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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 txikiei eta ertainei eskaintzen zaien banako 

eta doako laguntza, enpresen kudeaketa hobetu, jarduera berriak aztertu edota 

zalantzak alderatzeko. Xedea udalerriko enpresa sarea finkatzea da. 

Zerbitzu enpresentzako aholkularitza 

Aholkularitza jasotzen duten zerbitzu-enpresen ezaugarriak askotarikoak dira, bai 

sektoreari dagokionez, bai forma juridikoari dagokionez; autonomoak, 

mikroenpresak eta jarduera ekonomikoa duten elkarteak dira gure bezero nagusiak. 

 

2019. urtean, 61 enpresari eta 2 elkarteri eman zaie zerbitzua. Aholkularitza horrek 

113 pertsona hartu ditu, eta gizonen eta emakumeen arteko oreka nabarmendu da.  

 2019an aholkatutako zerbitzu enpresetako pertsonak sexuaren 

arabera:  

 

 

 

 

 

SEXUA K. % 

Gizona 50 % 53 

Emakumea 63 % 47 
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 2019an aholkatutako zerbitzu enpresetako pertsonak adinaren 

arabera  

ADINA K. 

<30 urte 24 

31-45 
58 

>45 34 

 

 

 Aholkularitzako ordu kopurua 2019an:  

 

AHOLKULARITZA MOTA ORDU KOP. 

Estrategia 43 

IKTak 34 

Komertziala 109,5 

Ekonomiko-finantzarioa 
32,5 

Legeria-zergak 
121 

Giza Baliabideak 
6,5 

Guztira 
237,5 

 

 

Egindako aholkularitza-orduetatik, enpresentzako merkataritza-aholkularitzaren 

eskari handia aurkitu dugu aurten, prestakuntza indartu dugu 2019an, eta 

trebetasunei eta merkataritza-diseinuari buruzko prestakuntza integrala diseinatu 

dugu 2020rako, ikusitako gabezia bete ahal izateko. 2019. urtean landutako beste 

gai garrantzitsu bat enpresa-estrategia izan da. Hasteko, talde-hausnarketa bat 

egin genuen, eduki orokor batzuk emanda, eta, amaitzeko, banakako lan bat egin 

genuen enpresa parte-hartzaile bakoitzean jarraitu beharreko estrategiari buruz 

hain zuzen.  
 

Ekin Silver Economy programa 

2018. urtean martxan jarri zen EkinSilverEconomy programa, Silver Economy 

deritzonak Getxoko ekintzaileei eta enpresei eskaintzen dizkien negozio aukera 

berriak lantzeko. 5 proiektu aukeratu ziren 12 hilabeteko mentorizazioan parte 

hartzeko, negozio plana sendotzeko eta azkartzeko eta behin betiko 

merkaturatzeko, living lab eta profesional-taldea eskura jarrita horretarako. 

Getxoko Udaleko sustapen ekonomikorako zerbitzuak, Getxolanek, eta 

Integratutako Gizarte Zerbitzuen Taldeak irailean sinatutako lankidetza 

hitzarmenarekin bat gauzatuko da proiektua.  
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2019an Silver Bizkaia Elkarlanean jarri zen martxan, silver economy-zilar 

ekonomiaren negozioak eta aukerak bultzatzeko proiektua. Getxok Bizkaiko beste 6 

agentziarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin garatzen du proiektua. 

Bereziki garrantzitsuak diren 4 eremu handi hautatu dira:Elikadura, osasuna-

zaintza, turismoa-aisialdia-merkataritza eta etxebizitza. 

 

2019/20rako proiektuak prestatzeko 6 saio eta enpresen arteko lankidetzarako 

eskualdearteko 3 jardunaldi planteatzen dira, hautatutako proiektuei banakako 

Mentoringa egiteaz gain. 

2019an sentsibilizazio saioa eta proiektuak prestatzeko 1. jardunaldia egin dira, eta 

27 pertsonak parte hartu dute. Parte hartzen duten proiektuak bat baino gehiago 

dira, batez ere udalerrian dagoeneko zerbitzuak ematen zituzten enpresak, eta, 

gaur egun, planteatutako ekonomiaren merkatuaren beharretara egokitutako 

negozio ildo berriak sortzen ari dira.  

 

Getxolan, HAZINNOVA agentea 

SPRI taldeak eta Innobasquek Hazinnova ekimena jarri dute abian. Doako 

aholkularitza eta laguntza zerbitzua, lana antolatzeko modu berriak edo zure 

enpresako produktuak eta zerbitzuak merkaturatzeko metodo berriak ezartzeko. 

Batez ere industriaren eta zerbitzuen sektoreko 6 eta 99 langile bitarteko enpresa 

txikientzat eta ertainentzat. 50 orduko aholkularitza espezializatua eta doakoa 

eskaintzen du, Hazinnova agente bat (Getxon Getxolan izango da), prozesu osoan 

esleitua, eta bera arduratuko da interesa duten ETEei behar dituzten soluzio 

berritzaileen mikroproiektuak zehazten eta ezartzen laguntzeaz, baita programaren 

izapidetze administratiboaz eta emaitzez ere, hiru hilabetez.  
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Merkataritza/ostalaritzarako aholkularitza: 

Eremu horietan, guztira, 17 enpresa aholkatu dira. 

 

ENPRESAK: 17 

  4 OSTALARITZA 

  13 MERKATARIT. 

 

Aholkuak jaso dituzten pertsonak, sexuaren eta adinaren arabera. 2019:  

   

SEXUA     
GIZONAK 6 % 32 
EMAKUMEAK 13 % 68 

GUZTIRA 19   

   

ADINA     
>30 0 % 0 
31-45 6 % 32 
>45 13 % 68 

GUZTIRA 19   

 
 
 
   

Ordu kop., aholkularitza 
motaren arabera   
MERKATARITZAKOA  22,25 
LEGEA/DPLO 5 
EKONOMIKO 
FINANTZARIOA 4 
IKTB  3 
SGT/INTERIORISMOA 3 
DIAGNOSTIKOA 7,5 
    44,75 
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1.2. ENPRESAK DINAMIZATZEKO ESTRATEGIAK 

1.2.1. Enpresek eta elkarteek egindako dinamizazioa bultzatzeko laguntzen 

ildoak.  

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 zeharkako beste alor batzuk, baita turistikoki sektore horietara 

lotutako segmentuetan gure udalerriak duen posizionamendua hobetzea ere. 

 

1. lerroa: Dinamizazio ekonomikoaren jarduerak egiteko laguntzak, 

Getxoko merkatarien edota ostalaritzako elkarteei bideratuak: 

GetxoEnpresa eta Algortako Dendak diru-laguntzen 80.502,00 euroak jasoko 

dituzten bi merkatari-elkarteak dira. 

 Eskuragarri zegoen aurrekontua: 90.000 € 

o Emandako aurrekontua: 80.502,00€  
o % emandakoa/eskuragarria: % 89,4 

 

ALGORTAKO DENDAK 

Erosketak herrian 5.895,00 € 
Kontsumoaren garrantziaren inguruko 

sentsibilizazio kanpaina. 

Aurkitu eta irabazi 3.691,20 € 

Sustapen eta fideltasun ekintzak. Sariak 
banatu dira, bezeroentzako deskontuak, 

baita kanpainarekin bat egin duten 
establezimenduetan kontsumitu 

beharreko zenbatekoak ere. 

Erakusleihoen 
ibilbidea/GetxoPhoto 2019 

4.368,80 € 

Erakusleihoen argazki ibilbidea, Getxo 
Photo 2019 herri lehiaketan aurkeztutako 

argazkiena. 

Udaberriaz gozatu 0,00 € Dirula-guntzari uko egin dio  

GETXO ENPRESA 

Gabonetako dinamizazio 
proiektua.  

4.000,00 € 
Parte hartu duten saltokien sustapen eta 

animazio kanpaina. 

Erakusleihoen XIX. lehiaketa 7.132,00 € 

Erakusleiho lehiaketan, nork bere 

modalitatean, parte hartu duten 
enpresen publizitate eta aitortza ekintza. 

2020ko egutegia 6.280,00 € 
Urteko egutegia, parte hartu duten 
saltokien publizitatearekin. 
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Herrian erosteko sentsibilizazio 

kanpaina 
0,00 € 

Ez da iritsi diruz laguntzeko gutxieneko 
puntuaziora. 

Getxo Bono 
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. 

Getxo Shop and Music 9.135,00 € 
Ez da eman; itzultzeko prozesua 
martxan. 

 

 

2. lerroa: Dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak, esparru 

estrategikoetako profesionalen elkarteetara bideratuak: 3 elkarte izan dira 

onuradunak, 41.238,44 eurokoa izan da laguntza. 

 

 

 Eskuragarri zegoen aurrekontua: 45.000 € 

o Emandako aurrekontua: 41.238,44 € 

o % emandakoa/eskuragarria: % 91,6 

 

 
 

 

 

Karraskan. Euskadiko 

Sormen Esperientzia Sarea-

Berrikuntza Kulturan-

Berrikuntzaren Kultura 

12.396,69 € 

Kulturaren eta sorkuntzaren eskaria 

sustatzean berritzeari buruzko jardunaldia, 

ikerketa eta tailerra. Ikusle berriak eta hobeak.  

Stereosonik Musika eta 

Kultura Sustatzeko Elkartea  
14.440,00 € 

I Musikaren euskal sektorearen topaketa- 

Getxo Music pro  

ATRAE Euskadiko Turismo 

Agentzia Hartzaile Elkartuak  
14.401,75 € 

Getxoko sektore turistikoaren profesionalizazio 

eta sustapen jardunaldia, ATRAEko euskal 

agentzia hartzaile bazkideen bidez. 

