izenak. 

Eragile teknilogikoa, aukeratutako konponbide teknologikoa ezartzeko hautagaia izaten ba da, 
hemen izendatuko beharko dira, gutxienez beste bi hornitzailealternatiboak. 

 
 
Bestelako informazio interesgarria: 

Intereseko beste edozein informazio ere jaso behar da bertan, aurreko ataletan jaso ez bada eta 
Eragile Teknologikoaren arabera garrantzitsua baldin bada konponbide teknologikoa hedatzeko, 
adibidez: legedi aplikagarria, laguntzak eta diru-laguntzak, ingurumen arloko baldintzak, eta abar. 
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3. LABURPEN EXEKUTIBOA 

 

Txostenaren lehenagoko edukian oinarrituz, atal honetan azterketa teknologikoaren oinarrizko alderdien 
laburpena jasoko da. 
 

Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 
Eragile teknologikoen ondorioak: 

Proiektuaren alderdi garrantzitsuenak Eragile Teknologikoaren ikuspuntutik deskribatzea. 

 


