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1. ENPRESEN SUSTAPENA  

 

 

Getxoko Udalaren sustapen ekonomikoko zerbitzuaren helburua da Getxo 
udalerriko enpresa-egitura dinamizatzea. Hori lortzeko helburuarekin urte 
honetan egin diren ekintzak hauek izan dira: 

 

1.1. ENPRESENTZAKO AHOLKULARITZA 

1.1.1. Enpresentzako aholkularitza zerbitzu iraunkorra  

Udalerrian kokatuta dauden mikroenpresa txiki eta ertainei eskaintzen zaien 
banako eta doako laguntza, enpresen kudeaketa hobetu, jarduera berriak aztertu 
edota zalantzak alderatzeko. Xedea udalerriko enpresa sarea finkatzea da. 

AHOLKULARITZA ZERBITZU-ENPRESENTZAKO 

Aholkua jaso duten zerbitzu-enpresen ezaugarriak askotarikoak dira, bai 
sektoreari dagokionez, bai forma juridikoari dagokionez; autonomoak, 
mikroenpresak eta jarduera ekonomikoa duten elkarteak dira gure bezero 
nagusiak. 

2018an, 51 enpresa eta 7 elkarte artatu dira. Aholkularitza horrek 106 
pertsona inplikatu ditu, eta gizonen eta emakumeen arteko oreka 
nabarmendu da. 

• Aholkularitza jaso duten zerbitzu-enpresetako pertsonak, 

sexuaren arabera. 2018: 

 

 

• Aholkularitza jaso duten zerbitzu-enpresetako pertsonak, 

adinaren arabera. 2018: 

ADINA Zk. 

<30 urte 17 

31-45 
54 

> 45 34 

SEXUA Zk. % 

Gizona 53 50 % 

Emakumea 53 50 % 



• Aholkularitza ordu-kopurua 2018ko 1. seihilekoan: 

AHOLKULARITZA MOTA ORDU KOPURUA 

Estrategia 
18,5 

IKTak 
34,5 

Mkonline 
0 

Komertziala 
131,5 

Ekonomikoa-Finantzetakoa 
11,5 

Legeria eta zergak 
28,25 

Giza Baliabideak 
10 

Guztira 
234,25 

 

Aholkularitza orduen artean, azpimarratzekoak dira enpresen merkataritza-
kudeaketa indartzeko eskatutako orduak. Lan garrantzitsua egin da, eta 
merkataritza-plan bat eman zaie enpresei, denboran zehar merkataritza-
estrategia ezartzeko, zeregin zehatzak ezartzeko eta egindako lanen 
jarraipena egiteko. Horrek, gainera, salmenten gai guztian egindako talde-
aholkularitzak justifikatzen ditu. 

Kasu batzuetan, lan-maila sakonagoa izan da, dagoen negozio-eredua 
aztertu behar izan delako, eta, beste batzuetan, jarduera-ildo berri bat 
merkaturatzea ekarri duelako. 

Bestalde, enpresek legezko formen aldaketei buruz hartutako erabakiak, 
haien abantailak eta desabantailak, eta DBLOaren aplikaziotik eratorritako 
galderak funtsezko gaietako bat izan dira lege- eta zerga-aholkularitzari 
dagokionez. Aholkularitza horri esker, enpresei aukera ematen ari zaie 
etorkizunari begira erabaki garrantzitsuak hartzeko ikuspegia zabaltzeko. 

 

Ekin Silver Economy Programa 

Urrian “EkinSilverEconomy” programa jarri zen martxan, Silver Economy-k 
Getxoko ekintzaileei eta enpresei eskaintzen dizkien negozio aukera berriak 
jorratzeko. 

Lehen informazio-jardunaldi baten ondoren, interesa zuten ekintzaileak eta 
enpresak laguntza-prozesu batera igaro ziren, SSI taldeko gizarte-
ekintzailetzan eta ekintzailetza kooperatiboan adituak diren profesional-talde 
baten eskutik, merkatuan egiazta daitezkeen gutxieneko proiektu 
bideragarrien garapena lantzeko. Lan-saioetan 13 proiektuk parte hartu 
zuten, eta honako gai hauetan egituratu ziren: 

• Ideia eta produktua/zerbitzua. Balio-proposamena 

• Bezeroen segmentazioa. Prestakuntza Estereotipoetan. 

• Komunikazioa eta marketina. Nola komunikatu adineko pertsonekin. 

• Paketeak eta prototipoak egitea. Prototipoen aurkezpena 



Gaur egun, 5 proiektu hautatu dira 12 hilabeteko mentorizazioan parte 
hartzeko, negozio-plana sendotzeko eta behin betiko abian jartzeko 
bizkortzeko, eta haien eskura jarri dira living lab eta profesional-taldea. 

Proiektu hori Getxoko Udaleko sustapen ekonomikorako zerbitzuak, 
Getxolanek, eta Integratutako Gizarte Zerbitzuen Taldeak irailean sinatutako 
lankidetza hitzarmenarekin bat gauzatuko da. 

 

 

 

AHOLKULARITZA MERKATARTZA/OSTALARITZAKO: 

Aholkatutako arlo horietako enpresak 12 izan dira. 

Aholkularitza jaso duten pertsonak, sexuaren arabera. 2018: 

 

Aholkularitza jaso duten pertsonak, adinaren arabera. 2018: 

 

 

 

 

 



2018ko aholkularitza orduen laburpena, aholkularitza-motaren 
arabera: 

 

 

Lan nagusia izan da saltokiek erosketak eta stockak nola kudeatzen dituzten 
diagnostikatzea eta sare sozialei dagokienez zer egoera duten aztertzea. 

 

 

 

1.2. ENPRESEN DINAMIZAZIORAKO ESTRATEGIAK 

1.2.1. Enpresek eta elkarteek egindako dinamizazioari laguntzeko 
laguntzen ildoak.  

Udalerriko 28 enpresa eta lau elkarte (profesionalenak eta/edo 
merkatarienak) izan dira 2018ko dinamizazio ekonomikoko Getxoko 
Udalaren laguntzen deialdiaren onuradunak. 193.218,53 € bideratu dira 
horietara. 
 

Deialdia bideratu da udalerriko enpresen, haien taldeen, elkarteen eta 
profesionalen federazioen, eta administrazioaren arteko kolaborazioa 
sustatzen duten jarduerak babestera, lehentasunez sustatu nahi diren alor 
estrategikoekin harremana dutenak: ongizatea, bizitza osasungarria, kirola, 
industria sortzaileak eta kulturalak eta horrelako beste alor transbertsal 
batzuk, baita turistikoki sektore horietara lotutako segmentuetan gure 
udalerriak duen posizionamendua hobetzea ere.  

Diruz lagundu beharreko lau ildo ezarri dira:  

 

 

 



1. ildoa: Dinamizazio ekonomikoaren jarduerak egiteko laguntzak, 
Getxoko merkatarien edota ostalaritzako elkarteei bideratuak: 
GetxoEnpresa eta Algortako Dendak dirulaguntzen 90.000 euroak jasoko 
dituzten bi merkatari-elkarteak dira. 

 

GETXO ENPRESA  

Getxo bonua 40.000,00 € 

Udalerrian salmentak sustatzeko kanpaina, 

40 euroko bonuak erabilgarri jarriz. Bonu horien 

bidez, 50 eurorainoko erosketa egin daiteke 

ekimenean parte hartzen duten Getxoko 

establezimenduetan. 

Hazkatu eta irabazi 

Getxon 
12.000,00 € 

Sustapen eta fideltasun ekintzak. Sariak banatu dira, 

bezeroentzako deskontuak, baita kanpainarekin bat 

egin duten establezimenduetan kontsumitu 

beharreko zenbatekoak ere. 

Black Friday 11.840,00 € 
Ekintza egiten duten saltokiak sustatzeko eta 

dinamizatzeko publizitate kanpaina. 

Gabonetako 

dinamizazio 

proiektua 

5.760,00 € 
Parte hartu duten saltokien sustapen eta animazio 

kanpaina. 

Erakusleihoen 

lehiaketa 
7.442,40 € 

Erakusleiho lehiaketan, nork bere modalitatean, 

parte hartu duten enpresen publizitate eta aitortza 

ekintza. 

ALGORTAKO DENDAK  

Argazki erakusketa 

soziala 
2.692,00 € 

Lankidetza proiektua saltokien eta Sarekideren 

artean 8Sarekide Getxoko boluntario erakundeen 

elkartea da), 2017. urtean lehiaketarako 

aurkeztutako argazkiak saltokietan erakusteko 

asmoa zuena. Horren helburua izan zen 

ezagutzera ematea udalerrian boluntariotzaren 

eta jarduera sozialaren inguruko egoera. 

Aurkitu eta irabazi 3.588,00 € 

Sustapen eta fideltasun ekintzak. Sariak banatu 

dira, bezeroentzako deskontuak, baita 

kanpainarekin bat egin duten 

establezimenduetan kontsumitu beharreko 

zenbatekoak ere. 

Erosketak herrian 4.508,00 € 

Tokiko kontsumoaren garrantziaz 

sentsibilizatzeko kanpaina, udalerriko gazteak 

protagonistak izanik egin da. 

Genero indarkeriaren 

aurkako lehiaketa 
2.169,60 

Udalerriko gazteen arteko ideia lehiaketa, 

Udalarekin elkarlanean, saltokiek erabili ahal 

izango duten grafismo bat diseinatzeko. Horren 

bidez, mezu nagusia babesten duten guztiak 

identifikatuko dira, bai genero indarkeriari 



buruzko aste instituzionalean zehar bai udalerriko 

ekitaldi garrantzitsuetan. 

 

2. ildoa: Dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak, 
profesionalen elkarteetara bideratuak, Getxo 2020 esparru 
estrategikoetan: 2 elkarte izan dira onuradunak, 28.728,77 eurokoa izan 
da laguntza. 
 

 

Emakumeekin elkartea 15.000 € 

GETXO WELL-BEING HUB. Helburua da 

kolaborazioa sustatzea enpresen, elkarteen eta 

emakume ekintzaileen arteko lanean, 

ongizatearen alorrean. 