 

 
 

 
3. lerroa: Dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak, nortasun 

juridikorik ez duten udalerriko enpresa-elkarteei zuzenduak, batik bat 

eremu estrategikoekin zerikusia dutenak: 6 enpresak diru-laguntza jaso dute 2 

proiektutarako, guztira 12.402,00 € 
 

 Eskuragarri zegoen aurrekontua: 50.000 € 

o Emandako aurrekontua: 12.402,00 € 

o % emandakoa/eskuragarria: % 24,8 
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HEMEN ROMON 8.892,00 € 

Honako proiektu honen helburua da Romo auzoko 

enpresa sarea dinamizatzea eta ikusaraztea, 

auzoa eta haren aukerak erakutsiko dituzten 

hainbat tresnaren bidez, parte hartzeko moduan 

hain zuzen. 

Sea experiences 

Bizkaia 
3.510,00 € 

Honako proiektu honen helburua da Getxoko 

belaren enpresa sarea dinamizatzea eta 

ikusaraztea. 

 

 

4. lerroa: Dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak, 

udalerriko nortasun juridikorik gabeko enpresa taldeentzakoak. 

9 enpresa turistikok jaso zuten diru-laguntza, 36.000 euro, guztira, 5 proiektu 

egikaritzeko. Horiek lagundu egingo dute Getxoko turismo nautikoari nahiz 

gastronomikoari lotutako helmuga turistiko gisa kokatzen. 

 Eskuragarri zegoen aurrekontua: 36.000 € 

o Emandako aurrekontua: 36000€ 

o % emandakoa/eskuragarria: % 100 

 

Tarpoon 

SUB, S.L. 
4.000,00 € 

Urpekaritzan aritzeko 

irteerak. 

Proiektuaren oinarria da Getxon urpekaritzan 

aritzeko irteera erregularren zerbitzu bat 
ezartzea.  

Hotel Los 
Tamarises, 

S.L. 

4.000,00 € 
Euskal sukaldaritza 

berriaren teknikak. 

Proiektuaren oinarria da “esperientzia 

gastronomiko” aktibo bat eskaintzea, 

erreferentziazko sukaldariekin eta euskal goi 
sukaldaritza eskolakoekin. 

Javier 

Gutiérrez 

(Náutica 
Galea) 

4.000,00 € 

Txangoak belaontzian. 

 

Proiektua 5 bela enpresek sustatu dute, 

elkarrekin lanean, eta Getxori euskal kostako 
belaontzi txango erregularren eskaintza 

zabalena ematen dio.  

 
 

Txirimiri 
S.L. (As de 

Guía) 

4.000,00 € 

Polaris 

Marine 

Services, 
S.L. 

4.000,00 € 

2 Millas 

Volans 
4.000,00 € 
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Marmitako 

Sailing, S.L. 
4.000,00 € 

Gaikerta 
Cruising, 

S.L. 

4.000,00 € 
Motordun ontzian 

paseoak, Abratik. 

Proiektuaren oinarria da txango erregularrak 

eskaintzea motordun ontzian. 

Ropetea, 

S.L. 
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. 

 

 

5. lerroa: Merkatarien elkarteen funtzionamendu gastuetarako laguntzak. 

Merkatarien elkarteek beren gain hartzen dituzten funtzionamendu gastuekin 

laguntzea, horien ohiko funtzionamendua ahalbidetzeko. Aurrekontua:20.000 euro. 

2020an emateko dago. 
 

 

6. lerroa: Merkatarien elkarteen artean asoziazionismoa bultzatzeko eta 

mantentzeko proiektuetarako laguntzak. 

Erakundeari bazkide, hau da, saltoki berriak batzea eta horiek mantentzea 

helburutzat duten proiektuak/ekintzak. Aurrekontua: 10.000 euro. 

2020an emateko dago. 

 

1.2.2. Zuzeneko diru-laguntzak: 

Getxo Moda 38.930,00 

Entitate onuraduna: Getxo Enpresa (irabazi asmorik gabea, haren helburua da 

udalerriko merkataritza eta enpresa sarea sustatzea). 

GETXO MODAren 34. edizioa: 

Lehiaketaren funtsezko helburua da gure tokiko merkataritza sustatzea eta 

posizionatzea.  

Hainbat ekintza diseinatu dira, ekitaldiaren aurreko astean egiten direnak eta 

azaroaren 6an eta 7an amaitzen direnak. 

Jarduerak:  

 Getxo Moda_Beauty 

 Getxo Moda_Shooting 

 Getxo Moda_Windows 

 Getxo Moda_Streetstyle 
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 Getxo Moda_Workshop 

 Getxo Moda_Pasarela 

 Getxo Moda_Night 

 SolidaridadUp 

 

Serifalaris 20.000€ 

Irailaren 20an eta 21ean egin zen “Serifalaris” topaketaren zortzigarren edizioa. 

Topaketa hori Getxoko Serifalaris elkarteak antolatu zuen, BEAZen eta Udalaren 

laguntzarekin. Muxikebarri Getxoko Arte, Kultura eta Kongresuen Zentroan egin 

zen. Diseinatzaileek eta sormenaren zaleek beraiek sortua da, beraientzat. 

Sektoreko 420 profesionalek hartu zuten parte (diseinu grafikoa, estudioak, 

kolektiboak, proiektu garrantzitsuak eta abar), baita ikasleek ere, eta 13 hitzaldi 

eta 5 masterclass egin ziren. Bertan, Estatuko eta nazioarteko diseinu grafikoari 

diagnosia egin zitzaion, eta nortasun bisuala, naming eta packaging bezalako 

diziplinetan sakondu zen. 
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1.2.3. Udalerriko enpresa-eragileekin topaketa-guneak. Plataforma publiko 

pribatua. Enpresen kontsulta-foroa. 

Aho batez onartu da enpresen eta udalaren arteko lankidetza publiko-pribaturako 

plataforma berria. Enpresen Aholkularitza Foroa.  

 

 

 

Pixkanaka ezarriko da 2020an (Foroaren eraketa ofiziala martxoan). Hasierako 

fasean, merkataritza, ostalaritza, kirol-aisialdia eta herritarrei, bisitariei eta 

turistei zerbitzuak eskaintzearekin lotutako beste jarduera batzuk izango ditu 

ardatz. Helburua sektore horien eskaintza eta zerbitzuak hobetzea da, eta 

Getxoko enpresen lehiakortasuna handitzea.  

Eredu berri hau aurreko bertsioan baino hedadura eta inplikazio handiagoko 

lankidetza-egitura batean oinarritzen da. Bertan, eduki eta proposamen 

garrantzitsuak landu eta garatuko dira, etorkizunean sustapen ekonomikoak 

garatu beharreko udal-jardueren planaren zati bat dakartenak.  

 

1.2.4. Merkataritza-eremua dinamizatzeari begira lankidetza publiko 

pribaturako programak. 

 

 Saldoen merkatua: Herriko merkataritza bultzatzeko eta sektoreak udalerriari 

eskain diezaiokeen guztia erakusteko asmoz, urteko bi edizio egiten dira: 

martxoan (udazken-negu denboraldiaren amaiera) eta irailean (udako 

denboraldiaren amaiera). Batez beste laurogei dendek parte hartzen dute.  

 Gabonetako kanpaina: “En Getxo lo tienes todo, Getxon dena daukazu” 

lelopean kaleak, merkataritza eta ostalaritza dinamizatzeko hainbat jarduera 

bultzatu da: erakusleihoen lehiaketa, ostalaritzan ordutegia zabaltzea, 

komunikazio kanpaina... 
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 Ostalaritza-establezimenduen On Line posizionamenduaren diagnostiko-

kanpaina.  

 Mystery shopper kanpaina Erosketa Sortzaileak eta Euskadi Gastronomikoa 

programetako establezimenduetan.  

 Getxo Bono Kanpaina 2019: Udalak bultzatutako eta Getxo Enpresak gauzatutako 

ekimen honen bidez, Gabonetako kanpaina baino lehen, udalerriko merkataritzan, 

ostalaritzan eta zerbitzuetan kontsumoa sustatu eta bultzatu nahi da. 144 enpresa 

parte-hartzaile. 

 Bizkaiko Foru Aldundiko Turismo Sustapenerako Zuzendaritzak sustatzen 

du “BILBAO-BIZKAIA SORMEN-EROSKETAK” proiektua, eta guk ere lagundu 

dugu, hainbat merkataritza elkarte eta talderekin batera. Bisitari eta turisten 

erosketak bultzatzea da helburua. Hala, euskal identitatea eta abangoardia 

irudikatzen duen merkataritza eskaintza bildu nahi da urte osoan zehar kontsumi 

daitezkeen eskaintza eta produktuen bitartez. Getxoko 19 saltoki batu dira jada. 

 

2019an, produktua sustatzeko eta saltoki/establezimendu interesdunak erakartzeko 

kanpainaz gain, turismoko udal mikrositearen atal berri bat landu da, eremu hori 

sustatzeko.  
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1.3. BESTE DINAMIZAZIO PROIEKTU BATZUK  

Getxon gozatzeko planak ekimena  

2019. urtean, ekimen honen bitartez 254 tokiko enpresaren (aurreko edizioan baino 

32 enpresa gehiago) turismo eskaintza sustatu eta zabaldu zen hurrengo egitura 

erabiliz:  

 Getxo Kosta: eskaintza osoaren % 36,4 biltzen du; 17 enpresak antolatua 

eta bultzatua. 

 Getxo Monumentala eta Kulturala: eskaintza osoaren % 26 biltzen du; 12 

enpresak antolatua eta bultzatua. 

