
Ostalaritza Mahaia

2021ko i rai lak 16

16 de septiembre del  2021



1. Sektorearen egungo egoeraren azterketa.

2. Hurrengo gaiei buruzko informazioa: 

3. Idea eta proposamen berriak: taldeko eztabaida

4. Galderak, iradokizunak eta bestelakoak.

Gaurko Gai-Zerrenda

 Getxo Bono - Ostalaritza 2021: kanpainari buruzko datuak
 Bizkaiko Ostalaritza Elkarteak Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin antolatutako doako 

prestakuntza-ikastaroen egutegia
 Covid informatzaileak: egindako azterketaren emaitzak
 Covid-19 Ezohiko Laguntzak
 “Getxo Bihotzetik” Proiektua.
 Tokiko kontsumoari buruzko sentsibilizazio eta sustapen-kanpaina
 GetxON: Markaren berriztapena
 Establezimenduen Bilatzailearen berriztapena
 Eusko Jaurlaritzaren laguntza berriak Pubs eta gau-aisialdiko diskotekentzat
 Kontrataziorako dirulaguntzak 2021.
 Batuz Sistema.
 Mahaiaren ordezkaritzetan plaza hutsak
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Sektorearen egungo egoera?
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• Atxikitako establezimenduen kopurua: 37

• TRUKATUTAKO BONUAK: %41,61 (4.793 bonuak)

• Bonorik trukatu ez duten establezimenduen kopurua: 

7 (%18 gutxi gorabehera)

• Irailaren 6ra arte sortutako Negozio-Bolumena: 

112.290€

 15€ko bonuak: %36,46

 30€ko bonuak: %46,75

GetxoBono Ostalaritza 2021 
(Irailaren 6an eguneratutako datuak)

1
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1 GetxoBono Ostalaritza 2021 
(Irailaren 6an eguneratutako datuak)



1 Getxo Bono Hostelería



1
GetxoBono Ostalaritza 2021 

???????
1.- Ostalariekin bilera eta kanpaina-proposamena

2.- Bisita pertsonalizatuak

3.- komunikazio-kanpaina berria, bonuak dituzten establezimenduak izendatzeko.

4.- Geratzen diren bonuak banatzea……

???????

€ Existentes Repartidos Saldo

Devolucion por 

baja 

establecimiento

Quedan por  

repartir

30 5.760 5472 288 126 414

15 5.760 5472 288 84 372

Establecimientos € TOTAL

7 30 144 1008 1.422

15 144 1008 1.380



Online prestakuntzak2

1. MIKROENPRESA DIGITALA:

 Oinarrizko eta doako ikastaroak.

 2 orduko iraupena.

 Mikroenpresei eta autonomoei zuzendua.

 Helburua: informazioaren eta komunikazioen teknologiak negozio-prozesuetan aplikatzeari ekitea.

2. IRISGARRITASUNA: turismoa pertsona guztientzat.

 Prestakuntza horrek jarraipena ematen dio 2019an aurrez aurre emandako prestakuntzari.
 Errealizazio plataforma: Saretour.

 Prestakuntzak 4 modulu ditu, bakoitza 20 minutukoa:

 Egokitzat jotzen duzuen modulu guztietan parte hartu daiteke.

Oharra: formazio horiek Kode Etikoa programaren barruko formazioak dira. Programa honetan parte 
hartzen ari bazara, garrantzitsua da egiten dituzun ikastaroen berri ematea

1. Testuingurua: funtsezko kontzeptuak.
2. Desgaitasuna duten pertsonak: Turismo irisgarriaren onuradun nagusiak.
3. Pertsona guztientzako turismoa.
4. Komunikazio inklusiboa.

https://saretour.eus/eu/home


2 EGUTEGIA:

SARE SOZIALAK ETA 

MARKETING DIGITALA

PRODUKTIBITATEA

MIKROENPRESA DIGITALA:
ONLINE FORMAKUNTZAK

Datak hurbildu ahala, deialdiak

eta izen-emateak esteka honetan

argitaratuko dira:

Euskadi+innova. SPRI Taldea -

Euskadi+innova

https://www.spri.eus/euskadinnova/eu/euskadiinnova-azala/index.aspx


2 Kurtsoen Egutegia: 
Bizkaiko Ostalaritza Elkarteak antolatuta, Eusko Jaurlaritzaren

laguntzarekin

Izen-emateak Bizkaiko Ostalaritza Elkartearen web orrialdean 

www.asociacionhosteleria.com

https://www.asociacionhosteleria.com/formacion-hosteleria/
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 Registro de rondas y visitas individualizadas realizadas 
 

Visitas 341 

Rondas 12083 

Registros Totales 12424 

Media de registros (visitas + rondas) diarios: aprox. 115 

 

Peticiones por parte de la hostelería 

Peticiones por parte de la hostelería en las visitas 

Terrazas  

- Tramitación de terraza temporal COVID 

- Solicitud nueva terraza definitiva 

- Estado de la solicitud de terraza 

62 

Ayudas económicas 

- Ayudas a la contratación 

- Solicitudes de ayudas COVID 

- Estado de solicitud de ayudas 

20 

Gestión Residuos Sólidos Urbanos (Basuras) 

- Disposición de los contenedores 

- Reparación de contenedores 

- Olores provenientes de los contenedores 

20 

Información sobre COVID 

- Soportes de comunicación para su difusión 

(Cartelería COVID) 

15 

Limpieza vía pública 

- Frecuencia de limpieza 

- Mobiliario urbano deteriorado 

9 

Asesoramiento en gestión 4 

Parking 3 

Salud pública 

- Desinfección en transporte público 

- Acelerar la vacunación 

2 

Otras 

- Listado take away 

- Cambios de identificación en BDE 

42 

Total consultas 177 

 

Emails recopilados 
 

Contactos de Email recogidos en las visitas 284 

Emails añadidos en campos vacíos de la BDE 133 

Establecimientos en la BDE sin email    29 

 

COVID Informatzaileak
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Datos analizados Visitas Individualizadas 

En relación a los datos aportados en la tabla anterior cabe destacar lo siguiente: 

(1) Las personas Informatzailes COVID no han podido valorar el horario de apertura y cierre 

de los establecimientos hosteleros del municipio porque su horario laboral ( el dea apertura de 

cada establecimiento), no coincidía con los horarios adoptados por el Gobierno Vasco. 

(2) Casi el 83% de los establecimientos hosteleros del municipio no cumplen con la obligación 

de exponer la identificación con la clasificación del grupo hostelero al que pertenecen. 

(3) El 80,65% de los establecimientos hosteleros del municipio no cumplen con la obligación de 

exponer el horario de apertura y cierre en el exterior del local. 

(4) En el 78,6% de los establecimientos hosteleros del municipio no se identifica el aforo máximo 

del establecimiento de forma visible. 

(5) El 75% de los establecimientos hosteleros del municipio no exponen el horario según grupo 

hostelero en el interior del local. 

(6) El 78,5% de los establecimientos hosteleros del municipio no exponen de forma visible el 

aforo máximo del local. 

(7) Casi el 68% de los establecimientos hosteleros del municipio no cumplen con la obligación 

de disponer del cartel informando de la existencia de hojas de reclamación oficiales. 

Plan de acción 
En general, tras valorar los datos recabados en el cuestionario de Visitas Individualizadas, es 

reseñable la falta de cumplimiento con la normativa vigente de soportes informativos por parte 

de la hostelería hacia su clientela. Casi el 80% de los establecimientos hosteleros no cumplen 

con la obligación de exponer las diversas identificaciones: 

 Aforo máximo  Grupo Hostelero 

 Horario  Existencia de hojas de reclamaciones 

 Terraza  … 

A través del programa se ha identificado la necesidad de facilitar a la clientela el acceso a la 

información de los locales hosteleros. Para ello se podrían realizar las siguientes acciones en 

Hostelería: 

1. Informar de la obligación del cumplimiento de la normativa vigente respecto a la 

cartelería. 

2. Facilitar los soportes (cartelería). 

3. Colocar los soportes (cartelería). 

COVID Informatzaileak



Covid-19 Ezohiko Laguntzak4

05/29 - 06/14: eskabideen lehen aldia:

05/11 – 06/30: eskabideen bigarren aldia: eskaerarik ez. 

(Gaur egun) 09/01etik 09/15era: eskabideen hirugarren aldia: eskaerarik ez irailaren 10era arte.