ATRAE Euskadiko 
Turismo Agentzia 

Hartzaile Elkartuak 
    13.728,77 €   

Getxoko enpresa turistikoen jardunaren sustapen 

jardunaldia, ATRAEko euskal agentzia hartzaile 

bazkideen bidez. 

 

 
3. ildoa: Dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak, 
nortasun juridikorik ez duten udalerriko enpresa-elkarteei 
zuzenduak, batik bat Getxo 2020 eremu estrategikoekin zerikusia dutenak: 
19 enpresa turistikok jaso zueten dirulaguntza, 41.489,76 euro ziren guztira. 
 

East & west 
Bizkaia 

7.000 € 
Jardunaldia aurkezteko bela enpresek eta kirol 
jardueren enpresek Getxoko udalerrian elkarrekin 
eskaintzen dituzten zerbitzuak. 

Rustic 2018 10.000 € 

Country musika jaialdia, bertan eskaintzen dira 
batera tokiko taldeen emanaldiak, tokiko irratiko 
saio bat eta tokiko enpresen produktuen 
eskaintza. 

Sal del sofá 8.400 € 

Jardunaldiak aurkezteko bat egin duten udalerriko 
enpresak, udalerrian modu integralean 
informazioa, jarduerak eta ongizate zerbitzuak 
eskaintzeko. 

ArtTalde: 
Ongizateari, 
elikadurari, 
kirolari eta 

kulturari buruzko 
dibulgazio 
hitzaldiak 

10.000 € 

Udalerriko enpresek programatutako tailerrak, 
ongizatea, elikadura, kirola eta kultura uztartuz. 

Getxowedding 6.089,76 € 
Ate irekien jardunaldiak aurkezteko ezkontzen 
zerbitzu integrala elkarrekin eskaini ahal dituzten 
Getxoko udalerriko enpresak. 

 

4. ildoa: Jarduera turistiko erregularrak abian jartzeko laguntzak, 
nortasun juridikorik gabeko enpresei eta taldeei bideratutakoak. 

9 enpresa turistikok jaso zuten dirulaguntza, 33.000 euro, guztira, 5 proiektu 
egikaritzeko. Horiek lagundu egingo dute Getxoko turismo nautikoari nahiz 
gastronomikoari lotutako helmuga turistiko gisa kokatzen. 

 



Tarpoon 
SUB SL 

4.000,00 € 
Urpekaritzan aritzeko 

irteerak. 

Proiektuaren oinarria da Getxon 

urpekaritzan aritzeko irteera 
erregularren zerbitzu bat 

ezartzea.  

Hotel Los 
Tamarises 

SL 
3.573,00 € 

Euskal sukaldaritza 

berriaren teknikak. 

Proiektuaren oinarria da 
“esperientzia gastronomiko” 

aktibo bat eskaintzea, 

erreferentziazko sukaldariekin 
eta euskal goi sukaldaritza 

eskolakoekin. 

Javier 
Gutiérrez 

4.000,00 € 

Txangoak belaontzian. 
 

Proiektua 5 bela enpresek 

sustatu dute, elkarrekin lanean, 
eta Getxori euskal kostako 

belaontzi irteera erregularren 

eskaintza zabalena ematen dio.  
 

 

Txirimiri SL 
(As de 
Guía) 

3.912,88 € 

Polaris 
Marine 

Services SL 
3.509,44 € 

Escuela 
Náutica de 

Recreo 
Arriluze, 

S.L. 

3.493,65 € 

Marmitako 
Sailing SL 

4.000,00 € 

Gaikerta 
Cruising SL 

2.511,03 € 
Irteerak itsasontzian 

Getxotik Gaztelugatxera. 

Proiektu honetan, motordun 

ontzi batean irteera 
erregularrak eskaintzen dira; 

Ibilbidea: Getxo - Gaztelugatxe.  

Ropetea SL 4.000,00 € 
Itsasoko garraio 

turistikoko zerbitzua, 

<El Bote Tours> 

Proiektuaren oinarria da garraio 

turistikoko zerbitzu bat ematea 
Bilboko itsasadarrean eta 

Abran, El Bote Tours marka 

komertzialarekin. 

 

1.2.2. Zuzeneko dirulaguntzak: 

 

Getxo Moda 65.000 euro 

Apirilaren 30etik maiatzaren 4ra, GETXO MODA Getxoko Modaren eta 
Estilismoaren Astearen 33. edizioa egin zen. Bertan bildu ziren Getxoko 
merkataritza sareko diseinatzaile eta establezimendu berriak, modarekin 
eta norberaren irudiarekin lotutakoak. Topaketa bat da, urterokoa. Bertan, 
sektoreko hainbat eragile biltzen eta erlazionatzen dira. 



Honela dago antolatuta astea: 

1.- Diseinatzaile berrien lehiaketa. 10 hautatuak izango dira Diseinatzaile 
berrien pasarelan desfilatuko dutenak. Parte hartzaileek “Getxo Galanta 
beka” jaso dezakete, eta harekin prestakuntza plan bat ospe handiko euskal 
diseinatzaile batekin, eta diseinatzailea eta bere bilduma hedabideetan 
zabaltzea, book fotografiko bat egitea eta Getxo Modaren pasarelan parte 
hartzea.  

2.- Diseinatzaile berrien sorkuntzen erakusketa.  

3.- Master Class-a 

4.- Desfileak: “Diseinatzaile Berrien Pasarela”, “Eder Aurre pasarela” 
“Euskal Diseinuaren Pasarela”, “Getxoko Estilismoa Pasarela”, “Ospe 
handiko Diseinatzailea Pasarela” eta “Getxo Moda Pasarela, Osagarriak eta 
Estilismoa”.  

5.- Getxoko Zabalketa GGKOarekin elkarlana 

 

Serifalaris 20.000 € 

Irailaren 28an eta 29an egin zen urteroko Serifalaris topaketa. “Diseinuaren 
profesionalek eta sorkuntzaren zaleek beraiek eta beraientzat sortutako 
topaketa bat da, udalerria diseinu grafikoaren euskal hiriburu bihurtuko 
duena”. Getxoko Serifalaris diseinu grafikoko elkarteak antolatu zuen, 
Udalaren laguntzarekin. Hitzaldiak, masterclassak eta networkinga 
sustatzeko espazioak zeuden. 300 pertsonek hartu zuten parte. Saioak 
Areetan egin dira, Getxo Elkartegia eraikinean, Getxolanen lokaletan, eta 
Andrés Isasi Musika Eskolan. 

 

 

 

1.2.3. Udalerriko enpresa-eragileekin topaketa-guneak. Plataforma 
publiko pribatua. 

 

Urteko azken hiruhilekoan, enpresa-jardueraren eta toki-
administrazioaren artean lankidetza publiko-pribatuko egitura 
berri bat (Enpresen Kontsulta Foroa) antolatzeko proposamen bat 
lantzen da. 

Getxolanek eta Turismoak bat egin dute sustapen ekonomikoaren arloan, 
eta haren lan-sistema berriak lagundu du helburuak eta estrategiak 
lerrokatzen, bai eta lankidetza publiko-pribatuko eredu berri hori 
planteatzen ere. 



Pixkanaka ezarriko da, eta hasierako fasearen fokua merkataritzarekin, 
ostalaritzarekin eta turismoarekin lotutako jarduera izango da, eta helburua 
izango da sektore horietako zerbitzuak eta eskaintza hobetu eta Getxoko 
enpresen lehiakortasuna areagotzea. 

Eredu berri hau aurreko bertsioan baino hedadura eta inplikazio handiagoko 
lankidetza-egitura batean oinarritzen da. Egitura horretan, eduki eta 
proposamen garrantzitsuak landu eta garatuko dira, eta eduki eta 
proposamen horien ondorio izango da etorkizunean sustapen 
ekonomikoaren bidez garatuko den udal-jarduketen planaren zati bat.  

 

1.2.4. Merkataritza-eremua dinamizatzeari begira lankidetza publiko 
pribaturako programak 

 

• Merkealdi merkatua: urteko bi edizio, martxoan (udazken-negu 
denboraldiaren amaiera) 84 saltokik parte hartzen dute, eta irailean (udako 
denboraldiaren amaiera) 87 saltokik parte hartzen dute. 

• Getxo Aktibatu: Programa Getxo Kirolak, Kultura eta Ekonomia 
Sustapenaren arteko lankidetzaz gauzatzen da. Merkataritza-ardatzak 
dinamizatzea du helburu eta, horretarako, udalerriko ekonomia eragileek 
(saltokiek, ostalaritzak, enpresek, kirol eta kultur elkarteek, profesional 
independenteek eta herritarrek) eskuzabaltasunez parte hartzen dute aisialdi, 
ongizate eta osasunarekin zerikusia duten jarduerak garatzeko orduan. 2018. 
urtean 68 establezimenduk parte hartu dute (Merkataritza:% 48,53, 
ostalaritza: % 13,24, profesionalak: % 16,18 eta kirol-elkarte nahiz 
eragileak: % 22,06). 77 jarduera dinamizatu egin dira Getxoko saltokietan 
eta horien alde eta 1.645 pertsonek parte hartu dute. 