 Getxo Aktiboa eta Ongizatea: eskaintza osoaren % 27,7 biltzen du; 19 

enpresak antolatua eta bultzatua. 

 Getxo Enogastronomikoa: eskaintza osoaren % 13 biltzen du; 183 enpresak 

antolatua eta bultzatua. 

 

 

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.  
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Euskadi Gastronomika Kluba 

 
 

Euskadi Gastronomikoa Basquetour-ek bultzatutako ekimena da, eta helburu du 

Euskadi erreferentzia enogastronomiko bihurtzea mundu-mailan. Sektore 

publikoaren eta pribatuaren arteko interesen borondatezko talde bat da, eskaintza 

turistiko eta gastronomikoa antolatu eta egituratu nahi duena, gastronomiarekin 

zerikusia duten fluxu turistikoak bultzatuz eta turistei kalitatezko zerbitzu bat 

bermatuz. 

 

 
 

Egun, Euskadi Gastronomikoak 800 jatetxe, taberna, denda eta exijentzia eta 

konpromiso irizpide batzuk betetzen dituzten beste euskal establezimendu 

gastronomiko batzuk ditu. 

 

Getxon programa hau 34 enpresarekin (jatetxeak, pintxo-tabernak, delicatessen, 

gozotegiak) amaitu genuen 2019. urtea, kanpo-ebaluazioaren bidez aintzatetsiak.  
 

Produktu-klubari atxikitako enpresek banakako aholkularitza teknikoa izan dute 

eskariaren arabera, eta horri esker enpresa bakoitzerako hobekuntza-plan 

indibidualizatuaren ezarpenean aurrera egin dezakete, 2017an egindako 

diagnostikoan oinarrituta. 

 

Ekimenari atxikitako enpresek klubaren euskarri eta ekintza promozionaletan parte 

hartu ahal izango dute, baita Getxo jomugan garatuko den planean ere. Baterako 

marka eraman eta erakutsiko dute, parte hartzen ez duten horietatik 

desberdinduko dituena. Turismo gastronomikoko produktua hobetzeko babes eta 

laguntza teknikoa izango dute, eta turismo gastronomikoko beste agente batzuekin 

harremanetan jarri ahal izango dira eta sarean lan egin.  

 

Ekitaldiko azken hiruhilekoan, lan handia egin da Basquetourrekin, Euskadi 

Gastronomikaren web atari berrian tokiko 34 enpresen presentzia bermatzeko. 

Horretarako, testu deskribatzaileak, geolokalizazio-datuak, irudiak, etab. eman 

dira.  

 

 

Chef´s voice> - Establezimendu eskuragarrien sarea 
 

2019an, azkenean, 7 enpresa atxiki zitzaizkion tresnari. 2018. urtearekin 

alderatuta, jaitsiera handia izan da (-% 58), eta horrek zerikusia du, batez ere, 

mantentze-lanen kostuak establezimenduek beren gain hartzen dituztela oso-

osorik, pilotaje-fasearen ondoren. Beste arrazoi batzuk, ordea, murriztu egin dira: 

atxikitako establezimendu batzuk ixtea. 
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Eta atxikitako enpresen kopuruan izandako beherakadari zuzenean lotuta, jaitsi 

egin dira tresnaren sustapenari/erabilerari lotutako adierazleak: 3629 erabiltzaile 

bakar (-% 21 2018arekiko) eta 6160 (-% 29 2018arekiko). 

 

 

Ekimen honen bidez, eskaintza enogastronomikoan sartzea errazten diegu 

herritarrei, turistei eta bisitariei, batez ere aniztasun funtzionalak azpimarratuta. 

 

 Aplikazioak karta-menuak hainbat hizkuntzatan eskaintzen ditu. 

 Menuko platerak iragazteko aukera ematen du, alergenoen arabera. 

 Karta-menuetarako sarbidea errazten du, bai irakurtzeko formatuan, bai 

entzuteko formatuan.  

 

 

Turismo enpresentzako doako itzulpen zerbitzua 
 

Zerbitzu honen helburua tokiko turismo-eskaintzari buruzko informazioaren 

kalitatea hobetzea da. Getxoko Udalak euskarara (euskara saila) eta beste 

hizkuntza batzuetara (ingelesa, frantsesa eta beste batzuk) itzultzen ditu (sustapen 

ekonomikoa, turismoa) eta/edo Getxoko merkataritza, ostalaritza eta turismo 

enpresen testuak zuzentzen ditu, baldin eta jendearentzako eta/edo bezeroekin 

harremanetan jartzeko moduan erabiliko badira (adib.: menu-kartak, kartelak). 

Zerbitzua urte osoan egon da martxan, eta 10 enpresak eskatu dituzte itzulpenak 

beste hizkuntza batzuetara. 

 

 
 

Santiagua bidea 

2019. urtean, Getxok bat egin du Donejakue Bideko Iparraldeko Bidean, 

Hondarribitik Santiago de Compostelaraino, EAE, Kantabria, Asturias eta Galizia 

zeharkatuta, betiere trekkinga eta urpekaritza uztartuta eta Bizkaiko Golkoko 

hainbat tokitan murgilduta.  

 

Helburuak bat baino gehiago dira:  

 

 Itsasoaren kontserbazioa sustatzeko beharraz ohartaraztea, fauna 

berreskuratzea ahalbidetuko duten itsas erreserbak sortuta eta isuriak 

murrizteko beharra azpimarratuta hartara, batez ere plastikoak eta 

deribatuak. 

 

 Mundu osoko urpekariak Kantauri Kostaldeaz gozatuz Donejakue Bidea 

egitera gonbidatzea.   

 

 

Getxon bi monolito jarri ziren ibilbidea seinaleztatzeko: bata, Kirol Portuan 

(urpekaritzari lotutako zerbitzuak ematen dituzten enpresen ondoan) eta bestea, 

itsasoan –5 metroko sakoneran eta urpekarientzat, Portu Zaharreko kai-muturraren 

ondoan. 
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Proiektu hau bat dator Getxo 2020 Garapen Ekonomikoko estrategiarekin, eta, 

bereziki, kultura eta kirol turismoarekin lotutako ekimenei laguntzeko ildoekin, 

Udalak apustu egiten duen itsas-lerratzearen esparruan. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Donejakue Bideari lotutako sustapen aukera izateaz gain, lehendik dauden zerbitzu 

espezializatuak emateko eta etorkizunari lotutako zerbitzu berriak sortzeko aukera 

ere bada.  

 

Proiektuaren berri emateko, jarduera-programa bat antolatzen lagundu zen. 

Programa hori komunikabideei eta publiko orokorrari zuzenduta zegoen, eta 

abuztuaren 3an eta 4an egin zen, Kirol Portuan.  

 

Munduko j80 bela txapelketaren inguruan herritarrei irekitako jarduerak 

Uztailaren 13tik 20ra bitartean 25 jarduera baino gehiago antolatzen eta zabaltzen 

laguntzea, Getxon, Munduko J80 bela txapelketaren inguruan: herri-estropadak, 

haurrentzako jarduerak, tailerrak, zuzeneko musika eta bela-nabigazioaren 

hastapenarekin lotutako proposamenak, besteak beste. 
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R.C. Marítimo del Abra-R.S.Ck, Getxoko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 

indarrak batu zituzten jarduera-programa hau osatzeko. Programa horrek 

ingurumena zaintzeari eta uretako kirolek gure lurraldeari ekar diezaioketen onurari 

buruzko kontzientziazioan sakondu zuen.  

Getxoko enpresek ere uretako ordainpeko jardueren eskaintza zabala jarri zuten 

egun horietan hala nola urpekaritzarako irtenaldiak, belaontzi batean Galeako 

ilunabarrak edo itsaslabarrak ikustea, El Abrako zeharbideak belaontzian eta 

motorrean edo pintxoak Tours ontzian.  

 

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzen plana.  

 

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diru-laguntza honen deialdia egin du. Deialdi 

honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko erakundeei laguntzak ematea, 

enplegua sortzera bideratutako proiektuak abian jartzeko. Proiektu horiek eragina 

izango dute jardueraren xede den lurraldearen garapen sozioekonomikoan eta 

modernizazioan, eta enplegu-aukerak modu orekatuan eskaintzeko modua emango 

dute Euskadiko eskualde guztietan, betiere Enpleguaren Euskal Estrategia 

2020arekin eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipioarekin bat 

etorriz. Deialdi honen helburua da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena 

emanda dauden langabeen enplegagarritasuna hobetzea.  

 

Diru-laguntza jaso dezaketen proiektuak:  

 

1. MOTA. Enplegua sustatzea.  Enplegua sustatzeko jardueratzat hartzen dira 

merkatu ezohikoan egindako kontratazioak, baldin eta haien helburua bada 

laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen enplegagarritasuna handitzea, 

haien kualifikazioa, gaitasun pertsonalak eta motibazioa bultzatuko dituen aldi 

baterako lan-esperientzia baten bidez. Kontratazio horiek toki-eremutik sustatuko 

dira, eta tokiko erakundeek zuzenean egingo dituzte, horien mendeko erakundeak 

barne, edo laneratzeko enpresen, enplegu-zentro berezien edo zailtasun bereziak 

dituzten pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko irabazi-asmorik gabeko 

erakundeen bidez, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko hirugarren sektore 

sozialeko erakundeen zentsuan inskribatuta badaude (Euskadiko Hirugarren 

Sektore Sozialari buruzko maiatzaren 12ko 6/2016 Legean arautua, Euskadiko 

Hirugarren Sektore Sozialari buruzko Legearen bidez edo kontratu bidez esleitutako 

proiektuen bidez).  