 257 eskaera: 248 eman ziren, 324.680 €guztira, eta 6 eta 3 enpresak atzera egin zuten.

 Enpresa onuradunen profilaren arabera:
 173 enpresak eskatu zuten sektorea ixteagatik.
 75 enpresak eskatu zuten udalerriaren perimetroa ixteko.

 Sektorearen arabera:
 Ostalaritza: 173 ( %69,8)
 Turismo-zerbitzuetako enpresak: 27 ( %10,9)
 Ostatuak: 5 ( %2)
 Taxiak: 43 ( %17,3)

 Forma juridikoaren arabera:
 Pertsona fisikoak: 144 ( % 58,1)
 Ondasun-erkidegoak eta nortasun juridikorik gabeko bestelako taldeak: 29 ( % 11,7)
 Pertsona juridikoak: 75 ( % 30,2)



5 Getxo Bihotzetik –

 Ostatu-gauak handitzea.

 Bilbo-Bizkaia Handiko enpresei MICE zerbitzuak eta 

baliabideak ezagutaraztea

 Estatuko eta nazioarteko kalitatezko talde berriak

erakartzea Getxora.

Ezohiko
Proiektua

Virginia Pérez - Mice Design

Iñigo G.Valenzuela - Go Basquing

Jarduera-ildo nagusiak:

1.- Nola proiektatuko garen eta zer erakarri nahi dugun definitzea, Getxo markaren balioak identifikatuz eta gure

produktuak eta zerbitzuak kokatzen lagunduko diguten "istorioak" sortuz. Modu parte-hartzailean eta mahai sektorialekin eta

Getxoko enpresa-sare osoarekin lan eginez.

2.- Negozio-eredua eta/edo zerbitzuak berrikusteko interesa duten enpresei laguntzea, hobetzeko arloak zehaztuz eta

produktu eta esperientzia berriak zehaztuz, eta/edo lehendik daudenak MICE merkatuan saltzeko egokituz.

3.- Online komunikazio- eta merkaturatze-kanpaina, historia, zerbitzu eta/edo produktu horiek zabaltzeko.

4.- Alderantzizko merkaturatze-jardunaldiak antolatzea: FAM-TRIPS presentzialak (5) eta birtualak (10), eskaintza erosi

eta/edo merkaturatu dezaketen enpresa eta eragile interesgarriei eskaintzaren berri emateko.
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Egindako ekintzak:

 Proiektua tokiko enpresa-sareari aurkeztea.

 Newsletterrak sortu

 Tokiko enpresentzat – Zerbitzu-

hornitzaileak

 Zerbitzuak erosten dituzten eta/edo

merkaturatzen dituzten "Diana" 

enpresentzat.

 Jarraipena/harremana tokiko 120 enpresarekin, 

horien zerbitzuak proiektuan integratzeko

formularik onena bilatzeko.

 2 Ohiturazko bidaiak: uztailak 21 eta 29

https://drive.google.com/file/d/1oOYHWL22F94Yk3

tN6gLOmSb92IagYcr3/view?usp=sharing

Hurrengo ekintzak: 

 13 ohitze-bidaia

 Online edukiak komunikatzeko eta hedatzeko kanpaina

 Ikus-entzunezko edukiak sortzea

 Sare sozialetan eskaintza ikusaraztea

 Newsletterrak enpresetako 7.000 zuzendariri

 Tokiko enpresei laguntzea, enpresa horien zerbitzuak

proiektuan integratzeko formularik onena bilatzeko..

Ikusgarritasuna

50 

enpresarentzat

Komunitate

bat gara

Getxo Bihotzetik –

Mayo - Julio
Maiatza - Uztaila Iraila - Abendua

5
Ezohiko

Proiektua

https://drive.google.com/file/d/1oOYHWL22F94Yk3tN6gLOmSb92IagYcr3/view?usp=sharing
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Getxo Bihotzetik –5 Ezohiko
Proiektua
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Getxo Bihotzetik –5 Ezohiko
Proiektua
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Getxo Bihotzetik –5 Ezohiko
Proiektua
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Getxo Bihotzetik –

ENPRESA GUZTIEK PARTE HARTZEKO AUKERA DUTE

IGO SARERA!!

visitgetxo@getxo.eus

5 Ezohiko
Proiektua

mailto:visitgetxo@getxo.eus


6 Tokiko kontsumoa sentsiblizatzeko
eta sustatzeko kanpaina

 1.240.338 inpresio kaleratu ditugu, eta 1.094.278 erabiltzaile bakar izan ditugu

guztira.