 

 

• Getxo Bono 2018 kanpaina: Udalak bultzatu eta Getxo Enpresak 
gauzatutako ekimen honen bitartez, ohituraz gutxiago kontsumitzen den 
gabon aurretiko denboraldi honetan jarduera komertziala, ostalaritzakoa eta 
zerbitzuena bultzatu nahi dira. Parte-hartzaileak: 171 merkataritza, 
ostalaritza eta zerbitzu establezimendu 



 

 

• Gabonetako kanpaina. “En Navidad, todos tus lazos están en Getxo. 
Gabonetan, zure lotura guztiak Getxon daude” lelopean hainbat jarduera 
bultzatu dira kaleak, merkataritza eta ostalaritza dinamizatzeko (eskaparate 
lehiaketa, ostalaritzako ordutegia zabaltzea, komunikazio-kanpaina…) 

• GETXO PASS: doako turismo-txartela, Getxon kontsumitzen duten bisitariei 
deskontuak eta opariak ematen dizkiena. Bere helburua bisitarien eta turisten 
kontsumoa sustatzea da. Hala, tokiko enpresek eta Getxoko jomuga 
multzoak irabazi gehiago izango dituzte. 2018an 45.000 txartel banatu 
ditugu honakoen bitartez: turismo bulegoa, enpresa partaideak, Bilbo 
Handiko hotelak, turismo bulego hurbilak, etab. Gainera, ekimenak espazio 
nabarmena du udalaren web orrian. Are gehiago, bertan atxikitako enpresak 
sustatu dira (www.getxo.eus/turismo). Ekimenari atxikitako enpresen 
bolumenak pixkanaka gora egin badu ere (2018: 59 enpresa; 2017: 51 
enpresa; 2016: 34 enpresa), txartelaren tipologiak ez du argi eta garbi 
kontrolatzen txartelaren itzulera, eta, beraz, 2019an horrekin ez jarraitzea 
aurreikusten da.  

 
 
 

1.3. BESTE DINAMIZAZIO PROIEKTU BATZUK  
 

1.3.1. Getxon gozatzeko planak ekimena  

2018an, ekimen horren bidez, tokiko 232 enpresaren turismo-eskaintza 
sustatu eta zabaldu zen, honako egitura honen bidez: Getxo Kosta (% 11,2; 
2017an baino 3 puntu gehiago); Getxo Monumentala eta Kulturala (% 6,47; 
2017an baino 1,4 puntu gehiago); Getxo aktiboa (% 7,32; 2017an baino 1,6 
puntu gehiago); Getxo gastronomikoa (% 75; 2017ko eskaintzan baino 5 
puntu gutxiago) 

Helburua Getxon egin daitezkeen turismo-esperientzien eskaintza guztia 
kontsumitzaileari hurbiltzea da. Horrek guztiak tokiko enpresetan eta Getxon 
ekonomia-eragin handiagoa izatea du xede. 

Eskaintza liburuxken bidez zabaldu zen: 4 hizkuntza-bertsiotan 43.000 ale. 
Gainera, web orrian atal berezia sartu zen: Web orrian atala zabaldu da eta 
kanpainan sartutako planak nahiz jarduerak jaso dira. Hala, gehiago zabaldu 
dira eta enpresa antolatzaileen erreserba/negozioak errazago itxi dira..  

 



 

 

1.3.2. Getxo Elika. Elikadura osasungarria. 

Getxo Kirolak-ek eta Getxoko Udaleko Ekonomi Sustapen Sailak sustatutako 
ekimena. Elikadura osasungarria espazio ireki bat bultzatu eta dinamizatzeko 
ekimena da, elikaduraren inguruan topaketa, trukea eta inspirazioa 
sustatzeko. Balioa eskaintzen duten eta ekintzailetzarako eta ongizatea 
garatzeko aukera berriak sortzen dituzten konponbideak prestatuko dira 
hemen.  

Hala, Getxo Elikak 2018an egin dituen jardueren ardatza honako hauek izan 
dira: 

● Elikadura-kateko eragile desberdinak harremanetan jartzea eta gure 
inguruneari balioa eskainiz jada lanean diharduten tokiko aktoreak 
bistaratzea, baita, aldi berean, lurralde hurbilean eragileak antzematea ere, 
batu nahiz hazten laguntzeko eta ekimen hau egia bihurtzeko. 

● Aukerak eragin eta identifikatzea eta, horretarako, jarduera etengabeen 
programa sortzea, elikadurak gure osasunean eta ingurunearen 
iraunkortasunean duen eraginaz ikasi, ohartu eta inspiratzea. 

● Lankidetza-proiektuak bultzatzea eta berrikuntza-ekipoak sustatzea; hala, 
esperimentatu, ikasi eta etengabe berritzeko espazioa dinamizatuko da. 

● Elikadura osasuntsuaren balioetatik abiatuta, elikadura- eta gastronomia-
kultura sustatzen duten ekimenak zabaltzea. 

Getxo Elika Euskadin elikadura osasungarri eta iraunkorraren inguruan 
eraikitzen ari den ekosistemaren ikuspegi orokorretik eraiki da. Horretarako, 
sinergiak zehaztu dira, bai Osasun Sailak bultzatutako ekimen 
osasuntsuekin, bai Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailak garatutako 
Gastronomia eta Elikadurari buruzko Plan Orokorrarekin. 

17 jarduera (jarduerak, topaketak, tailerrak…) sortu dira eta guztira 336 
lagunek parte hartu dute. Hizlari modura jardunaldi guztietan tokiko 16 
eragileren eta kanpoko 14ran laguntza izan dugu. 



Jarduera garatu dugun bitartean, ekimenera batu nahi izan den erkidegoaren 
mapa egin da. Gaur egun erkidegoa 78 pertsona/erakundek osatzen dute 
eta % 81 Getxokoa da. 

 

 

 

1.3.3. Ocean Living Lab: Bootcamp 2018. 

2018ko ekainaren 4an, Ocean Tech enpresak eta Getxoko Udalak lankidetza 
estrategikoko hitzarmen bat sinatu zuten, uretako jardueren sektoreari 
lotutako enpresen berrikuntza eta garapena babesteko eta sustatzeko. 
Euskadiko Teknologia eta Ezagutza Industrien Klusterrak, GAIAk, zuzentzen 
du sare hori Euskadin. 

Getxoko Udalaren Ekonomia Sustatzeko Eremu Estrategikoei buruzko 
planaren barruan kokatzen da hizpide dugun lankidetza eta, zehazki, 
“Kirolaren nahiz Ongizatearen Teknologiak eta Industriak eta horiei lotutako 
turismoa berritzeko interesgunea” garatzea indartzeko xedea du. 

2018. eta 2019. urteetan hainbat ekintza burutuko ditugu jarduera 
akuatikoen eta irristatze-jardueren sektore industriala sustatzeko. 

Lankidetza honen bidez Getxon egingo den lehenengo ekintzetako bat 
honako hau izango da: nazioarteko start-upen topaketa (BootCamp 2018). 
Urriaren 2an eta 3an, nazioarteko sare horretatik atera diren hamar start-up 
egon ziren Bilbon eta Getxon; Getxoko enpresa-ekosistema ezagutu eta 
hainbat jarduera egin zituzten. Helburua hauxe izan zen: enpresak garatzeko 
aukera ematen duen toki gisa erakustea Getxo, baita atzerriko enpresekin 
elkartrukea sustatzea ere, nazioartekotzea errazteko asmoz. 

 

1.3.4. 3D inprimaketa kirol eta ongizatearen eremuan 

2018. urtean 3DLAN elkartearekin lankidetzan, kirolaren eta ongizatearen 
eremuko erronkak bilatu ditu, 3D.. diseinuaren eta inprimaketaren 
teknologiarekin erantzun ahal zaienak, gizarte-arloan eta merkatuan inpaktu 
potentziala duten produktuak baliatuz.  

Horretarako, hainbat tailer programatu ziren urtarriletik apirilera honako 
hauei zuzenduta: kirol-klubak, kirola modu pertsonal edo amateurrean 
egiten duten pertsonak, egokitze-premiak dauzkaten pertsonak, 
diseinatzaile/makerrak, eta kirol-materiala zein -ekipamendua fabrikatzen 
nahiz banatzen dituzten enpresak.  

Lan-taldeetan 34 pertsonak parte hartu dute. Bertaratutako pertsonen 
profila, funtsean, maker/diseinatzaile, kirol-jardule eta jada identifikatuta 
dagoen egokitzapen-premiaren bat duten pertsona desgaituen profila izan 
da.  8 diseinatzaileen parte-hartzea hain handia izan da, ezen lan-sare bat 
sortu baita pertsona horien eta erabiltzaileen artean, 3DLAN taldearen 



laguntzarekin. Talde horrek erronkak koordinatu eta bideratu ditu, eta horrek 
bi norabideko ikaskuntza ekarri du diseinatzaileen sarearen eta proiektuaren 
zuzendaritza teknikoaren artean. 

Soluzioak asmatzeko lehenengo fasean 34 erronka egin ziren. Horietatik 16 
diseinuaren faserako hautatu ziren, merkatuko aukera-irizpideei eta 
prototipoak sortzeko egingarritasunari jarraikiz. Azkenik, 11 piezako 
diseinuaren amaiera lortu zen eta lehen prototipoak inprimatu ziren. 
Prototipo horietatik, gutxienez 4 identifikatzea izan zen helburua, merkatuan 
ibilbide potentziala eginez, negozio-aukerak sortzeko aukerekin, Getxo 
gizartearen eta ongizatearen esparruan berrikuntzarako gune irekia izateko 
apustua egiten jarraitzeko helburuarekin. 

Gainera, ekainaren 22an, La Kantera Invitational ekitaldia aprobetxatuz, 
“LaKantera Prototyping 3DLAB” izeneko espazioa eratu zen, Skatearen 
eremuan prototipoak egiteari begira 3D diseinu eta inprimaketen aukerak 
erakusteko. Parte hartzeko espazio irekia izan zen eta sortu-diseinatu-
inprimatu dinamikak eratu ziren. 

 

1.3.5. Getxok bat egin du Bilbao Bizkaia D Week ekitaldiarekin 

Azaroaren 15etik 22ra Bilbao Bizkaia D Week ospatu zen, diseinuaren 
inguruan jarduera ugari biltzen dituen ekitaldia,'Hyperdesign: diseinuaren 
mugak zabaltzea'izenburupean. Tradizioz, Bilboko hainbat tokitan kokatu 
izan da, eta 2018an zabaldu egin zen, Getxon bi jarduera aurkeztuz.  

Punta Begoñan ikusgai izan zen'Abad berrosaketa'erakusketa, Getxoko 
estudio honen altzari bilduma berria, diseinu modalitateko Aixegetxo saria 
irabazi berri duena. EIDEk antolatutako'Open Studio Getxo'gertatu zen ere, 
Getxoko diseinu estudioetako batzuk bisitatu eta bertako kideekin hitz 
egiteko.  

