
Getxoko 2017ko HMIParen 
parte-hartze prozesua 
(Diagnostikoaren fasea) 

2017ko azaroaren 8a 



Parte-hartze 
prozesua 

Maiatzak 25 

TOPAKETA HERRITARREKIN, 
INTERES-TALDEEKIN ETA 

ADITUEKIN 

Ekainak 7 Uztailak 7 Azaroa 

NEURRIAK 
KONTRASTATZEKO 

FASEA 
DIAGNOSTIKOAREN FASEA AZTERKETA 

Abuztua 

HERRITARREN PERTZEPZIOARI 
BURUZKO INKESTA, HELBIDE 

ELEKTRONIKOA ETA WHATSAPP-A 

 

KOMUNIKAZIO-ESTRATEGIA 



JARDUNALDIA 
HERRITARREKIN, INTERES-TALDEEKIN 
(ETA ADITUEKIN) 
 

 
DATA: Ekainak 7 

PARTE-HARTZAILEAK: 18 pertsona 
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Topaketa herritarrekin 
eta interes-taldeekin 

o PARTE HARTU DUTEN ERAKUNDEAK: 

Getxolan, Uribe Kosta Elkartea, Bizkaibus, Agenda 21 BHI Aixerrota, Getxoko 
aparkalekuak kudeatzen dituen enpresa, Getxo Kaia, Getxo Kirolak, 
Udaltzaingoa eta Bizkaia Zubia…  

 

o ADITUEN MAHAIA: 
 

Fernando González Vara, Bilboko Udaleko mugikortasun sailaren arduradun 
gisa. 
 

Aitor Larruzea, Durangoko Udaleko arduradun gisa. 
 

José Félix Basozabal, Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lanen diputatu ohi gisa. 
 

Juan Álvaro Alayo, Bilbao Ría 2000ko azpiegituren arduradun ohi gisa. 



1. MAHAIA: 
OINEZKOEN ETA 

BIZIKLETA- 
ERABILTZAILEEN 
MUGIKORTASUNA 

Lan-mahaiak 

 
2. MAHAIA: 

IBILGAILU 
PRIBATUA, 

APARKAMENDUA 
ETA GARRAIO 

PUBLIKOA 

3. MAHAIA: 
MUGIKORTASUN 

ARLOKO 
ADITUAK 

HELBURUAK: 
Diagnostikoa + 2030eko egoera 



1. mahaia: Bizikleta bidezko mugikortasuna 

2030EKO EGOERA 
 

o Sentsibilizazio-lana egiten da adin guztietako 
jendearekin. 
 

o Zirkulazio-araudia argia da, eta gizarte osora 
zabalduta dago. 
 

o Getxobizi sistemak aparkaleku seguruak eta estaliak 
ditu, sistema bizkor eta interkonektatua da. 
 

o Bidegorri-sarea osatu egin da. 

DIAGNOSTIKOA 
 

 Garraiobide hau asko erabiltzen da. 
 

 GETXOBIZIn inbertsio handiak egin dira, eta sistema 
erabilgarri, eraginkor eta ekonomikoa lortu da. 
 

 Getxo bizikleta erabiltzeko udalerri egokia da. 
 

× Joan-etorriak egiteko modu ezberdinen arteko 
elkarbizitza zaila. 
 

× Zailtasunak GETXOBIZIn (aparkalekuak, konexiorik 
gabe…) 

 
× Komunikazio-kanpaina urria. 

 
× Hobetu daitekeen bidegorri-sarea. 



1. mahaia: Oinezkoen mugikortasuna 

2030EKO EGOERA 
 

o Irisgarritasuna hobetu da udalerrian (espaloi zabalak, 
igogailuak, arrapalak…). 
 

o Gune komertzialak oinezkoentzat jarri dituzte. 
 

o Oinezkoentzako bide seguruak daude.  
 

o Semaforoak oinezkoen beharrizanetara egokituta 
daude. 

DIAGNOSTIKOA 
 

o Gero eta adineko pertsona gehiago daude Getxon.  
 