 

2. MOTA. Kontrataziorako laguntzak.  Laguntza horien helburua da laguntza 

ekonomikoa ematea tokiko enpresek langabeak eta LANBIDEn enplegu-eskatzaile 

gisa izena emanda daudenak merkatu arruntean kontrata ditzaten, tokiko 

erakundeek eurek, haien mendeko erakundeek barne, abian jarri eta egikaritzen 

dituzten jardueren bidez. Horretarako, tokiko enpresatzat hartuko dira dagokion 

tokiko erakundearen lurralde-eremuan lantokia eta jarduera ekonomikoa duten 

pertsona fisikoak edo juridikoak, pribatuak.  
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A) Enplegua sustatzeko tokiko ekintzen plana. Lanbide-Euskal Enplegu 

Zerbitzuaren deialdia 2018/19: 439.616,37€ gauzatua (2018ko irailean 2019ko 

ekainean gauzatua) 

 1. mota. Enplegua sustatzea: 10 proiektu desberdinetarako udalak 16 pertsona 

kontratatu ditu: 187.043,24 € 

 2. mota.  Kontrataziorako laguntzak Getxoko enpresentzat: 252.573,13€.  

2018an Getxon enplegua sortzea sustatzeko enpresei zuzendutako udal-laguntzen 

programaren deialdia eta oinarri arautzaileak kudeatzea, Lanbide-Euskal Enplegu 

Zerbitzuaren enplegu-sustapeneko tokiko ekintzetarako laguntzen deialdiaren barruan 

(EHAA 2018/06/20). Adierazitako laguntzen xedetzat jotzen dira 2018ko ekainaren 

21aren eta abenduaren 31ren artean hasitako kontratuak. Eskatzeko epea 2019ko 

otsailaren 8ra arte. 

 

2018/19ko adierazleak: 

 

 Langabeak DSBE EMAK. ILL <=35 > 45 >55 
Bazterk. 

arriskuan 

1. MOTA 16 5 11 7 2 3 8 16 

2. MOTA 37 3 22 3 13 6 3  

3. MOTA 53 8 33 10 15 9 11 16 

 

 

B) Enplegua sustatzeko tokiko ekintzen plana. Lanbideren 2019/20ko deialdia: 

Eskatua eta onartua: 417.641,15 € (Proiektua 2019ko iraila eta 2020ko ekaina 

bitartean gauzatua): 

 1. mota. Enplegua sustatzea. 10 proiektu desberdinetarako udalak 15 pertsona 

kontratatu ditu: 178.161,84€ 

 2. mota. Kontrataziorako laguntzak Getxoko enpresentzat: 239.479,31€ 

o Getxon enplegua sortzea sustatzeko enpresei zuzendutako udal-laguntzen 

programaren deialdia eta oinarri arautzaileak kudeatzea, Lanbide-Euskal 

Enplegu Zerbitzuaren enplegu-sustapeneko tokiko ekintzetarako laguntzen 

deialdiaren barruan (EHAA 2019/03/25).Adierazitako laguntzen xedetzat 

jotzen dira 2019ko martxoaren 26aren eta abenduaren 31ren artean 

hasitako kontratuak. Eskatzeko epea 2020ko otsailaren 7ra arte. 

 

 

 

 



Ekonomia Sustapeneko Memoria 2019 

 

TALDEAK. Gutxienez bete beharrekoak: 

 

1. MOTA Enpleguaren sustapena Gutxienez 

15: Kontratazioak  

5 DSBE % 30 

 Taldeak  

2 >55 urte % 15 

6 Emakumeak % 40 

2. MOTA Kontrataziorako laguntzak  

 Kontratazioak  

 Emakumeak % 40 

 

 

1.4. UDALERRIKO ENPRESEI BURUZKO INFORMAZIOA 

Garrantzitsutzat jotzen da bai udalerrian bizi direnek, bai gainerako enpresek eta 

bisitariek ere Getxoko enpresak erraz aurkitu ahal izatea. Horretarako, enpresen web-

bilatzaile bat kudeatzen da, Getxon dauden establezimenduen kokapen zehatza 

bilatzeko, baita haien harremanetarako datuak bilatzeko ere, kategorien, eremuen eta 

abarren arabera.  
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2. EKINTZAILETZA  

 

Getxolanek aholkularitza zerbitzu osoa eskaintzen die ekintzaileei: ideia bat aztertu 

eta negozio bat abian jarri bitarteko bidea egiteko aholkularitza. 

 

2.1. EKINTZAILEEN PROFILA. 

2019an zerbitzu honetaz baliatu diren erabiltzaileen profila hau izan da: 
 

SEXUA K. % 

Gizona 106 % 40 

Emak. 160 % 60 

 266 %100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. TALDE INFORMAZIOA 

Autoenpleguan interesa duten pertsonei arreta egin zaie, eta taldean egindako saio 

batekin hasi da. Beren enpresa 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 sortu denean emandako 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. 

ADINA K. % 

<25 urte 13 % 5 

25-34 urte 63 %23,5 

35-43 urte 82 %31 

>=44 urte 104 %39 

Daturik ez 4 %1,5 
 

 

JAIOTERRIA K. % 

Naziokoa 217 %82 

Nazioz kanpokoa  49 %18 
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2019ko jarduerari buruzko datuak: 

 

Informazio saio kopurua 40 saio, 234 lagunekin 

% 56 emakumeak 

% 44 gizonak 

 

 

 

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. 

 

2019ko jarduerari buruzko datuak:  

 

Erabiltzaile berriak 172 

Enpresa proiektu berriak 153 

Enpresa sortu aurretik aholkularitza 

jaso duten proiektuen kopurua 

234 

Enpresa sortu aurretik banakako 

tutoretza-orduen kopurua 

471 

 

 

 

Alderdi zehatzetan sakondu behar denean, identifikatutako beharren arabera, 

proiektuaren tutoreak ekintzailea espezializatutako tutoretzetara bideratzen du. 
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Espezializatutako tutoretzetan lantzen diren arlo nagusiak hauek dira: 

- Merkataritzakoa 

- Sare sozialak 

- Legeria-zergak 

 

2019ko jarduerari buruzko datuak: 

Aholkularitza espezializatua izan duten proiektuen kopurua: 48 

 

TUTORETZA ESPEZIALIZATU MOTA 
TUTORETZA ORDU 

KOP. 

Merkataritzakoa 80 

Legeria-zergak 33 

Sare sozialak 6 

Beste batzuk 7 

GUZTIRA 126 

 

 

 

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. 

 

2019ko jarduerari buruzko datuak: 

 

BIDERGARRITASUN-TUTORETZA  

Bideragarritasun-aholkularitza jaso 

duten proiektuen kop. 
65 

Bideragarritasun-tutoretza orden kop. 132 

 

 

2.4. GETXOLANEN LAGUNTZAREKIN 2019AN SORTUTAKO ENPRESAK 

 

SORTUTAKO ENPRESAK.  2019 

Getxolanen laguntzarekin sortutako enpresak, guztira 50 

 

 

Sortutako lanpostuak 

Emakumeak 38 

Gizonak 25 

Guztira 63 
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2.5. DINAMIZAZIO PROIEKTUAK ETA JARDUERAK 

 

2.5.1. Getxo Meeting 

Getxo MEETING hamabost egunean behin egiten diren topaketak dira. Bertan, 

udalerriko ekintzaile eta enpresek esperientziak partekatu ahal dituzte, eta elkar 

inspiratu. Saioak dinamizatu egingo dira, eta saio bakoitzak eztabaidatzeko gai 

nagusi bat izango du.  

Antzeman da dagoeneko indartsuak diren enpresak dituzten pertsonek nahiz 

sortzeko prozesuan daudenek behar hauek dituztela: besteek izandako 

esperientzietatik ikastea eta gai praktikoak partekatzea. Zalantzak argitzea, 

ziurgabetasuna kudeatzea, informazio erabilgarria partekatzea, sareak eta 

harreman berriak sortzea... 

2019an 18 topaketa egin dira, eta 194 pertsonak parte hartu dute; % 58 

emakumeak izan dira eta % 42 gizonak. Nabarmentzekoa da bertaratu diren 

pertsonen % 69 zerbitzu-enpresetakoak zirela, eta % 27 autoenplegu-proiektuak 

dituztenak.  

 

2.6. LANKIDETZA PROIEKTUAK 

 

“Wanted” 2019 ideien IX. lehiaketa 2019.  

#WantedGetxo programaren bitartez gazteek garatutako proiektuak martxan 

jartzen lagundu nahi dugu; hain zuzen, orientazio, aholkularitza tekniko edo 

finantzaketa faltagatik aurrera egiteko zailtasunak dituzten proiektu horiek.  

Wantedek 10. edizioaren muga gainditu zuen 2019an, Gazteria eta Ekonomi 

Sustapen Zerbitzuak bultzatutako programaren 11. edizioa burututa.  

Edizio honetan 13 proiektuk parte hartu zuten, bi fasetan banatuta. 2019an 

formatua aldatu da eta deialdia urte osoan dago irekita, edozein unetan aurkez 

daitezke proiektuak.  

Parte-hartzaileen artean "Gure", "Line Guard", "Corion" eta "Haszten TV" 

nabarmendu ziren. "Gure" funtzio anitzeko botila da, eta hiru ezaugarri nagusi ditu: 

tolesgarria, maneiagarria eta ekojasangarria. "Line Guard" medikuntza-

erabilerarako osagarria da, zain barneko bide edo arterial kanalizatu bat 

ustekabean ateratzea saihesteko. "Corion" streetwear arropa-marka bat da, eta 

mundu osoko streetwear estiloak transmititzea du helburu. "Haszten TV" telebista 

saio bat da, kirolaren bidez aniztasun funtzionala ikusarazi nahi duena, gizarte 

justuagoa eta inklusiboagoa lortzeko asmoz. Proiektuek honako zenbateko hauek 

jaso zituzten: 5.208 € "Gure"-reko; 6.292 €"line Guard"-erako; 3.500 €"Corion"-

erako eta 6.000 €"Haszten TV"-rako, pilotaje gisa.  