 

 

1.3.6. Biscay Bay Startup Campus 

Getxoko Udala elkarlanean aritu zen 2018an Bizkaiko ekitaldi garrantzitsu 
honetan. Biscay Bay Startup Campus start-up delakoei zuzendutako 
jarduerez betetako astea da; Bilbon egingo da, 2018ko urriaren 1etik 6ra 
bitarteko astean. #BBSCren lehen edizio honetan emakumezkoen lidergoa 
babestu zen. Industrien araberako Speed Networking saioak, aukera bikaina 
balizko partnerrak aurkitzeko eta lankidetza lortzeko, prestakuntza-tailerrak, 
hitzaldi inspiratzaileak eta sektore bakoitzeko adituekin egindako speed 
mentoring saioak… 

 

 

 

 

 



1.3.7.  

A) Enplegua sustatzeko tokiko ekintza plana. Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuaren deialdia 2017/18: Gauzatua 383.420,22 €(gauzatua 
2017ko urritik 2018ko maiatzera) 

 
• Kontrataziorako laguntza ekonomikoak: 

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzen deialdiaren barruan 
(2018/06/20ko EHAA), Getxon 2018an enplegua sortzea sustatzeko enpresei 
zuzendutako dirulaguntzen udal-programaren deialdia eta oinarri 
arautzaileak. 

Laguntza hauek jaso ahal izango dituzte enpresek, saltokiek eta 
profesionalek, bai eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek, elkarteek edo 
fundazioek ere, baldin eta egoitza soziala Getxon badute, edo, kanpoan 
izanda ere, pertsona bat kontratatu behar badute Getxoko lantoki baterako. 
Laguntza horiek 3 hilabete edo gehiago irauten duten kontratuei aplikatuko 
zaizkie. 

Adierazitako laguntzen xedetzat jotzen dira 2018ko ekainaren 21aren eta 
abenduaren 31ren artean hasitako kontratuak. 

Azken adierazleak: 34 kontratu diruz lagunduta, 214.203,4 € 
 

• Getxoko Udalak zuzenean kontratatzea, Lanbideren bidez: 

15 pertsona kontratatu ziren udal-proiektuetarako: 169.216,81 

Guztizko adierazleak:  

 KONTRATATUTAKOEN % 65a EMAKUMEAK IZAN ZIREN 
 KONTRATATUTAKOEN % 17a 55 URTETIK GORAKOAK IZAN ZIREN (6 

PERTS.) 
 . pertsona diru-sarrerak bermatzeko errentarekin (% 40 1 motakoa) 
 6 PLD 
 35 urtetik beherako 3 pertsona 
 45 urtetik gorako 3 pertsona 
 Desgaitasuna zuten 2 pertsona 

 

B) Enplegua sustatzeko tokiko ekintza plana. Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuaren deialdia 2018/19: Eskatua eta onartua 440.608,74 € 
(Proiektu gauzatua 2018ko urritik 2019ko maiatzera): 

• 1 mota. 10 proiektu desberdinetarako udalak 16 pertsona kontratatu ditu: 
187.043,24 € 

• 2 mota. Kontrataziorako laguntzak Getxoko enpresetarako: 253.565,50 € 

A TALDEAK gutxienez bete beharrekoa: 

KOLEKTIBOAK: 

1 MOTA Enplegua sustatzea Gutxienez 

16: Kontratazioak  

5 DSBE % 30 

 Kolektiboa  

2 >55 urte % 15 

6 Emakumeak % 40 

2 MOTA Kontrataziorako laguntzak  

 Kontratazioak  

 Emakumeak % 40 



 

 

 

1.4. BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN LANKIDETZA  

1.4.1. Udalerriko elkarte-sarearekin lankidetza: Algortako Dendak, Getxo 

Enpresa eta Getxoko Ostalaritzaren Elkartea, ekintza-planak eta jarduera 

zehatzak garatzeko. 

1.4.2. CECOBI eta Aldundia. “Bizkaia Digital Market” plataforma digitala. 

Plataforman parte hartzen duten udalerriko eragileak jarraitzeko koordinazioa. 

Digitalizazioan eta online salmentan merkataritza-establezimenduak kokatzeko 

proiektua. 

1.4.3.Cámara de comercio. Salmenta Puntuaren Diagnostikoa. Programa 

zabaltzea eta Getxoko establezimenduak sustatzaileari bideratzea.  

1.4.4. Merkataritza-ganbera. “BERRIZ-Enpresa” programa. Programa 

zabaltzea eta Getxoko establezimenduak sustatzaileari bideratzea.  

1.4.5. Eusko Jaurlaritza. Merkataritzari buruzko Informazio Geografikoko 

Sistema. Eguneratzeko datuak eskuratzean lankidetza.  

1.5. UDALERRIKO ENPRESEI BURUZKO INFORMAZIOA 

Garrantzitsutzat jotzen da bai udalerrian bizi direnek, bai gainerako enpresek eta 
bisitariek ere Getxoko enpresak erraz aurkitu ahal izatea. Horretarako, bi tresna 
kudeatzen dira: 

Udalaren webgunean dagoen bilatzaile bat; aukera ematen du Getxon 
dauden establezimenduak zehazki aurkitzeko, baita harremanetarako dituzten 
datuak ere, kategorien, eremuen eta abarren arabera. 

 



 
 
 
Baita Getxo Gertu merkataritza informaziorako 5 guneak ere; udalerri osoan 
zehar daude, eta kontsumitzaileek informazioa kalean bertan ikustea ahalbidetzen 
dute.  
 
  



2. EKINTZAILETZA 

 

Getxolanek aholkularitza zerbitzu osoa eskaintzen die ekintzaileei: ideia bat 
aztertu eta negozio bat abian jarri bitarteko bidea egiteko aholkularitza. 

2.1. Ekintzaileen profilak. 

2018an zerbitzu honetaz baliatu diren erabiltzaileen profila hau izan da: 

 
 

SEXUA Zk. % 

Gizona 108 % 41 

Emakumea 155 % 59 

 

 

ADINA Zk. % 

<25 urte 4 % 2 

25- 34 urte 72 % 27 

35- 43 urte 82 % 31 

>=44 urte 98 % 37 

Daturik 
gabe 7 % 3 

 

 

 
JAIOTERRIA: Zk. % 

Nazioa 181 % 69 

Naziotik 
kanpokoa  82 % 31 

 
 
 

IKASKETEN MAILA Zk. % 

Unibertsitate ikasketak 103 % 39 

Lanbide heziketa 41 % 16 

Bigarren mailako 
ikasketak 21 % 8 

Lehen mailako ikasketak 16 % 6 

Daturik gabe 82 % 31 
 

 



 

 

2.2. Taldearen informazioa 

Autoenpleguan interesa duten pertsonei arreta egin zaie, eta arreta hori 
taldean egin den saio batekin hasi da. Bertan, enpresa propioa sortzeko 
interesa duten guztiei eskuragarri dauden laguntza eta diru-laguntzen berri 
eman zaie. Horrez gain, Getxolanek eskaintzen dituen zerbitzuei buruz ere 
informatu zaie, bai ekiteko laguntzari dagokionez, baita enpresa behin 
sortuta dagoenean ematen den laguntzari dagokionez ere. Gainera, enpresa 
plan bat egiteak zertan datzan azaldu zaie eta enpresa-ideiari buruzko 
galdera nagusiak jasotzen dituen galdetegi bat banatu zaie, eta lehenengo 
elkarrizketarako galdetegian lan egin dezaten eskatu zaie. 

 

2018ko jarduerari buruzko datuak: 

Informazio saio kopurua 44 saio, 233 lagunekin 

 

56 % emakumeak 

44 % gizonak 

  Zk. % 

<25 9 4 

25-35 71 30 

36-45 81 35 

> 45 72 31 
 

2.3. Banakako aholkularitza 

Getxolanek laguntza zerbitzua eskaintzen du, enpresa ideiaren 
bideragarritasuna aztertzeko, bana-banako tutoretzen bidez. 

Tutoretza horiek prestakuntza ekintzekin batera egiten dira, eta proiektuaren 
bideragarritasuna aztertzeko ekintzaileak egiten duen ibilbidearen eta, 
egokia bada, hori abiaraztearen osagarri dira. 

Lan honek honako faseak ditu: 



 

2.3.1. 1. fasea. Enpresa sortu aurretik 

Banakako lehenengo saioan: 

* Proiektuari buruzko eta proiektua osatzen duten pertsonen inguruko datuak 
jasotzen dira. 

* Interesatuarekin edo interesatu-taldearekin proiektuaren lehenengo analisi 
bat egiten da proiektuaren alderdi indartsuak eta ahulak definituz. Horrez 
gain, enpresa-ideia garatuko duen taldearen prestakuntza profesional eta 
pertsonalaren analisia ere egiten da. Hartara, proiektua gauzatu ahal izateko 
indarguneak eta ahulguneak zeintzuk diren jakiten da. 

Gero, enpresa-ideia zehazteko lan egiten da: ekintzaileak eskaini nahi duen 
zerbitzuaren edo produktuaren definizioa garatzen du, eta tutorearekin bere 
enpresarentzako enpresa-plana sortzen du Canvas ereduan oinarrituta. 

 

2018ko jarduerari buruzko datuak:  

 

Erabiltzaile berriak 183 

Enpresa proiektu berriak 157 

Enpresa sortu aurretik aholkularitza 
jaso duen proiektuen kopurua 

218 

Enpresa sortu aurretik banakako 
tutoretza-orduen kopurua 

549 

 
 

Alderdi zehatzetan sakondu behar denean, identifikatutako beharren 
arabera, proiektuaren tutoreak ekintzailea espezializatutako 
tutoretzetara bideratzen du. 