× Bidegurutze eta zebra-bide batzuetan ondo ikusteko 
zailtasunak daude, horrek segurtasunerako dituen 
arriskuekin. 
 

× Udalerriko leku askotan espaloi estuak daude. 
 

× Mugikortasun bertikaleko azpiegitura batzuei buruz 
kexatu dira zenbait herritar. 



2. mahaia: Ibilgailu pribatua 

DIAGNOSTIKOA 
APARKAMENDUA 
 
 Orokorrean, Getxon ibilgailua uzteko aukera asko daude, kalean nahiz lurpean. 
 
× Zenbait gunetan (Algorta, Areeta), egunetan (ostiraletik igandera) eta ordu-tartetan (20:00etatik aurrera) aparkatzea oso zaila 

dela uste dute herritarrek. 
 

× Hondartzetako aparkalekuak (Ereaga) bete egiten dira zenbait egunetan. 
 

× Saltoki batzuetatik diote beren bezeroek ezin dutela dendatik gertu aparkatu eta, azkenean, erosketak beste leku batzuetan 
egitea erabakitzen dutela. 
 

× Auzo batzuek ez dute lurpeko garaje publiko nahikorik (Romo, Algorta). 
 
INTERESEKO BESTE GAI BATZUK 
 
× Zamalanak (erabilera okerra, pilaketak…). 

 
× Autoa erabiltzeko kultura. 

 
 Ingurune lasaiek abantailak dituzte.  
 
 
 



2. Mahaia: Ibilgailu pribatua 

2030EKO EGOERA 
 
o Disuasio-aparkalekuen politika dago, udalerrira autoz iristea ekiditeko.  

 
o Ibilgailu pribatuaren ordez garraio publikoa erabiltzeko kultura sustatu da.  

 
o Aurrera egin da kaleak oinezkoentzako jartzeko bidean, eta horrek udalerrian autoak gutxitu ditu. 
 
o Semafororik gabeko udalerria lortu da; oinezkoek dute lehentasuna autoen aurrean. 
 
o Kutsadurarik eragiten ez duten ibilgailu elektrikoetan zirkulatzearen alde egin du Getxok. 

 
o Mikrobanaketa: azken miliako banaketa-puntuak daude, zamalanetarako guneetan zirkulazio-arazoak eragiten dituen ibilgailu-

pilaketa saihesteko. 



2. mahaia: Garraio publikoa 

2030EKO EGOERA 
 

o Getxoko kostaldean zehar –horixe da udan auto-
pilaketa handienak hartzen dituen gunea – garraio 
publikoa jarri dute (ez turismora bideratuta soilik). 
 

o Pantailetako informazioa fidagarria da, eta 
dibertsitate funtzionala duten pertsona guztientzat 
egokituta dago. 
 

o Gidaririk gabeko taxi-zerbitzua jarri dute martxan, 
ibilgailu pribatua baino seguruagoa eta 
iraunkorragoa. Bizkaia Zubia eta Algortako Portu 
Zaharra lotzen ditu. 

 
o Getxo eta Bilbo ibaiaren bidez konektatuta daude, 

garraio publiko sistemaren baten bitartez. 
 

 

DIAGNOSTIKOA 
 

 Metro eta Bizkaibus zerbitzuen balorazioa positiboa 
da (maiztasunak, geralekuen banaketa…). 
 

 Halaber, uste dute Bizkaia Zubia mugikortasunerako 
erreferente dela. 
 

 Hiriko gune aldapatsuetan mugikortasun bertikaleko 
aski azpiegitura daude. 

 
× Bizkaibus zerbitzuari dagokionez, berinape gehiago, 

irisgarritasun hobea eta informazio hobea eskatu 
dituzte. 
 