Wanted programaren 12. ediziotik, orain arte, "Gomuta", "Socialdog" eta "iraun" 

izan dira irabazleak. "Gomuta" aplikazio mugikorra da, eta buruko gaixotasunak 

dituzten senitartekoak zaintzen dituzten pertsonei emango die laguntza. 
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"Socialdog" aplikazio mugikorra da, txakurrak paseatzera ateratzen dituzten 

pertsonek, mapa batean, beste erabiltzaile batzuen kokapena eta profila denbora 

errealean ikus dezaten. "Iraun" proiektu eszenikoa adinekoekin egindako 

topaketetan oinarrituta sortu da. Bertan, hainbat diziplina artistiko sortzen dira, eta 

dantza garaikidea eta dantza bertikala nabarmentzen dira.   

Diru-laguntza gisa, 9.676,91 € jaso zituzten proiektuek "Gomuta"-rako; 8.923,09 

€"Socialdog"-erako. Era berean, "Iraun" proiektua udalak kontratatu du, 9.200 euro 

guztira.  

 

Wanteden hamar urteetan (2009-2019) 18 eta 30 urte bitarteko 500 gazte inguru 

inplikatu dituzten 152 proiektu aurkeztu dira.  

Proiektu handiak eta txikiak egon dira, anbizio handikoak eta xumeak, zehaztasun- 

eta bideragarritasun-maila desberdinetakoak. 

 

2.7 ENPRESAK SORTU AURRETIK IKASTETXEETAN 

 

STARTinnova: EL CORREOk abiatutako ekimena da, 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 (CPEIPS Azkorri HLBHIP eta Aixerrota BHI), Azkorrik 18 urtetik beherakoen 

kategoriako 2. saria irabazi zuen 2018-19ko deialdian. 

 

Sustapen Ekonomikoak zentro bakoitzaren premiaren araberako saioren bat eskaintzen 

du. Hala, Azkorriren kasuan, topaketa bat egin zen ekintzailetzan aditu batekin, 

ikasleek, Elevator Pitch tresnaren bidez, proiektu ekintzaile baten erakusketa nola egin 

ikas zezaten.  

 

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. 
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3. PROFESIONALIZATZEA 

2019an profesionalizatzearen arloan jarduera hauek egin dira: 

 

3.1. ENPRESA SORTU AURREKO PROZESUAN DIREN PERTSONENTZAKO 

PRESTAKUNTZA BEREZIA 

3.1.1. Enpresaren 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. 

 

2019ko jarduerari buruzko datuak: 

 

Ikastaro kop. 9, 103 lagunekin 

% 61 emakumeak 

% 39 gizonak 

 

Enpresa kudeatzeko ikastaroetatik igarotzen diren pertsona guztien % 32k 36-45 

urte bitartean dituzte, % 31k 25-35 urte artean, % 29k 45 urte baino gehiago 

dituzte eta % 8k 25 baino gutxiago. Gainera, % 60k goi-mailako ikasketak ditu, eta 

% 66 langabezian dago ikasturtea hastean.  

 

 

3.2. EKINTZAILEENTZAKO ETA ENPRESENTZAKO PRESTAKUNTZA BEREZIA 

2019. urtean, hainbat prestakuntza-eduki programatu dira, udalerriko enpresa eta 

pertsona ekintzaileen beharrei erantzuteko. Gaiak askotarikoak izan dira: zergak, 

legeria, komertziala, kudeaketa aurreratua, sare sozialak eta Interneteko 

presentzia. 

Gehienak pilula formatuan programatu dira, hau da, iraupen laburrekoak eta egun 

bakarrekoak. Beste batzuk (* batez markatuak) behin baino gehiagotan 

programatu dira, deialdia egitean erakutsitako interesa dela eta, izena eman zuten 

pertsona guztiei erantzuteko.  

 

 

Izena 
BERTARATUAK, 

GUZTIRA 
Gizon k. Emakume k. ORDU K. 

Instagram (*) 25 7 18 12 

Datuen babesa(*) 24 11 13 9 

Linkedin(*) 25 8 17 8 

Kotizazioak erretiroari begira 13 7 6 4 

Autonomoen Lege berria(*) 23 7 16 4 

Zergen kudeaketa banakako 
enpresaburuentzzat 

12 2 11 3 
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Marketin digitala: On Line publizitate 
kanpainak(*) 

12 3 9 4 

Zergen kudeaketa sozietateentzat 3 1 2 3 

Facebook(*) 11 8 13 12 

Gizarte Segurantzaren Sare Sistema 8 5 3 2 

Ekimen Sozialetako Kooperatibei buruzko 
informazio-hitzaldia 

4 0 4 2 

Nola bideratu salmenten bezero motaren 
arabera 

9 4 5 2,5 

Salmenten aurrekontua eta plan komertziala 6 2 4 2,5 

Finantzarioak ez diren pertsonentzako 
finantzak 

9 5 4 2 

Gizarte Zibilari buruzko tailer praktikoa 6 1 5 3 

Whatsapp Business 13 9 4 2,5 

Billete faltsuak antzematea 5 2 3 2 

Guztira 208 82 137 77,5 

 

Bestalde, hainbat saiotako prestakuntza-programak ere sortu ditugu, dedikazio 

zabalagoa eskatzen zuten gaiak jorratzeko.  

Hauek izan dira 2019an landu ditugun prestakuntza-programak:  

 

 

Getxo Ekin Sano! programa  

Programa berritzailea da, udalerrian negozio propioa duten edo hura abian jartzeko 

prozesuan dauden pertsonen ongizatea hobetzeko.  

Hainbat helburu lortu nahi izan dira: haien ongizatea hobetzen laguntzea eta, 

beraz, haien negozioak indartzen laguntzea, eta beren jarduera ongizatearen 

sektorean egiten duten Getxoko enpresei balioa ematen laguntzea. 

 

 

 

Martxoan hasi eta azaroan amaitu zen programa, sentsibilizaziorako 3 jardunaldi 

izan ziren. Horietan, hiru pertsonak beren burua ez zaintzearen ondorioei buruzko 

esperientziak kontatu zituzten, eta beste 6 saio tematiko egin zituzten diziplina edo 

zaintzeko modu desberdinei buruz.  

 

 

 

Izena 
BERTARATUAK, 

GUZTIRA 
Gizon kop. 

Emakume 
kop. 

ORDU K. 
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Getxo Ekin Sano! Sentsibilizazio topaketak 
(3) 

25 6 19 6 ordu 

Getxo Ekin Sano! Mindfulness 23 4 19 2 ordu 

Getxo Ekin Sano! Elikadura 19 0 19 2 ordu 

Getxo Ekin Sano! Gatazken kudeaketa 10 0 10 2 ordu 

Getxo Ekin Sano! Yoga eta Taichia 12 1 11 2 ordu 

Getxo Ekin Sano! Automasajeak 10 0 10 2 ordu 

Getxo Ekin Sano: pilates 9 1 8 2 ordu 

Guztira 108 12 96 18 

 

 

Zerbitzuen diseinu programa 

 

Teknologian izan diren aurrerapenen eta informazioa gero eta errazago eskuratzeko 

erraztasunaren ondorioz, kontsumo-erak aldatzen joan dira, eta gure errealitatea 

konplexuagoa da orain. Horrek, halaber, enpresek eskaintzen dituzten produktu eta 

zerbitzuei eragiten die. 

 

Gure bezeroak gurekin gera daitezen, haien premiak zein diren jakin behar dugu, 

eta haien kontsumo-esperientzia hobetuko duten irtenbide hobeak eta berriak 

garatu. 

 

Erosketa-esperientzian hobekuntzak identifikatzen saiatu behar da, fidelizazio-

estrategia gisa erabili ahal izateko.  

 

Hori zelan egin ikasteko, prestakuntza-ibilbide bat planteatu dugu, ikuspegi oso 

praktiko batetik betiere. Hala, bada, Zerbitzuen Diseinuaren metodologiaren 

gaineko faseak ezagutzeaz eta hura praktikan jartzeko aukera ematen diguten 

tresnetako bakoitzarekin esperimentatzeaz gain, enpresa batek lehendik dituen 

zerbitzuetako batzuk hobetzeko edo beste batzuk sortzeko aukera izango dugu 

hasiera-hasieratik.  

 

 

Ikastaldia bost saiotan egingo da, eta bi orduko iraupena izango du bakoitzak. 

Lehenengoa, sarrera gisako tailer bat izango da, eta prozesu osoan erabiliko 

ditugun metodologia eta tresnak aurkeztuko dira bertan.  

 

 

Izena 
Bertaratuak, 

guztira 
Gizon k. Emakume k. 

 
Aurkezpen modulua 24 6 18 

 
Esploratzea, enpatia izatea eta definitzea 11 6 5 

 
Bururatzea 9 2 7 

 
Prototipoak 8 3 5 

 
Probatzea 
 7 3 4 
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Guztira 59 20 39 

 

 

Programak harrera ona izan du eta balorazio ona jaso du. Hori dela eta, berriz ere 

programatu dugu, 3.4 atalean datuak dituzten turismo zerbitzuen sektoreko 

enpresetara bideratuz.  