Espezializatutako tutoretzetan lantzen diren arlo nagusiak hauek dira: 

- Komertziala 

- Sare sozialak 

- Arlo legala 

- Arlo fiskala 

 

2018ko jarduerari buruzko datuak: 

Aholkularitza espezializatua jaso duen proiektuen kopurua: 
48 

 

ESPEZIALIZATUTAKO TUTORETZA 
MOTA 

TUTORETZEN 
ORDU KOPURUA 

Komertziala 39 

Arlo fiskala 21 

Legala eta juridikoa 30 

Sare sozialak 32 

GUZTIRA 122 

 



 

2.3.2. 2. Fasea. Bideragarritasun-azterketa 

Aurrez egindako analisia eta gero, ekintzaileak lehenagoko fasean egindako 
analisi guztia zenbakietara pasako du. Horretarako, bideragarritasun 
ekonomikoko azterketa bat egingo du programa informatiko zehatz bat 
erabiliz, proiektua bideragarria den edo ez erabakitzeko. 
 

2018ko jarduerari buruzko datuak: 
 

BIDERAGARRITASUNARI BURUZKO 
TUTORETZA 

 

Bideragarritasunari buruz aholkularitza 
jaso duen proiektuan kopurua 

84 

Bideragarritasunari buruzko tutoretza 
orduen kopurua 

337 

 
 

2.4. Getxolanen laguntzaz 2018. urtean sortutako enpresak 

 

SORTUTAKO ENPRESAK. 2018 

Getxolanen laguntzarekin sortutako enpresak, guztira 54 

 
 

Sortutako lanpostuak 

Emakumeak 38 

Gizonak 46 

Guztira 84 
 

 

2.5. Dinamizazio proiektuak eta jarduerak 

 

2.5.1. Getxo Meeting 

Udalerriko enpresek eta pertsona ekintzaileek hamabost egunean behin 
egiten duten topaketa, esperientziak partekatze aldera eta elkarri 
inspiratzeko.  

2018. urtean 17 topaketa egin dira eta guztira 116 pertsona partaide (% 63 
emakume eta 37 gizon) batu dituzte. 

 



 

 

2.6. Lankidetzak 

 

2.6.1. Taldeka programa  

Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna 
Sustatzeko Sailarekin eta DEMArekin lankidetza, ekintzailetzarako 
prestakuntza programa praktiko hau garatzeko. Getxoko bi eremu 
estrategiko lantzen dira: kirol eta ongizateko industriak eta kultur turismoa 
nahiz Wellness izenekoa. 14 pertsonen partaidetza. 2017ko azarotik 2018ko 
apirilera. 

 

 

 

2.6.2. “Wanted” ideien lehiaketa 2018.  

Ideia-lehiaketa honen bitartez gazteek garatutako proiektuak martxan jartzen 
lagundu nahi dugu; hain zuzen, orientazio, aholkularitza tekniko edo 
finantzaketa faltagatik aurrera egiteko zailtasunak dituzten proiektu horiek. 
Udaleko Gazteria Zerbitzuak eta Ekonomia Sustapen Arloak bultzatu ostean, 
Wanted ideien lehiaketari dagokion 10. edizioan honako proiektuak hautatu 
dituzte: “Oreka”, “Osito&Co”, “Hondale”, “Komunitatea Hartu” eta “GetxoEXP”. 



 

 

 

2.7. Ekintzailetzaren aurrekoa ikastetxeetan 

• STARTinnova: EL CORREOk abiatutako ekimena, ikastetxeetan, 
institutuetan eta LH zentroetan ekintzailetza sustatzeko helburua 
duena. Programa Batxilergoko edo lanbide heziketako ikasketak egiten 
dituzten 16-17 urteko gazteei eta 18 urtetik gorakoei zuzenduta dago. 
Lehiaketan parte hartu duten Getxoko 2 zentroetatik (Azkorri HLBHIP 
eta Aixerrota BHI), Azkorrik 18 urtetik beherakoen kategorian 1. saria 
irabazi zuen 2017-2018ko deialdian. Sustapen ekonomikoak saioren bat 
eskaintzen du, ikastetxe bakoitzaren premiaren arabera. Horrela, 
Azkorriren kasuan, topaketa bat egin zen ekintzailetzako aditu batekin, 
ikasleek, Elevator Pitch tresnaren bidez, proiektu ekintzaile baten 
erakusketa nola egin ikas dezaten. Aixerrota institutuan saio bat egin 
zen Getxolanen zerbitzuak azaltzeko. Halaber, enpresa sortzean zer 
alderdi kontuan hartu behar diren eta enpresa berrietarako 
finantzaketa-iturriak, baita diru-laguntza publikoak ere landu ziren. 

 



 

  



3. PROFESIONALIZATZEA 

 

2018an profesionalizatzearen arloan jarduera hauek egin dira: 

 

3.1. Ekintzailetza-prozesuan dauden pertsonentzako prestakuntza 
espezifikoa 

 

3.1.1. ENPRESEN KUDEAKETA 

Negozioa kudeatzeko oinarrizko prestakuntza; bertan enpresaren arlo 
desberdinak lantzen dira: merkataritza, giza baliabideak, zergak, ekonomia 
eta finantzak, etab. Ikastaro bakoitzak 40 ordu irauten ditu. 

10 ikastaro egin dira 124 parte-hartzailerekin (% 52 emakumeak, % 48 
gizonak). 

 

 

 

 

3.2. Ekintzaileentzat eta enpresetarako prestakuntza berezia 

 

Izena 

BERTARA

TUTAKO 

PERTSON

AK 

GUZTIRA 

Gizonen 

kop.: 

Emakumeen 

kop.: 
ORDUAK 

TAILERRA: DBLO, laguna ala etsaia. 8 3 5 8 

Nola egin salmenten aurrekontua eta 

merkataritza-plana 7 1 6 8 

G2M Tailerra: Go-To-Market estrategia 10 7 3 4 

TAILERRA: NOLA EGIN MERKATARITZA PLANA 3 1 2 6 

INSTAGRAM 12 2 10 2 

TWITTER 13 4 9 2 

IKASTAROA: DATUEN BABESA 17 5 12 3 

TAILERRA: SARE SOZIALETAN EGOTEKO 

ESTRATEGIA ZEHAZTEA 9 4 5 3 

SARE SOZIALETAN EDUKIAK SORTZEA 6 1 5 3 

AURREKONTUAK PRESTATZEA 9 4 5 4 

AUTONOMOEN LEGE BERRIA 14 5 9 2 



MARKETIN DIGITALA: ONLINE PUBLIZITATE 

KANPAINAK 14 2 12 2 

Tailerra: Diruzaintza era kutxako fluxuak 7 3 4 3 

TAILERRA: NOLA KONBENTZITU ETA NOLA 

SUSTATU ZURE SALMENTEI BURUZKO 

ELKARRIZKETAK 12 4 8 4 

Sare sozialak - GetxoAktibaTU! 9 3 6 4 

 

INPLANTALARIAK PROGRAMA 
 

SPRIren Doako Aholkularitza Teknologikoko Zerbitzua, Eusko Jaurlaritzaren 
Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia, eraldaketa digitalerako, enpresen 
lehiakortasuna hobetzen laguntzen duten teknologien bidezko ezarpen 
praktiko eta pertsonalizatuaren bidez eta neurrira (EIKT konponbideak). 

 

Izena 

BERTARA

TUTAKO 

PERTSONA

K GUZTIRA 

Gizonen 

kop.: 

Emakume

en kop.: 

ORDU

AK 

Tailerra: Salmentak handitu Sustapen Digitala 

efizientea eta segurua izanik (2) 5 2 3 4 

Tailerra: Salmentak handitu Sustapen Digitala 

efizientea eta segurua izanik (1) 7 3 5 4 

Tailerra: Enpresarako gailu mugikorren erabilera  6 2 4 2,5 

Tailerra: MIKROENPRESARAKO ZIBERSEGURTASUNA 3 3 0 4 

 

 

 

 

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETAN GAITZE PROGRAMA 
 

Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapen Sailak eta 
BEAZek sustatutako Bizkaia Orekan "Bizkaia lehiakorra eta lurraldeka 
orekatua"proiektuaren barruan kokatzen da, Eskuinaldea (Leioa-Getxo), 
Mungialdea, Txorierri eta Uribe Kostako eskualde-garapeneko agentziekin 
lankidetzan. 2018rako,"Enpresa-kudeaketaren hobekuntza 
sustatzea"lehenetsi da, Bizkaiko iparraldeko mikroETEen eta ETEen 
oinarrizko enpresa-kudeaketa hobetzeko. 



Gaitze-programa teoriko-praktikoa da eta enpresa bakoitzari 
pertsonalizatzen zaio. Banakako tutoretzen bitartez enpresa txiki eta 
ertainen kudeaketa profesionala hobetzea du helburu. 

Programa lau modulutan banatuta dago, erabat independenteak, enpresa 
bakoitzak aukeratu dezan zein arlotan duen interesik edo trebakuntza-
beharrik handiena. Lau moduluetarako programa (kudeaketa estrategikoa, 
ekonomiko-finantzarioa, komertziala eta sare sozialak) honela egituratzen 
da:  

Bi saio edo tailer teoriko-praktiko taldean (4 ordu saio bakoitzeko). 

Banakako tutoretzak (4 ordu enpresa bakoitzeko). 

2018an, Leioan, kudeaketa estrategikoko moduluetako lehena egin da, 8 
ordukoa, eta Getxoko 3 enpresak hartu zuten parte.  

 

 

 

 

U.LAB 2018ko MOOC 4.0 

2018an, aurten ere, Getxolanek Getxoko ekintzaile eta enpresa guztiei eman 
die lidergo eraldatzaileari buruzko nazioarteko prestakuntza baten jarraipena 
egiteko aukera. Prestakuntza hori MITek (Massachusetts Institute of 
technology) eman du, MOOC formatuan (Massive Open Online Course - 
Doako Online ikastaroak eta ikastaro masiboak), On line (edX) prestakuntza-
plataforma baten bidez. 

U.Lab Otto Schamer-en U Teorian oinarritzen da. Teoria hori norbanakoaren, 
erakundearen eta/edo gizartearen eraldaketan oinarritzen da, pertsona 
bakoitzak bere bizitzako egoerei aurre egiteko duen moduaren aldaketatik 
abiatuta. 