× Ez dago erabilgarri dauden garraiobide publikoei buruz 
informazio bateratua ematen duen plataformarik: 
geralekuak, itxarote-denborak… 



3. mahaia: Adituak 

IDEIA NAGUSIAK 
 
o HMIParen helburuak ondo zehazteko balioko duen egungo mugikortasunaren diagnostiko eraginkorra egitea da lehen urratsa. 

 
o Hirigintzaren garrantzia eta horrek mugikortasun-planekin duen harreman estua ere hizpide izan dituzte. Bi planek batera joan 

behar dute. 
 

o Herritarren mugikortasun-ohiturak aldatzeko beste funtsezko beste elementu bat aparkamendua da. 
 

o Garraio publikoari dagokionez, Metroak udalerrian dituen geralekuen garrantzia azpimarratu dute, pribilegioa baita Bilborekin 
konektatuta egoteko. Halere, garraio-eskaintza ona den arren, ez du jende askok erabiltzen, Bilbon lan egiten duten pertsona 
ugarik beren ibilgailua hartzen baitute. 
 

o Bizikletari dagokionez, joan-etorriak egiteko beste aukera batzuekin partekatutako guneak ondo kudeatzearen garrantzia aipatu 
dute, egoera arriskutsuak ekiditeko. Bizikletak alokatzeko sistemak ondoko udalerriekin koordinatzeko premia ere adierazi dute.  
 

o Amaitzeko, HMIPa egiteko eta ezartzeko, merkatarien, bizikleta-erabiltzaileen eta beste elkarte eta talde batzuen artean eragile 
aliatuak bilatzearen premiaz hausnartu dute. 



INKESTA 
 

2017ko ekainaren 7an egindako jardunaldiari buruzko 
gogobetetasun-inkestak utzitako datu nagusien laburpena. 

GOGOBETETASUN 



%75 Inkesta bete zuten pertsonen                       gizonak izan ziren; % 25, 
emakumeak. 

8,3 
Ekitaldiaren gogobetetasun-maila orokorra parte-hartzaileen artean 
(0-10 eskala). Puntuazio bera gizonen eta emakumeen artean. 

Galdetegia erantzun zuten pertsonen %100ek 

«gomendatuko liekete parte hartzea» beste pertsona batzuei. 



Jardunaldiaren balorazioaren  
emaitzak 

ALDERDIA 
BALORAZIO 
OROKORRA 

(1ETIK -10ERA) 
EMAKUMEAK GIZONAK 

ERABILITAKO 
METODOLOGIA 8,5 9 8,3 

JARDUNALDIAREN 
BALIAGARRITASUNA 8,5 8,3 8,6 

DINAMIZAZIOA 8,4 8,7 8,3 
JARDUNALDIAREN 

ANTOLAKETA 8,2 7,7 8,3 
PARTE-HARTZE 

MAILA 7,9 7,7 8,0 



LABURPENA 
INTERNET BIDEZKO PARTE-HARTZE PROZESUAREN 

o Herritarren pertzepzioa jasotzeko inkesta 
o Helbide elektronikoa 
o Whatsapp-a 

 
 

DATA: Maiatzaren 25etik uztailaren 7ra 
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Inkesta, helbide elektronikoa, Whatsapp-a 

GUZTIRA: 
84 PARTE-HARTZAILE 

171 EKARPEN 

INKESTA: 
69 parte-hartzaile 
119 ekarpen 

HELBIDE 
ELEKTRONIKOA: 
9 parte-hartzaile 
44 ekarpen 

WHATSAPP-A: 
6 parte-hartzaile 
8 ekarpen 



Herritarren pertzepzioa 
jasotzeko inkesta 

PARTE-HARTZAILEEN PROFILA: 
 

ADINA 

% 1,4 

% 17,4 

% 78,3 

% 2,9 
% 0

% 25

% 50

% 75

% 100

<18 urte 18-30 urte 31-65 urte >65 urte

SEXUA 

Emakumeak % 32,3

Gizonak % 67,7



Gogobetetasuna 
mugikortasunaren arloekin 

PROPOSAMENAK LEHENTASUNA 
(1etik 5erako eskalan) 