 

 

 
 

 

 

Enpresa-estrategiako programa mikroenpresetarako 

 

Urtearen barruan enpresa askok eskatu dutenez aholkularitza enpresa-estrategian, 

aurtengo irailean 1,5 orduko iraupeneko 4 saioko programa bat planifikatu zen, 

mikroETEei berariaz zuzendutako hainbat alderdi garrantzitsuri buruzkoa.  

 

Izena 
Bertaratuak, 

guztira 
Gizon k. 

Emakume 
k. 

 
Zeri buruz hitz egiten dugu mikroenpresa baterako 
enpresa-estrategiari buruz hitz egiten dugunean? 

14 7 7 

 
Prezioarengatik lehiatzen jarraitu nahi dugu? Agian 
beste modu batzuetan pentsatu behar dugu... 

11 5 6 

 
Mikroenpresetarako enpresa-estrategia, praktikan. 

9 6 3 

 
Egunerokotasunak ez dit tarterik uzten gauza 
gehiagotarako...Nola antolatu hobeto gure negozioa 
kudeatzeko 

12 6 6 

 
Guztira 46 24 22 
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Inplantalariak programa 

 

Ekonomia Sustatzeko Arloan programatzen dugun prestakuntzaz gain, esperientzia 

egiaztatua duten beste erakunde batzuekin ere lan egiten dugu beren jarduera-

eremu guztietan.  

 

Horixe da SPRIren kasua, eraldaketa digitalerako Eusko Jaurlaritzaren Enpresa 

Garapenerako Euskal Agentziarena, eta "Inplantalariak" programak doako 

aholkularitza teknologikoko zerbitzu bat hurbiltzen du, enpresen lehiakortasuna 

hobetzen laguntzen duten teknologien (IKTen soluzioak) neurrira egindako ezarpen 

praktiko eta pertsonalizatua errazten duena. 

 

Hainbat tailer programatu ditugu SPRIrekin batera Getxo Elkartegian. Horietako 

batek (kudeaketa digital optimizatuarena) 3 deialdi ditu, sortu duten interesa dela 

eta.  

 

Izena 
Bertaratuak, 

guztira 
Gizon k. 

Emakume 
k. 

Ordu 
k. 

 
Zure enpresa kudeaketa digital optimizatuarekin 
eraginkorragoa izateko tailerra 

18 5 13 12 

 
SPRI: Zibersegurtasuna 

7 4 3 4 

 
SPRI: Sustapen aktiboa 

4 1 3 4 

 
SPRI – Gailu mugikorrak erabiltzea enpresan 

4 1 3 2,5 

 
SPRI – Atazak mugikorretik automatizatzea 

5 2 3 2,5 

 
Guztira 38 13 25 25 

 

 

 

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETAN GAITZE PROGRAMA 

 

Bizkaia Orekan "Bizkaia lehiakorra eta lurraldeari dagokionez orekatua" 

proiektuaren barruan sartzen da. Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia eta Lurralde 

Garapen Sailak eta BEAZek sustatzen dute, Eskuinaldeko (Leioa-Getxo), 

Mungialdeko, Txorierriko eta Uribe Kostako eskualde-garapeneko agentziekin 

elkarlanean. 2018-2019 aldirako, lehentasuna eman zaio "enpresa-kudeaketaren 

hobekuntza sustatzeari", Bizkaiko iparraldeko mikroETEen eta ETEen oinarrizko 

mailan.  

Gaitze-programa teoriko-praktikoa da eta enpresa bakoitzari pertsonalizatzen zaio. 

Banakako tutoretzen bitartez enpresa txiki eta ertainen kudeaketa profesionala 

hobetzea du helburu. 

Programa lau modulu erabat independentetan dago banatuta, enpresa bakoitzak 

interes edo trebakuntza-premia handiena duen arloa aukeratzeko. Lau 

moduluetarako programa (kudeaketa estrategikoa, ekonomiko-finantzarioa, 

komertziala eta sare sozialak) modu berean egituratzen da: 
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Bi saio edo tailer teoriko-praktiko taldean (4 ordu saio bakoitzeko).  

Banakako tutoretzak (4 ordu enpresa bakoitzeko).  

2019an, Getxoko zenbait enpresak eskualdeko beste garapen-agentzia batzuetan 

egindako kudeaketa ekonomiko-finantzarioko eta kudeaketa komertzialeko 

moduluetan parte hartu dute. Getxo Elkartegian sare sozialen kudeaketa eman zen. 

8 ordutik 20 enpresak parte hartu dute modulu bakoitzean.  

 

3.3. MERKATARITZARAKO BERARIAZKO PRESTAKUNTZA 

 

2019an merkataritza-sektorera bideratutako prestakuntzaren ardatza CECOBIrekin 

lankidetzan aritzea izan da, sektorean erreferentziazko erakundea baita. Lankidetza 

horren ondorioz, 2 tailer eta 2 ziklo eman dira Getxo Elkartegian.  

Hauexek izan dira tailerrak: “Lanean zoriontsu izateko zazpi gako” eta “Publizitate 

aurreratua eta Remarketina Facebooken eta Instagramen”. 

Zikloak 3 saioz osatu dira, bakoitza gai espezifikoekin:  

Birsortu zure erakusleihoa atalean honako hauek izan dira edukiak: pertzepzio 

bisuala eta espazio-banaketa; argia eta adierazpena: sortu sakontasuna; eta 

"erakusleihoa marka-irudi gisa. 

"Irudia: jarrera kontu bat" zikloan, saio bakoitzaren edukiak honako hauek izan 

dira: arakatu zure bezeroen estilo pertsonala; kolorearen aholkularitza janzkeran; 

eta armairuaren funtsa eguneroko bizitzan. 

Izena 
BERTARATUAK, 

GUZTIRA 
Gizon k. 

Emaku
me k. 

Ordu 
k. 

 
Lanean zoriontsu izateko 7 gako 

5 0 5 4 

 
Publizitate aurreratua eta Remarketina 
Facebooken eta Instagramen 

13 4 9 2 

 
Erakusleiho-zikloa 

11 1 10 6 

 
Ziklo: “Irudia, jarrera kontua” 

6 0 6 7,5 

 
Guztira 

35 5 30 19,5 

 

Prestakuntza horren osagarri, Sustapen Ekonomikoaren Arloak erosketak eta 

stockak kudeatzeko tailer bat planifikatu zuen. 

 

Izena 
BERTARATUAK, 

GUZTIRA 
Gizon k. 

Emakume 
k. 

Ordu 
k. 

Stocken kudeaketa eta erosketen 
kudeaketa 10 2 8 4 
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3.4. TURISMOKO ENPRESENTZAKO PRESTAKUNTZA BEREZIA 

 

 

Zerbitzuak diseinatzeko programa, turismoari buruzkoa 

 

 

Zerbitzuen diseinurako hasierako programak harrera ona izan ondoren, turismo-

enpresen sektorean zentratzeko aukera ikusi zen, programaren amaieran 

diseinatutako turismo-produktu baten garapenaren inguruko prestakuntza 

egituratzeko pizgarria gehituta. Oraingo honetan, eta metodologia horri buruzko 

lehen programan oinarrituta, beste saio bat gehitu zen prototipatuaren urratsean 

sakontzeko, atzematea zaila izan baitzen.  

Saioak 6 izan ziren guztira, 2 ordukoak horiek ere. Eta lehen aldian bezala, 0 

moduluarekin irekiko dugu programa, sarrerako moduluarekin.  

 

 
 

Izena 
Bertaratuak, 

guztira 
Gizon k. 

Emakume 
k. 

 
Aurkezpen modulua 18 9 9 

 
Aztertzea, enpatizatzea eta definitzea 12 5 7 

 
Bururatzea 14 6 8 

 
Prototipoak 11 5 6 

 
Probatzea 8 4 4 

 

Smart Business programa 

2019. urtean turismoaren azpisektoreetan diharduen Getxoko 25 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.  
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Programa amaitzeko bereizgarri / aitorpen bat emango da; enpresek balio erantsi 

gisa erabili ahalko dute beren komunikazio-estrategietan, hori lortzen duten 

hurrengo urtetik aurrera.  

Getxok laguntza teknikoa eskaintzen die enpresa parte-hartzaileei programa 

ezartzeko fase osoan: atxikitzeko izapideak, enpresaburuari diagnostiko eta 

ebaluazio bisitetan laguntzea, doako laguntza tekniko indibidualizatua, eta 

lankidetza publiko-pribatuko foro sektorialean (Turismo Mahaia) eta foro 

azpisektoraletan parte hartzea. 

Programaren amaieran, enpresek komunikazio-estrategietan balio erantsi gisa 

erabili ahal izango duten bereizgarria/aintzatespena emango zaie.  

 

Izena Bertaratuak, guztira 

IKT segurtasuna 6 

Ofimatika aplikazioa 8 

2.0 Web tresnak 11 

IKTen segurtasuna 8 

Ofimatika aplikazioak 7 

 

Prestakuntza batzuk Getxoko gainerako enpresetara zabaldu dira.  

 

SICTED turismo kalitaterako 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 

kanpo-ebaluazioa egiten zaie.  

2019. urtean Getxoko 39 enpresak parte hartu zuen programa honen barruan eta 

35ek kanpo gorespena/bereizgarria lortu zuen, sistema ezarri ondoren. Horri esker, 

etengabe hobetzen dute bezeroei eskaintzen dieten zerbitzuaren kalitatea. 
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Programan Turismoko Kalitateko Konpromisoaren bereizgarria eskuratzeko dauden 

faseak hauek dira: 

 

Prestakuntza. Turismo-enpresek eta tokiko eragileek urtero jasoko dituzte 

zerbitzuaren kudeaketari eta kalitateari buruzko prestakuntza-saioak. Horretarako, 

Jardunbide Egokiei buruzko gidaliburuak eta sektorearen gaurkotasunari buruzko 

prestakuntza-ekintzak eskainiko zaizkie. 