Proiektua aurrez aurreko lau saioko bi fasetan gauzatu da, eta, aurretik, 
informazio-jardunaldi bat egin da, banakako prozesua jarraitu ahal izateko 
metodologia eta oinarrizko kontzeptuak azaltzeko, edX prestakuntza-
plataformaren bidez. 

Lehen fasean, maiatzetik uztailera bitartean, hasierako modulua jorratu zen: 
Leading change in times of disruption. Informazio-jardunaldian 17 
pertsona izan ziren, eta hurrengo lau saioetan, bakoitza bi ordukoa, 9 
pertsona batez beste.  

Bigarren fasean, irailetik abendura bitartean, MITek emandako zuzeneko eta 
denbora errealeko lau saioen jarraipena egiten zen, modulua osatzeko: 
Leading from de emerging future. 

Mooc honen informazio-saiora 12 pertsona joan ziren, eta MITekin zuzenean 
konektatzeko beste lau saioak Getxolaneko hub-ean partekatu zituzten, 
batez beste 6 pertsona. Nabarmentzekoa da programak harrera desberdina 



izan duela gizonen eta emakumeen artean: gizonezko laguntzaile bakoitzeko, 
6 emakumek parte hartu zuten. 

 

 

 

3.3. Merkataritzarako prestakuntza berezia 
 

Izendapena 

BERTARATUTAKO 

PERTSONAK 

GUZTIRA 

Gizonen 

kop.: 

Emakumeen 

kop.: 
ORDUAK 

ST (saltokiko terminala). 

KOBRATZEKO ERREMINTA BAT 

BAINO ASKOZ ERE GEHIAGO 5 4 1 4 

NOLA ATERA ATEKINIK HANDIENA 

MERKEALDIEI 2 0 2 4 

 

Cecobiren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik, eta Getxoko Udaleko Ekonomia 
Sustatzeko Sailaren lankidetzarekin: 

 

Izena 

BERTARATUTAKO 

PERTSONAK 

GUZTIRA 

ORDUAK 

Hitzaldia: Merkataritza irekia Bizkaian: Seduzitu eta salduko duzu  14 1,5 

TAILERRA: SORTU BIDE BAT SAKELAKO TELEFONOAREKIN ZEURE 

KOMERTZIOA SARE SOZIALETAN SUSTATZEKO 13 4 

TAILERRA: PUBLIZITATEA FACEBOOK ETA INSTAGRAMEN 16 2 

MARKETIN WHATSAPP TAILERRA “WHATSAPPI ETEKINA ATERATZEA 

NIRE DENDAN” 14 2 

ERAKUSLEIHO BERRITZAILEA GABONETAN 15 5 

TAILERRA: KUDEATU ZURE KOMERTZIOA MODU OPTIMOAN 9 4 

 

3.4. Turismoko enpresei zuzendutako berariazko prestakuntza 
 

"Anfitrioi proiektuaren"ikastaroei buruzko informazioa ematea 
turismo-arloko profesionalei, zerbitzua eta bisitarientzako arreta hobetzeko. 
Ikastaroak martxoa eta ekaina bitartean egin ziren eta diruz lagundu ziren. 
Azaroan. Antolatzen dute Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta 



Kontsumo Sailak, Basquetourren bidez eta Turismoko Estatuko 
Idazkaritzaren laguntzaz. 

 

 

 

IKTak erabiltzean jardunbide egokiak. 2018. urtean turismoaren 
azpisektoreetan diharduen Getxoko 27 enpresak programa honetan parte 
hartu du eta IKTak erabiltzeari buruzko bilakaeran emaitza nabarmenak lortu 
dira. IKTen erabileran jardunbide egokiak sustatzeko programaren helburua 
honako hau da: sentsibilizazioaren eta laguntza integratuaren bidez euskal 
turismo-sektoreko enpresetan informazioaren eta komunikazioaren 
teknologien (IKT) erabilera hobetzea. Basquetourrek sustatu eta Tecnaliak 
garatu duen programa hori —Heldutasun Digitalaren Eredua— Getxoko 
turismo-enpresetan ezarri da, Turismoa eta Ekonomia Sustatzeko Sailak 
eskaini duen laguntza teknikoari eta logistikoari esker. 2018. urtean parte 
hartu zuten 27 enpresetatik 26k kanpoko ebaluazioaren ondoren ziurtatzea 
lortu zuten. 2018. urtean programaren balorazio orokor gisa, esan behar da 
planifikatutako helburua % 90era iritsi dela.  

 

MARCO 

PROGRAMA 
Izena 

BERTARA

TUTAKO 

PERTSON

AK 

GUZTIRA 

Gizonen 

kop.: 

Emakumeen 

kop.: 
ORDUAK 

IKTen 

jardunbide 

egokiak Aplikazio ofimatikoak 

8 6 2 2 ordu 

IKTen 

jardunbide 

egokiak Segurtasuna IKTetan 

8 6 2 2 ordu 

IKTen 

jardunbide 

egokiak 2.0 tresnak: WEBGUNEA: 

5 4 1 2 ordu 

IKTen 

jardunbide 

egokiak 2.0 tresnak: Sare sozialak 

8 6 2 2 ordu 

IKTen 

jardunbide 

egokiak 2.0 tresnak: WEBGUNEA: 

10 3 7 2 ordu 

 

Prestakuntza horietako batzuk Getxoko gainerako enpresetara zabaldu dira.  



 

 

 

SICTED turismo-kalitateko programa. SICTED turismo-kalitateko 
programak bi helburu dauzka. Batetik, turismoaren sektorea 
profesionalizatzea, turismo-enpresen barne kudeaketa bermatzea, eta 
bezeroak asebetetzen dituzten eta instalazioen segurtasuna eta erosotasuna 
bermatzen dituzten prozesuetan kontrolak ezartzea, eta, bestetik, turismo-
destinoaren kontzientzia sortzea, enpresen arteko lankidetza sustatuz, baita 
sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza bultzatuz ere, eta 
osotasunarentzat etekina bilatzea. Programari atxikitako enpresek banakako 
laguntza teknikoa jasotzen dute, prestakuntza-tailerretan parte hartzen dute 
eta kanpoko ebaluazioa egiten zaie. Programari atxikitako 35 enpresa 
getxotarretatik 30i eman zitzaien zerbitzua 2018an, eta guztiek lortu zuten 
kanpoko onarpena/aintzatespena. Sistema hori ezarrita dute jada, bezeroei 
ematen dieten zerbitzuaren kalitatea etengabe hobetzeko.  

 

 

MARCO 

PROGRAMA 
Izena 

BERTARATUTAKO 

PERTSONAK 

GUZTIRA 

Gizonen 

kop.: 

Emakumeen 

kop.: 
ORDUAK 

SICTED 

Helmuga Getxo, lege-

eskakizunak eta beste 

eskakizun batzuk 

26 16 10 3 ordu 

 
 
 
 

 
 
 
 



GASTRONOMIA 
 
 Euskadi Gastronomika Kluba. 2018. urtea amaitzeko, jarduera-plan 

hau landu dugu 40 enpresarekin, Basquetour buru dela, (17 jatetxe; 18 
pintxo-taberna; 4 delicatessen; gozotegi bat), produktu-klubari atxikita; 
horietatik 31 kanpo-ebaluazio bidez aitortuta daude, eta gainerakoak 
hobekuntza-plan bat ezartzeko lanean jarraitzen dute.  

 
 Enogastronomiaren arloan (merkataritza/delicatessen + ostalaritza) 

jarduten duten enpresa nagusien online posizionamenduari 
buruzko diagnostiko-azterlan bat kontratatu da, bi esparruetan 
espezializatutako kanpo-aholkularitzen bidez, eta aukera emango digu: 
- "Merkataritza/delicatessen"+"ostalaritza"azpisektoreen online 

posizionamenduari buruzko diagnostiko globala edukitzea; horri 
esker, ekintza osagarriak abian jartzea baloratu ahal izango dugu, 
honako helburu hauek lortzeko: komunitatea sortzea, helmugako 
onenean aurrera egitea… 

- "Merkataritza/delicatessen"+"ostalaritza"azpisektoreetan parte 
hartzen duen enpresa bakoitzaren online posizionamenduari buruzko 
diagnostiko pertsonalizatua edukitzea, enpresei beren behar zehatzei 
buruzko aholkularitza pertsonalizatua eta hobetzeko aukera emango 
diena.  

 
<Chef’s Voice> - Establezimendu irisgarrien sarea. 2018. urtea 
amaitzen dugu tresnari 17 enpresa atxikitarekin; 4634 erabiltzaile 
bakarrekin; 8698 orrialde bisitatu dira 
Ekimen honen bidez, herritarrei, turistei eta bisitariei eskaintza 
enogastronomikoa eskuratzea errazten diegu, eta bereziki azpimarratzen 
ditugu aniztasun funtzionalak.  
- Aplikazioak hainbat hizkuntzatan eskaintzen ditu karta-menuak 
- Menuko platerak iragazteko aukera ematen du, alergenoen arabera 
- Menu-kartetarako sarbidea errazten du, bai irakurtzeko formatuan, bai 

entzuteko formatuan.  
 

 
Doako itzulpen-zerbitzua turismo-enpresentzat. Tokiko turismo-
eskaintzari buruzko informazioaren kalitatea hobetzeko, urtean zehar 
martxan egon da zerbitzu hori. Getxoko Udalak (euskara saila) euskarara 
itzultzen ditu, bai eta beste hizkuntza batzuetara ere – Ingelesa, frantsesa 
eta beste batzuk – (Sustapen ekonomikoa, turismoa), eta/edo zuzentzen ditu 
jendeari begira erabiliko diren eta/edo bezeroekin harremanetan jartzeko 
erabiliko diren Getxoko merkataritza-, ostalaritza- eta turismo-enpresen 
testuak (adibidez, menu-gutunak, kartelak, …).  
 



 

 

3.5. Beste prestakuntza ekintza batzuk, jardunaldiak eta hitzaldiak 

 

IRUDI PERTSONALERAKO ARAU PROFESIONALA 

Urrian IRUDI PERTSONALERAKO ARAU PROFESIONALARI buruzko 
jardunaldia egin zen estetikako eta ile-apainketako zerbitzuen enpresentzat, eta 
14 pertsonak parte hartu zuten (10 emakumek eta 4 gizonek). 