… OINEZKOEN MUGIKORTASUNAren aukerekin 3,6 

… GARRAIO PUBLIKOArekin 3,4 

… INGURUMENAREN KALITATEArekin 3,3 

… BIDE-SEGURTASUNArekin 3,2 

… ZAMALANekin 2,9 

… IBILGAILU PRIBATUAren erabilerarekin eta 
kudeaketarekin 2,8 

… BIZIKLETA BIDEZKO MUGIKORTASUNAren aukerekin 2,7 

… APARKAMENDU-SISTEMArekin 2,4 

… MUGIKORTASUN IRAUNKORRARI BURUZKO 
PRESTAKUNTZArekin eta HEZIKETArekin 2,4 

OINEZKOEN MUGIKORTASUNArena da 

parte-hartzaileengan gogobetetasun-

mailarik handiena duen arloa. 

APARKAMENDUA ETA mugikortasun 

iraunkorrari buruzko HEZIKETA dira 

hobetzeko tarterik handiena duten 

arloak. 

* Erantzunen kategoriak honela operatibizatu dira: ezer ez 1, gutxi 2, zertxobait 3, nahiko 4, asko 5. 

Jarraian parte-hartzaileen gogobetetasun-maila adierazten da, 1etik 5era, gogobetetasun-mailarik txikienetik handienera(*):  



Herritarren pertzepzioa 
jasotzeko inkesta 

Auto gehiegi 

EKARPENAK ETA AZALPENAK: 
ARAZOAK 

Bidegorri gutxi Irisgarritasun 
falta 

Arriskua bide-
segurtasunean 



Herritarren pertzepzioa 
jasotzeko inkesta 

Oinezkoentzako 
gune gehiago 

TAOren 
azterketa sakona 

Aparkaleku 
gehiago 

Bidegorri 
bereiziak 

Getxorako 
bakarrik izango 

den garraio 
publikoa 

EKARPENAK ETA AZALPENAK: 
HOBEKUNTZAK 



“ Hacen falta más aparcabicis cerca del transporte público, 
Puente Bizkaia y las playas 
 
Ejecutar la planificación viaria y los paseos diseñados en el 
Plan de Compatibilización de Mimenaga 
 
Unificar el préstamo de Bicis de Getxo con el de la 
Mancomunidad de Municipios de Uribe Kosta (Bizimeta)  
 
Conectar por bidegorri la estación de Ibarbengoa tanto 
desde la zona de Berango como de la de Algorta  
 
Colocación de bandas reductoras de velocidad homologadas 
al comienzo de la calle Sabino Arana  
 
 

Posta elektronikoan 
jasotako ekarpenak 



“ Incrementar el aparcamiento en el barrio de La Humedad y 
Villamonte. Calles Arene, Villamonte, Iparbide, Elizondo… 
 
Anchar la acera de Kresaltxu a la  
altura del número 10 
 
 
La calle Gorbeia tiene aparcamiento  
en batería a ambos lados de la calle  
y se dificulta la circulación a  
los autobuses  
 
 
Anchar la acera en la parada de bus de  
Los Chopos 93 
 
 

Whatsapp bidez 
jasotako ekarpenak 



ESTRATEGIA 
KOMUNIKAZIO 
 

 
 
 
 

o Wegbunea 
o Prentsa 
o Bideoak 
o Whatsapp-a 
o Sare sozialak 
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Webgunea: 
www.getxo.eus/eu/pmus/ 
 



Bideoa: 
youtube.com/user/GetxokoUdala 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SBZKYuusWHs


Bideoa: 
youtube.com/user/GetxokoUdala 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yoS83vZuqwk


Prentsa:  
Getxoberri / Deia 
 
 

http://www.deia.com/2017/05/04/bizkaia/margen-derecha/getxo-disena-su-modelo-de-movilidad-sostenible?random=343996


Whatsapp-a:  
Flyer-a 
 
 



Sare sozialak:  
Twitter 



Sare sozialak:  
Twitter 



Sare sozialak:  
Facebook 



Sare sozialak:  
Facebook 



Sare sozialak:  
Facebook 



Eskerrik asko! 
Kualitate Lantaldea 
2017ko azaroa 
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