 Kanpainaren batez besteko CTRa %0,52koa izan da, eta CBK (Clic bakoitzeko

kostua) 1,89 eurokoa izan da.
*Segmentación 

geográfica por IP 

PM Prec isión: 

Margen derecha

Getxo

Leioa

Erandio

Sopela

Berango

Plentzia

Barrika

Gorliz

Urduliz

INPRESIOAK

1.240.538

VIEWS

319.277

Hitzartutako
Erabiltzaile

Bakarra

1.094.278

CLICS

6.418



6 Tokiko kontsumoa sentsiblizatzeko eta 
sustatzeko kanpaina



7 GetxON Marka



6 Establezimendu-Bilatzailearen
berriztapena

1.- Barne-lana informatika-arloarekin

Barne-tresna hobetzea; edukiak eta diseinua

2.- Kanpoko lana: analisi kualitatiboa



6 Establezimendu-Bilatzailearen
berriztapena



9 Dinamizaziorako dirulaguntzak 2021

1. Lerroa: Getxoko merkatarien eta/edo ostalarien 

elkarteei zuzendutako dinamizazio ekonomikoko 

jarduerak egiteko laguntzak. (LBN, iraila)

2. Lerroa: eremu estrategikoetako profesionalen 

elkarteei zuzendutako dinamizazio ekonomikoko 

jarduerak egiteko laguntzak.

5.324,00 €              

4.491,20 €              

-  €                         

9.815,20 €              

8.800,00 €              

5.600,00 €              

6.000,00 €              

-  €                         

-  €                         

20.400,00 €            

6.316,80 €              

3.683,20 €              

10.000,00 €            

7.892,10 €              

7.892,10 €              

48.107,30 €            

AMAREN EGUNA LEHIAKETA – CONCURSO 

Resumen de Proyectos 

Subvencionables

Importe 

concedido según 

art. 5 d)

ALGORTAKO DENDAK

ALGORTAKO DENDAK, ZUGANDIK GERTU – 

AURKITU ETA IRABAZI – DESCUBRE Y 

ROMO BIZIRIK

CAMPAÑA NAVIDAD OLENTZERO

TOTAL 

PROYECTO CALENDARIO 2022

TOTAL 

ASOHGE

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA 

ACTUACIÓN SPOTEROOM

TOTAL 

TOTAL 

GETXO ENPRESA

PROMOCIONAR SECTORES/SUBSECTORES 

DAR SALIDA A LOS PRODUCTOS DE 

XXXI CONCURSO DE ESCAPARATES

LOS COMERCIOS DE GETXO TE INVITAN A 

Onuraduna / Beneficiario

Emandako

zenbatekoa

Importe concedido

Begihandi Kultur Elkartea 12.800,00 €

ASOC CULTURAL AUDIOVISUAL KLIP 

ELKARTEA
8.905,70 €

Karraskan, Red de experiencias creativas de 

Euskadi
8.294,30 €

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 

DISEÑO GRÁFICO EN EUSKADI. Serifalaris
15.000,00 €

Guztira / Total 45.000,00



Beneficiario/ Onuraduna
Zenbatekoa

3.1.Unite 1500

3.2.TelemarketinAlgorta 1190

3.3.Suderow 959

3.4.Asesoría Proyecta 1500

3.5.Autocinegetxo 0

3.6.Global Sound 1.050

3.7.Gobasquing 1500

3.8.IN56 1500

3.9.Jaime José Hayde 1500

3.10 Katz Estudio 1500

3.11.La Vereda 1500

3.12 Loizaga prest 1050

3.13 Marmolar 875

3.14.Muchart 1500

3.15.Noismart 1500

3. Lerroa: udalerriko enpresek negozio-ildo 

eta/edo produktu eta/edo merkaturatze-bide 

berritzaileak abiaraz ditzaten sustatzeko eta 

dinamizatzeko laguntzak

4. Lerroa: nortasun juridikorik gabeko enpresei eta 

elkarteei zuzendutako turismo-jarduera erregularrak 

abian jartzeko laguntzak.