ETEen BERRIKUNTZA BULTZATUZ  

Urtarrilean, Basque Innovation ekimenaren barruan, ETEEN BERRIKUNTZA 
BULTZATUZ jardunaldia egin zen. Getxoko Udalak antolatu zuen, Eusko 
Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Innobasqueren, Tecnaliaren, Euskaliten 
eta Elkargiren laguntzarekin. Jardunaldiaren xedea zen Euskadiko kultur eta 
sormen industria guztietarako programa eta zerbitzu guztiak eta jarduteko 
esparrua ezagutzera ematea. Enpresa txiki eta ertainei eta kultura- eta sormen-
industrien sektoreetako gainerako eragileei zuzenduta, 31 pertsonak parte hartu 
zuten. 

 



 

“Berrikuntza kultura jasangarrian” jardunaldia Getxon 

Karraskan Elkarteak Getxolanekin batera antolatu zuen urrian"Berrikuntza kultura 
jasangarrian"jardunaldia, sormen-erakunde iraunkorrek kultura garapen 
jasangarriaren laugarren zutabe gisa jorratzea helburu zuena. Honako galdera 
hauei erantzunez: Nola ezarri artearen zein kulturaren eta garapen jasangarriaren 
arteko lotura? Nola eragiten die kultura- eta sormen-sektoreei? Ze zentzutan 
dagokigu eta zer egin dezakegu artistak, kultura-kudeatzaileak, bitartekariak eta 
komisarioak garen aldetik? Zein betekizun izan dezakete kulturak eta sormenak? 
Nola sor dezakegu jasangarriagoa den gizartea? 

Programa bat egin da arte eta kulturako hainbat esparrutako profesionalekin, 
jasangarritasunari eta kultura- zein sormen-eragileen eginkizun garrantzitsuari 
buruzkoa. Horren bitartez, gizarte jasangarriaren ereduak bilatuko dira 
(gizartearenak oro har eta erakundeenak zehazki), sormen-erakunde jasangarriak 
bultzatzeak duen garrantziaz kontzientziatze aldera. 

 

 

4. EKONOMIA SOZIALA 

 

4.1. Toki garapeneko proiektuak, erakunde sozialekin elkarlanean 

Ekonomia Sustapeneko Zerbitzu - Getxolanen helburuetako bat tokiko 
garapena bultzatzea da, ekonomia sozialarekin zerikusia duten proiektuak 
garatuta. Hartara, langabeen enplegagarritasuna hobetzen laguntzen da, 
eta, bereziki, laneratzeko zailtasun handienak dituztenena. Testuinguru 
horretan, laneratzeko enpresekin lankidetzan aritzea tresna bat da (beste bat 
gehiago) helburu horiek lortzeko. 

 

Getxolanek hainbat gizarte erakunderekin lan egiten du, tokiko garapenerako 
proiektuak abiarazteko eta bai zailtasun bereziak dituzten pertsonentzat 
enplegua sortzeko balio dutenak ere. Lan horren ondorioz, 15 enpresa 
ekimen sozial baino gehiago abian da eta 200 pertsonatik gora horretan 
lanean (2017ko datuak) dihardu. 

Ekintza desberdinak egin dira: 

4.1.1. Klausula sozialak dituzten proiektuak jarraitzea 

Hainbat kontratutan (puntu garbiaren zerbitzua eta Getxobizi zerbitzua) 
pleguetan xedatutako baldintzak betetzen direla jarraitzen ari da. 

 

4.1.2. Aholkularitza  

Enpresei beren enpresa-proiektuetan laguntzen ari zaie eta, xede horrez, 
alderdi desberdinetan aholkularitza eskaintzen zaie: legeak, merkataritza, 
enpresa-kudeaketa… Fadura jatetxeari (Suspertu S.L.), Cedemos (Emaus 
Movilidad S.L.) eta Bihurtuz elkarteari eman zaie zerbitzua. Halaber, Aparka 
Mobility S.L. enpresa sortzen lagundu da, Seed Capitalekin eta Urbegi 
Taldearekin lankidetzan. 

 

 

 



4.2. Erosketa publiko arduratsua 

Getxoko Udalak eta REAS Euskadik (Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren 
Sarea) lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten, gizarte klausulen bidez, 
elkartasun ekonomia eta erosketa publiko arduratsuak sustatzeko. 

Zenbait lerro landu nahi dira: 

• Erosketa publiko arduratsua garatzeko udal instrukzioa abian jartzea 
etena dago, 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, sektore publikoaren 
kontratuei buruzkoa, indarrean sartzearen zain. 

• Enpleguan kalitate klausulak sartzea. 

• Mikroenpresak kontratazio publikora iristea: kontratazio publikora 
iristeko gida erraza argitaratzea; zeregin hori zain dago, sektore 
publikoaren kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea 
indarrean sartu arte. 

 

 

 

5. ENPRESETARAKO ETA EKINTZAILEENTZAKO GUNEAK 

 
Getxo CO-WORKING 

Coworkingera bideratutako espazio berria Sustapen Ekonomikoko egoitzan, 
Getxolan. Lan egiteko eta udalerriko sektore estrategikoak bultzatzeko modu berri 
gisa hartuta, langile independenteei, ekintzaileei eta ETEei, aukera ematen die 
lantoki bera partekatzeko, proiektu komunak sustatzeko eta negozio-aukerak 
indartzeko. 

Horien abantaila esanguratsuenen artean, hauek dira nabarmentzekoak: 

• egiturazko kostuak aurreztea. 

• sektore desberdinen arteko harreman egonkorrak sustatzea. 

• lan-kontaktuak areagotzea. 

• hurbil kokatuta dagoela. 

65 m²-ko area garbia du eta gehienez 16 lanposturako prestatua dago. Internet, 
klimatizazioa, bilera-aretoak, garbiketa- eta mantentze-zerbitzuak, espazio eta 
zerbitzu erkideak… eta negozio-ideia aurrera eramateko beharrezko guztia aske 
erabil daitezke. 

Ordutegia astelehenetik ostegunera da: 08:30etik 18:30era eta ostiraletan: 
8:30etik 15:00etara 

2018an, 1.000 pertsona baino gehiago izan dira erabiltzaileak. 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROSPEKTIBA ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOAK 

 

6.1. Prospektiba sozioekonomikoa 

6.1.1. Getxoko eta inguruetako informazio sozioekonomikoa, gure 
errealitate sozioekonomikoa hobeto ezagutzeko.  

2018an Adierazle Sozioekonomikoen informazio-sistema berri bat diseinatzen 
ari gara. Gaur egun, tresna bat daukagu Getxoko udalerriko, lurralde 
historikoetako eta EAEko adierazle sozioekonomiko batzuk (biztanleria, 
ekipamenduak, lan-merkatua, establezimenduak, errenta…) erraz 
eskuratzeko. Horren bidez, espazio eta denbora analisia egin daiteke, 
estatistikak, taulak, biztanleria piramideak, bilakaera grafikoak eta gaikako 
mapak baliatuta. Funtzionalitate horri eusteaz gain, hileko enpresa-
erradiografiari buruzko txosten bat eta urteko beste txosten sozioekonomiko 
bat izango dira,.xls eta.pdf webguneetan kontsultatu ahal izango dena. Horrez 
gain, adierazle nagusiak bistaratzeko beste fitxa bat ere izango da. 

 

6.1.2. Getxoren eremu estrategikoetako enpresak mapan ipintzea. 

Definitutako eremu estrategikoetan kokatzen den Getxoko ekosistema osoa 
identifikatzeko lanean jarraitzen dugu, bigarren espezializazioa bereziki 
azpimarratuz. 2018an Getxoko itsas industrien eta irristatzeen sektorea mapan 
ipintzen hasi zen. 

 

6.2. Proiektu estrategikoak eta tokiko garapena 

Getxoko udalerriko eremu estrategikoetan ekonomia sustatzeko 2018ko Plan 
Operatiboko lantaldeekin jarraitu da. 

Proiektu eragilea abian jartzeko, LKS enpresaren laguntza estrategikoa izan 
zen. Idazkaritza teknikoaren zereginetan jardun zuen, honako jarduerak 
garatzeko: 

1. Estrategiaren espezializazioan sakontzea(1.3.) 

2. lan talde estrategikoak abian jartzea eta garatzea 

1. 1. taldea:"Azpiegiturak eta baliabideak" 

2. 2. taldea:"Pertsonak"(Ekosistema) 

3. 3. taldea:"Proiektu estrategikoak eta behatokia" 

4. 4. taldea: “Komunikazioa”  

5. 5. taldea: “Gobernantza” 

3. 2.0 espezializazioaren hurbilketa ekonomikoa Hautatutako 
azpisektoreei buruzko informazioa 

 

6.3. Estrategiaren espezializazioan sakontzea. 

2018an amaitu da udalerriko elementu estrategiko guztien eragin ekonomiko 
eta soziala aztertzen. Horrelako elementutzat jotzen dira balio estrategikoa 
eman dezaketen ekitaldiak, azpiegiturak eta programak. Asmoa da elementu 
horiek aztertzea eta baloratzea zeintzuek egiten duten ekarpen handiagoa 
Getxo 2020ko alor estrategikoen espezializazioan.  Analisi horrek erakusten 
digu zein elementu indartu behar diren Ekonomia Sustapenaren ikuspegitik, 
baina ez du zertan irizpide erabakigarria izan Udaleko alor bakoitzak bere 



helburuak betetzeko zehaztutako ekitaldi eta programetarako (kulturalak, 
kirolekoak eta abar). Asmoa da haien esperientzia eta trebezia baliatzea 
jarduera ekonomikoa sustatzeko, ekitaldi, programa eta abar horiek 
baliatuta. 

800 elementutik gora aztertu ondoren, hainbat analisi kuantitatibo eta 
kualitatiboren bitartez, eragin ekonomiko eta sozial handiena duten 5 
ekitaldiri, 5 azpiegiturari eta 5 programari eman zaie lehentasuna. Honako 
hau erakutsi du analisi horrek: 

• Garrantzitsua da Getxoren “historia”, balioa ematen baitie 
identifikatutako elementuei. 