Banakako bisitak eta talde-tailerrak: Jardunbide Egokiei buruzko gidaliburuak 

ezartzeko langile espezializatuek enpresak lagunduko dituzte, hain zuzen, banakako 

bisita eta talde-tailerren bidez.  

Ebaluazioa. Metodologian jasotako hobekuntzak abian jarri ostean, 

establezimenduak balorazio-bisitaldia jasotzen du, egindako ekintzak egiaztatzeko 

eta egoera-txosten bat egiteko; txostenean adieraziko da Konpromisoa Kalitate 

Turistikoarekin delako diploma merezi duen ala ez. 

Lankidetza Basquetour Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta 

Kontsumo Saileko sozietate publikoarekin 

Turismo eskuragarriari buruzko jardunaldia eta prestakuntza-tailerra 

Basquetour-ek antolatuak. Jardunaldi honen helburuak dira turismoaren sektorea 

sentsibilizatzea irisgarritasunaren inguruan, Euskadiko turismo irisgarriaren egoera 

ezagutzera ematea, irisgarritasunari buruzko hizkuntza komuna definitu eta 

adostea eta hainbat eragileren konpromisoa eta inplikazioa lortzea turismo 

irisgarriari dagokionez. Prestakuntza-tailer horren helburua da dibertsitate 

funtzionala duten pertsonekiko eta adinekoekiko arreta, komunikazioa eta 

elkarreragina erraztu eta hobetuko dituzten teknika eta jarraibideak ematea. Hala, 

teknikak ikasiko ditugu irisgarritasunari lotutako beharrizan iraunkor edo 

iragankorrak dituzten bezero, erabiltzaile eta, oro har, hartzaileekin komunikatu eta 

harremanak izateko, eta turismoaren sektorea prestatuko dugu establezimenduetan 

irisgarritasun turistikoa ezartzeko. 9 enpresa joan ziren. 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako prestakuntza-programa, Bizkaiko 

turismo-eragileentzat 

 

Prestakuntza-plana, doakoa, Bilbao Bizkaia Action Group (BBAG) lantaldeetan 

ikusitako beharraren ondoren sortua. Gune horretan, Bizkaiko eskualde eta udalerri 

bakoitzeko agente turistikoek sektoreari, eskualdeari edo udalerriari eta, ondorioz, 

helmugari modu batean edo bestean eragiten dioten hainbat alderdi eta gairi buruz 

eztabaidatzen dute.  
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Izena 
Bertaratuak, 

guztira 
Ordu 
kop. 

Komertzializazio digitala 6 8  

Erakarpen marketina 8 8 

Publizitate kanpainak 7 8 

Community Manager 7 8 

Analitika digitala 9 8 

Segmentu berriak 7 4 

Salmenta teknikak 5 4 

Ekitaldien antolaketa 8 4 

 

"Anfitrioiak Proiektuko" ikastaroei buruzko informazioa ematea turismoaren 

arloko profesionalei, zerbitzua hobetzeko eta bisitariei arreta emateko. Eusko 

Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila antolatzen dute, 

Basquetourren bidez eta Turismoko Estatu Idazkaritzarekin lankidetzan.  

 

 

 
 

3.5. EREMU ESTRATEGIKOETAKO ENPRESENTZAKO PRESTAKUNTZA BEREZIA 

3.5.1 Sormenaren eta kulturaren sektorerako prestakuntza berezia 

 

GETXO KREA PRO programa 

Getxolaneko urritik abendura arteko proiektu berritzaile honi esker zure kokapen 

profesionala hobetuko duzu eta oinarrizko tresnak eta gaitasunak eskuratuko dituzu zure 

pasioa ogibide bihurtzeko. 

Hainbat fase daude, eta metodologiaren eta edukien oinarria zu bezalako pertsonetan 

detektatutako beharrak kontuan hartuz ezarri da: 

1. Banakako elkarrizketak: prozesua zertarako behar duzun hausnartzeko. 

2. Esperientzian oinarritutako prestakuntza: inspiratzeaz gain, ekintzailetzan 

hasteko gogoa izango duzu. 

3. Espezializatutako monografikoak: zure sektorean oinarrizkoak diren gaiei buruzko 

dudak argitzea. 

4. Banakako aholkularitza: aurrera egiten laguntzea, oztopoak gainditzeko eta 

dudak argitzeko. 
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18 proiektuk parte hartu dute programaren fase guztietan. Eta esperientziazko 

prestakuntzetara, parte-hartzaileez gain, 6 pertsona gehiago joan dira.  

 

 

MUSIKA EKINTZAILETZA programa  

HEOren eta PAIDEIA GALIZA, Garapen, Bilboko Udala eta Getxoko Udalaren arteko 

lankidetzaren ondorioz garatutako programa, Europako Gizarte Funtsaren, HEOren eta 

Paideia Galiza Fundazioaren baterako finantzaketa duena. 

Beren proiektu artistikoen negozio-plana definitu nahi duten musikari ekintzaileak 

prestatzea, batik bat kudeaketa, produkzio, sustapen, banaketa eta finantzaketako 

faseak azpimarratuz. 

Prestakuntza espezializatua eskainiko da, musikari ekintzaileek musikaren industrian 

parte hartzen duten eragile guztiak identifikatu ditzaten. 

Helburua beren proiektu profesionalean ekiteko eta garapenerako beharrezkoak diren 

betekizun legalei zein fiskalei buruzko ezagutza zehatzak eskuratzeko interesa duten 

pertsonak prestatzea da.  

Taldeko zein banakako prestakuntzarako espazio egokiak izango ditu: gelek beharrezko 

azpiegitura eta zerbitzuak izango dituzte hautatutako musika-proiektuen bidez negozio-

planak garatu ditzaten. 

 

 

 

Programa otsailaren 15ean hasi zen, eta abenduan hura ezagutarazteko lana egin zen. 

Urtarrilaren 17an hitzaldi informatibo bat egin zen 45 pertsona ingururekin.  

 

Getxo Expressen laugarren edizioa 

Getxoko express film laburren jaialdia. Berrikuntza gisa, GetxoExpress Pro ekitaldia egin 

da, eta bertaratzen direnek onenengandik ikasiko dute eta esperientziak partekatuko 

dituzte.  

Jaialdian parte hartu edo ez, zinemazaileei zuzendutako doako masterclass bat da, Ana 

Murugarrenen eskutik. Gainera, networking jarduera batekin, esperientziak eta 
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zalantzak partekatzeko aukera izango dute, eta, ondoren, hurrengo film laburren 

proiekziora pasako dira, ikus-entzunezko proiektuko kideak bertan direla.  

 

Serifalaris 

Irailaren 20an eta 21ean "Serifalaris" ekimenaren zortzigarren edizioa egin zen, Getxoko 

"Serifalaris" elkarteak BEAZ eta Udalaren laguntzarekin antolatutako topaketa. Getxo-

Muxikebarriko Kultura, Arte eta Kongresu Zentroan egin zen.  

Diseinatzaileek eta sormena maite dutenek sortua Sektoreko 420 profesionalek (diseinu 

grafikoa, ikasketak, kolektiboak, proiektu garrantzitsuak) eta ikaslek parte hartu zuten.  

13 hitzaldi eta 5 masterclass egin ziren, non Estatuko eta nazioarteko diseinu grafikoa 

aztertu eta ikusizko identitatea, naming-a edo packaging-a bezalako arloetan sakondu 

zen.  

 

Sormenezko negozioen kudeaketari buruzko hitzaldia eta biltzarra 

Marketin-aholkulariaria eta diseinatzaile grafikoari/webg-diseinatzailea den Laura Lópezi 

laguntza eman zitzaion, Getxolanen apirilaren 3an hitzaldi bat antolatzeko "Nola lortu 

zure sormen-zerbitzuak baloratuko dituzten bezeroak" izenburupean, sormen-zerbitzuak 

saltzen dituzten ekintzaileei (diseinatzaile grafikoak, web-diseinatzaileak, ilustratzaileak, 

publizistak, bideografoak) eta marketin, diseinu edo publizitate agentziei zuzenduta.  

Norberaren lanari balioa emateko moduaz hitz egin zen, norberaren sormen-zerbitzuak 

errespetatuko dituzten bezeroak lortzeko. 30 profesional bertaratu ziren.  

Laura Lopezi laguntza eman zitzaion maiatzaren 11n, balorazioak eta errespetua nahi 

dituzten ikus-entzunezko eta sormeneko industriako ekintzaileentzako eta 

freelanceentzako marketin eta salmenten lehen kongresuaren antolakuntzan ere.  
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Euskal musikagintzaren I. topaketa- Getxo Music pro 

Stereosonik Musika eta Kultura Sustatzeko Elkarteak antolatuta, 14.440,00 euroko diru-

laguntza jaso zuen dinamizaziorako laguntzen 2. lerroagatik.  

 

 

 

Irailaren 26an Getxo Music Pro '19 ekimena gauzatu zen Muxikebarrin, Getxo Sound 

Fest jaialdiko alde profesionala.  

Getxo Music Pro, musikaren sektorean goraka ari diren artista, saltoki eta enpresentzako 

azoka profesionala da. Standak izan ziren (grabaketa estudioak, ekoizpen etxeak), 19 

enpresak parte hartu zuten eta zenbait hitzaldi eman ziren. Azken horiek Asier 

Beldarrainen eskutik ("Zure negozioaren lehiakortasuna hobetzea"), Michel Martinen 

eskutik ("Ekoizpen musikalaren garrantzia") eta Jon Astorkizaren eskutik (Elektrart), 

"Ikus-entzunezko esperientzia berriak artearen eta teknologiaren bidez" lelopean.  