Beneficiario/ Onuraduna
Zenbatekoa

3.1. Salidas a Bucear 4936,55

3.2. Salidas en velero I 9873,10

3.3. Salidas en velero II 4936,55

3.4. Licencia de Navegación, en una 

mañana 4936,55

3.5. Cata de Cervezas Vascas 4406,63

3.6. El Bote Tours 4936,55

3.7. Ramiro Pinilla 4358,85

3.8. Bautismo de Surf 4936,55

3.9. Ruta geológica por el Flysch

4628,47

3.10 Conociendo la geodiversidad de 

Getxo 2113,62

3.11. Técnicas culinarias de la nueva 

cocina vasca 4936,55

9 Dinamizaziorako dirulaguntzak
2021



5. Lerroa: merkatarien eta ostalarien elkarteen 

funtzionamendu-gastuetarako laguntzak.

6. Lerroa: merkatarien eta ostalarien elkarteentzako 

elkartegintza mantentzeko eta sustatzeko 

proiektuetarako laguntzak..

9

Beneficiario/Onuraduna
Zenbatekoa

6.1. Algortako Dendak
3100

6.2.ASHOGE
6100

Guztira/ Total
9200

Beneficiario/ Onuraduna Zenbateko

a

5.1.Getxo Enpresa
20000

5.2.Algortako Dendak
3593,70

5.3.ASHOGE
2160

5.4.Romo Bizirik
1786,14

Guztira/Total
27539,84

Dinamizaziorako dirulaguntzak
2021
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 Eusko Jaurlaritzaren laguntza berriak Pubs eta gaueko
aisialdiko diskotekentzat:

12 milioi (Gobernu Kontseilua 2017-9-2021)

Agindua, 2021eko irailaren 7koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, Euskal Autonomia

Erkidegoko gaueko aisialdiko establezimenduen titularrentzako laguntza-programa arautzen eta deitzen duena.

Ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, nortasun juridikorik gabeko unitate ekonomiko edo ondare banandu bat

osatzen duten pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak, eta gaueko aisialdiko establezimenduen titular diren

mikro, enpresa txiki eta ertainak, baldin eta horien jarduera honako hauetan sartzen bada: a) III. taldea: 02:30 

orduko itxiera-ordutegia – Pub eta taberna bereziak. b) IV. taldea: 04:30 orduko itxiera-ordutegia, hala nola

Euskadiko egoitza fiskala, dantzarako eta dibertsiorako establezimendua duten establezimendu autonomikoa.

Eskabideak aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo

egunean hasiko da, goizeko bederatzietan, eta 15 egun baliodun geroago amaituko da.

BESTELAKOAK 



29

 Kontrataziorako dirulaguntzak 2021: 

 Batuz Sistema : 

BESTELAKOAK 

 Nahitaezko ezarpena: 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera
 Online informazio-jardunaldiak eta ondoren banakako aholkularitza emateko

aukera:

 Izena-emateko: www.getxo.eus (jardunaldia baino egun bat lehenago gutxienez)
 Sistemaren webgune ofiziala: https://www.batuz.eus/eus

• 29/09; de 13.30 hrs a 14.30 hrs
• 09/11; de 13.30 hrs a 14:30 hrs

 Lanbidek onartzeko zain.
 2021eko uztailaren 1etik abenduaren 31ra HASITAKO KONTRATUAK.
 Baldintzak: 2020an bezala.

• Homologatutako softwareen zerrenda : https://www.batuz.eus/es/registro-de-software
• Borondatezko ezarpenagatiko pizgarriei buruzko iragarkia : https://urlchill.com/Zf9Je.

http://www.getxo.eus/
https://www.batuz.eus/eus
https://www.batuz.eus/es/registro-de-software
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Mahai sektoreko ordezkaria: 
Plaza huts eta aldaketak

Romo: Jatetxeak 
Kirol-Portua, Ereaga: Jatetxeak

PLAZA HUTS:

Maria del Fresno

Las Arenas jatetxea ordezkatzeko

Desire Yeste (OKU) Getxo Empresa

Jon Moran (Topa Taberna) Romo Bizirik
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PROPOSAMEN BERRIRIK? 

… 2022an HASIKO GARA PENTSATZEN …
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Bileren Kronograma

Zehazteke

Urriak 5

Irailak

14, 16 eta 17