• “Berria” sustatu behar dugu. Aukerak sortzen dira alor estrategikoak 
indartzen dituzten zenbait egoeragatik (Udalaren gaineko estrategiak, 
berrikuntza eta abar).  

• Funtsezkoa da eragile ekonomiko eta sozialek alor estrategikoen 
barruan sustatu nahi dituzten oinarria, ekosistema, proiektuak 
jorratzea. 

Ondorio horiek aukera eman digute hori lurraldeko espezializazio estrategian 
integratzeko eta zenbait “azpisektoreri” lehentasuna emateko. Getxoren 
bigarren espezializazio ekonomikoa honako jarduera esparru hauetara 
bideratu behar da. 

1. Kulturaren eta Sormenaren, eta Kirolaren eta Ongizatearen - 
Turismoaren Ongizatearen Teknologien eta Industrien barruan: 

1. Itsasoa - irristaketa: Surfa, bela nautikoa, skatea 
eta abar. 

2. Kostako turismoa. 

2. Industria Kultural eta Sormenekoen - Kulturala turismoaren 
barruan: 

1. Musika 

2. Ikus-entzunezkoak 

3. Kultura turismoa. 

3. Lana oinarriarekin (ekosistemarekin): lana eragileekin, programak 
- zerbitzuak, espazioak eta laguntzak. 

Horrez gain, tresna bat proposatu zaigu erabakiak hartzeko, eta lan 
metodologiak helburuen lortze maila monitorizatzeko eta eragin ekonomiko 
eta sozial jasangarri handiago bat lortzeko. 

 

 

6.4. BESTELAKO PROIEKTUAK 

6.4.1. MEGA proiektua. GARAPENek, Getxoko Udalarekin batera, lantalde 
bat sortu zuen, ekintzailetza migratzailea sustatzeko, hazkunde ekonomiko 
eta sozialerako aukera gisa. Ekimen hau COSME Europako programak (2014-
2020) kofinantzatutako MEGA (Migrant Entrepreneurship Growth Agenda) 
proiektuaren esparruan kokatzen da (http://migrant-entrepreneurship.eu). 
Proiektuaren buru MPG (Migrant Policy Group) da eta GARAPENez gain, Italia, 
Frantzia, Alemania, Belgika eta Espainiako bazkideek parte hartzen dute. 
MEGAren helburuak honako hauek dira: hiriek migratzaileen ekintzailetzari 
laguntzeko dituzten beharrak ebaluatzea, sare nazionalen sorrera sustatzea 
konprometitutako eragile guztien artean, esperientziak eta ezagutzak 



trukatzea ahalbidetuko duen plataforma transnazional bat sortzea EBko 
hainbat herrialdetatik datozen eragile konprometituen artean, eta gomendio 
politikoak eta epe luzeko elkarrizketak proposatzea eta sustatzea erakunde 
nazionalekin eta EBkoekin. Martxoan jardunaldia egin zen eta nazioan 
migratzaileen ekintzailetzaren arloan egungo egoera aztertzeko aukera ere 
izan zen. Era berean, esperientzia interesgarriak ezagutu ziren eta eragileei 
gure herrialdearen ekonomia eta gizarte hazkuntzan etorkinen garrantziaz 
sentsibilizatu zitzaien. 

6.4.2. Lokal hutsak: Udalerrian hutsik dauden lonjen egungo egoeraren 
azterketa, beste leku batzuetan egindako jardunbide egokien identifikazioa 
eta udalerrian hutsik dauden merkataritza-lokalen erabilera sustatzeko, 
dinamizatzeko eta jarduteko plan baten diseinuaren zirriborroa jasotzen 
dituen txostena amaitu da.  

6.4.3. Algortako Azoka: Laguntza prozesua kudeaketa ekonomikoa, 
legala eta komertziala hobetzeko. 

 

 

7. SAREAK ETA LANKIDETZAK 

 

- Udala 

o Getxo Kirolak-zenbait proiektu 

o Getxo Kultura-zenbait proiektu 

o Partaidetza Punta Begoñako mahai teknikoan 

o Bentaranoa. Talde eragilearen partaidetza 

o Lankidetza Getxo lagunkoiarekin 

- Udalerriz gaindiko erakundeak: Cecobi, SPRI, Innobasque, Bm³0 eta abar. 

- GARAPEN: hainbat proiektu (Ekintzailetza, Garapen Sortzailea, 

MEGA (Migrant Entrepreneurship Growth Agenda)…) 

- Lankidetza publiko-pribatua: Merkataritza Mahaiak, Turismokoak eta abar. 

- Bizkaia Lehiakorra, Bizkaia Orekan eskualdeko estrategia planean parte 

hartzea, DEMA, Behargintza. 

- Ocean Tech lankidetza estrategikoko hitzarmena, uretako jardueren 

sektorearekin zerikusia duten enpresen garapena eta berrikuntza 

bultzatzeko eta laguntzeko. Euskadiko Teknologia eta Ezagutza Industrien 

Klusterrak, GAIAk, zuzentzen du sare hori Euskadin. 

 

 



 

 

 

8. BESTE ZERBITZU BATZUK 

8.1. Jendeari arreta eskaintzeko ordutegia 

Jendaurreko arreta-zerbitzuak, astelehenetik ostegunera, 8:30etik 
18:30era, eta ostiraletan, 8:30etik 15:00etara. 

8.2. Ekitaldien kudeaketa Getxo Elkartegian: gure instalazioetan hainbat 
ekitaldi kudeatu, koordinatu eta dinamizatzea. 

Gure beste jarduera-ildo bat Getxoko enpresei eta elkarteei espazioak 
lagatzea da, baita Udalean ordezkaritza duten beste udal-arlo eta 
alderdi politiko batzuei ere. 

Hainbat jarduera egiten dira. Bilerak edo hitzaldiak, aholkularitza, 
tailerrak eta prestakuntza-jarduerak. Gehienak eraikina irekitzeko 
ordutegian egiten dira. Hala ere, bertatik kanpo egiten diren jarduerak 
ere hartzen dira. 

2018an, 405 eskaerari erantzun zaie, eta, horien ondorioz, 1461 
ordutan garatutako jardueretarako espazioak laga dira. 

Eskaera gehienak (278) Getxo Elkartegian 818 orduz jardun duten 
enpresenak izan ziren. Beste udal-arlo batzuetako 62 eskaerari 
erantzun zaie, eta horien ekintzek 354 orduko iraupena izan zuten. Udal 
alderdi politikoen jarduerak ere egin ziren 39 orduz, 5 aldiz.  

Udalerriko ekintzaileek ere eska ditzakete Getxo Elkartegiak eskaintzen 
dituen espazioak, baina 5 eskaera baino ez dira jaso eta gehienak 
bilerak egiteko izan dira (14 ordu). Azkenik, ikasgelak utzi zaizkie 
elkarteei eta sustapen ekonomikoaren arloak laguntzen dituen beste 
proiektu batzuei (54 eskaera guztira); guztira, 236 orduko jarduera. 

 

8.3. Komunikazio zerbitzua: 

 Sustapen ekonomikoaren profila kudeatzea sare sozialetan 

(Facebook eta Twitter): @getxolan 

Getxolanen jarduera digitalaren helburua Getxoko ekintzaile- eta 
enpresa-komunitatearentzat interesgarria den edukia partekatzea da. 
Getxolanek Twitter eta Facebook sare sozialetan dago. Sare sozialak 
2015eko otsailean sortu ziren, baina jarduera jarraitua 2017ko 
urtarrilera arte ez zen hasi. 



Une horretatik gaur arte: 

Twitterren eta Facebooken gaude: 

- Jarraitzaileak Twitterren: 698tik (abenduaren 17a) 1.070era 
(abenduaren 18a). 

- Zaleak Facebooken: 467tik (abenduaren 17a) 626ra 
(abenduaren 18a) 

Eduki partekatuak bi motatan banatzen dira:  

• Barne-edukiak – Prestakuntzak, hitzaldiak, laguntzak, diru-laguntzak, 
Getxolanen jatorria duen aholkularitza-zerbitzua edo erakunde 
laguntzaileak. Edukiak euskaraz eta gaztelaniaz partekatzen dira. 

• Kanpoko edukiak – Blogen eta hedabide digitalen argitalpenak, 
ekintzailetzarekin eta enpresa-kudeaketarekin arlo guztietan 
zerikusia dutenak. Edukiak, gehienbat, gaztelaniaz 
dira. Erakundeetatik hurbilago dauden iturrietako zenbait eduki 
euskaraz partekatzen dira, hala nola SPRI Taldea, Gaztenpresa, 
Bizkaia… 

Partekatutako edukiak egindako jardueren estekak, bideoak edo irudiak 
izaten dira, adibidez: 

o Eraikinean egiten diren jardueren argazkiak: prestakuntza, 
hitzaldiak, autoenplegu-taldeak, ikastaroak… 

o Taldeak parte hartzen duen eta Twitterren partekatzen diren 
jardunaldietako argazkiak (testua, aipamenak eta hashtagak 
barne) 

 Ekonomia sustatzeko hileroko newsletterra: enpresak, saltokiak 
eta ekintzaileak albisterik garrantzitsuenei, prestakuntza-ekintzei, 
hitzaldiei, merkataritza dinamizatzeko programei, laguntza eta diru-
laguntzei, lankidetza-proiektuei eta abarri buruz informatuta edukitzea 
helburu duen aldizkari elektronikoa. 

 Getxolan ekonomia sustatzeko zerbitzuaren webgunea eguneratzea.  

 Albisteak, prentsa-oharrak eta gehigarriak argitaratzea Getxo 

Berrin. 

 Arloko jarduerei buruzko mailinga (mezu elektronikoak) bidaltzea, 
batez ere prestakuntza-ekintzak, inskripzioak errazteko.  

 Sustatu beharreko jardueren kartelak, flyerrak,… egitea. 

 

 

 