Hizlarien artean, sektorean ibilbide luzea egin duten profesionalak ere izan ziren hala 

nola Galder Izagirre Berri Txarrak taldekoa eta Pau Vargas Panda Artiseko zuzendaria. 

Azokara 45 profesional inguru joan ziren.  

7. 7. Kultura- eta sormen-eskariaren estimulazioan berritzeko jardunaldia, 

azterlana eta tailerra. Audientzia berriak eta hobeak.  

Karraskan elkarteak antolatuta, Euskadiko Sormen Esperientzien Sarea-Berrikuntzaren 

Kultura-Berrikuntza sareak 12.396,69 €-ko diru-laguntza jaso zuen dinamizaziorako 

laguntzen 2. lerroagatik. 

Azaroaren 11ko jardunaldia, audientzien estimulazio berritzaileari buruzkoa. 

Erreferentziazko nazioarteko proiektuetarako hurbilketa bat egin zen, eta tokiko 

testuinguruan garatutako jardunbide egokien zortzi kasu aztertu ziren, Kunarte, Sarean, 

Buenawista, Libelista, nondik, Conexiones improbables, Moviltik eta Zawp moduko 

erakundeetako ordezkariekin. 100 lagun bertaratu ziren.  

Kultura- eta sormen-eskaria estimulatzeko politiken eta praktiken benchmarkinga 

(Getxoko kasuari helduz).  

Cultumetríak, Kultibak eta Teklak-ek egina. Txosten honen helburua arlo honetan 

gogoeta egiten laguntzea da, tokiko, estatuko eta nazioarteko testuingurutik garatutako 

ikuspegi, estrategia eta ekintzak aztertuta.  

Tailer praktikoa udaleko langileentzat abenduaren 2an, kultura- eta sormen-eskaria 

lantzeko gakoei buruz.  

 



Ekonomia Sustapeneko Memoria 2019 

 

 

3.5.2 ITSASO ETA IRRISTAKETA SEKTOREARI zuzendutako prestakuntza 

espezifikoa Kirolinnoba jardunaldiaK 

 

Kirolaren, osasunaren eta jarduera fisikoaren arloko proiektu berritzaileak.  

Apirilaren 5ean eta 6an Kirolinnoba jardunaldiak izan ziren. Argibidek antolatua, 

jarduera fisikoaren, kulturaren, aisialdiaren eta osasunaren munduan espezializatutako 

aholkularitza-enpresak, Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean eta gure laguntzarekin.  

Hauxe izan zen helburua: enpresak konektatzea kirolaren, jarduera fisikoaren eta 

osasunaren arloko gizarte-berrikuntzako proiektuekin ekintzaileekin, udal-teknikariekin 

eta kirolarekin lotutako proiektuak dituzten pertsona edo erakundeekin.  

Hitzaldiak eman ziren, honako gai hauei buruzkoak: Hiri lagunkoiak eta osasuntsuak, 

Ekintzailetza-aukerak kirolaren esparruan, Elikadura osasungarria eta kirol-

errendimenduarekin duen lotura, Teknologia, gizarte-ongizatea eta kirola, Sareko 

proiektuen diseinua, Genero-ikuspegia proiektuen diseinuan txertatzea. Enpresaren 

erronkak: RUNNEA, SPORT AND PLAY, GRUPO CAMPUS, 3DLAN, IMANOL LOIZAGA eta 

GAITUZ SPORT. Ekintzaileak edo enpresak erronka aurkezten du eta, dinamika parte-

hartzaile baten bidez, talde txikietan konponbideak eta alternatibak proposatzen dira.  

 

Getxo Elika. Elikadura osasungarria.  

Getxo Kirolak-ek eta Getxoko Udaleko Ekonomia Sustapeneko Sailak bultzatutako 

ekimena.  

Elikaduraren inguruko topaketarako, trukerako eta inspiraziorako gune ireki bat 

sustatzeko eta dinamizatzeko ekimena da. Bertan, balioa ematen duten eta 

ekintzailetzarako eta ongizatea garatzeko aukera berriak sortzen dituzten 

irtenbideak prestatzen dira.  

"Elkarrizketa osasungarriak" sortzera bideratutako lehen ibilbidearen ondoren, non 

elikaduraren balio-kateko hainbat eragile identifikatu diren eta elikadura 

osasungarri eta jasangarriaren hainbat gairi eta ikuspegiri buruzko elkarrizketa 

garrantzitsuak jorratu diren; 2019an tokian tokikoari erreparatu zaio Jarduerak:  

 

 

Jardunbide egokiak: Gure bizimodua hobetzen duten eta herritarren kontzientzia 

berria ematen diguten kontsumo joera eta modu berrietara hurbiltzen lagunduko 

diguten alderdietako baten inguruan nabarmentzen diren tokiko ekimenak 

ezagutaraztea eta nabarmentzea. Pixkanaka, Elikadura osasungarriaren, 

jasangarriaren eta seguruaren mapa eratuko da Getxon.  

https://www.getxoelika.eus/
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Jardunbide egokitzat har daitezkeen alderdiak nabarmentzeko irizpideak ezarri dira. 

2019an, 17 ekimen nabarmendu dira, haien garrantzia dela-eta.  

Urrian inkubagailu bat jarri zen martxan elikadura osasungarriarekin eta 

jasangarriarekin lotutako tokiko proiektuak bultzatzeko:  

 Inkubagailuaren oinarriak ezarri dira.  

 

 Elikadura osasungarriarekin espezifikoki lotutako aholkularien sare bat sortu 

da.  

 

 Aurrez aurreko lau tailerreko prozesu bat eskaini zaie 8 proiekturi, bigarren 

fasean enpresa-proiektu bat sor dezakeen ideia bat inkubatzeko: lehen 

miaketa-saio bat, testuingurua eta produktuak edo zerbitzuak asetzen 

dituen beharrak aztertzeko, eta, hala badagokio, lan-fokua birdefinitzeko, 

hartzaileentzat erakargarri izan dadin. Bigarren saio bat, irtenbideak 

sortzeko eta balio-proposamena garatzeko; hirugarren bat, merkatuaren 

prototipatua egiteko, eta laugarren bat, soluzioaren eta erreakzioena. Beste 

4 saio hainbat arlotan adituak diren pertsonen talde-aholkularitzara bideratu 

dira; gainera, proiektu bakoitzak banakako bi mentorizazio-saio izan ditu 

orotara.  

 

Aldi berean, aurreko fasean abian zeuden proiektuak garatzen ari dira, hala nola 

hauexek:  

 Haurren obesitatearen iraunkortasunari buruzko azterketa pilotua Getxoko 5 

ikastetxetan, Eroski Fundazioarekin lankidetzan, 

 

 Eta proiektu pilotu berria, Aztirekin lankidetzan, vending sistema osasungarri 

eta adimentsu bat ezartzeko Faduran.  

 

SAIl INN PRO, itsas industriako nazioarteko profesionalekin topaketa 

SAIL INNek (2014. urtean sortu zen, jaialdi sozio-kultural gisa -Sail INN Festival-), 

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Portuak antolatutako topaketa da, eta gure 

laguntzarekin, bela-nabigazioaren iragana, oraina eta etorkizuna zabaltzeko, 

kultura eta dibulgazioa batzeko eta haren enpresa-garapena bultzatzeko 

helburuarekin.  
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Martxoaren 6an, Olatuan, SAIL INN PRO (SAIL IIN FESTIVAL baino lehen, Bilbon, 

martxoaren 7tik 10era) jardunaldi profesionalaren II. edizioa egin zen, itsas sektorean 

berrikuntza eta teknologia berrien erabileraren bidez garapen ekonomikoa lortzera 

bideratua. Helburua estatuko eta nazioarteko profesional nagusiak konektatzea da, 

ezagutzak partekatuta eta negozio-eredu berriak aztertuta, sektore nautikoaren 

teknologiaren eta berrikuntzaren bidez. Jardunaldian, besteak beste, Martin Dolecek 

"Windy" doako aurreikuspen meteorologikoaren aplikazioaren sortzailea izan zen. 

"Merkataritzari eta itsas garraioari aplikatutako hegal zurrunak" gaiari buruzko mahai-

inguru bat egin zen, baita "energia garbia itsasontzian" eta "Foil adimendunak, 

sentsorizazioa eta serieko fabrikazioa" ere Manuel de Lara (Ocean Tech), Carole Bourlon 

(Eurolarge) edo Bernard Schoffer (Yatch Racing Forum) bezalako profesionalek osatu 

zuten programa.  60 enpresatako 104 parte-hartzaile izan ziren. 12 hitzaldi eman 

zituzten 22 hizlarik, horietatik 10 nazioartekoak, eta 4 mahai-inguru.  

Biharamunean, martxoaren 7an, osteguna, 11:00etatik 13:00etara, Pakea Getxo Bela 

Eskolak (Arriluzea kaia, z/g) tailer tekniko bat hartu zuen kandelen fabrikazioan 

garatutako teknologia berriei buruz, bai errekakoak, bai gurutzadurakoak, bai aplikazio 

praktikoak, North Sails kandelen fabrikazioaren munduko erreferentearen eskutik. 36 

profesional bertaratu ziren eta edukiera osatu zuten.  

 

Ocean Living Lab: Bootcamp 2019 

Urriaren 28tik 31ra Ocean Living Lab: Bootcamp lehiaketaren bigarren edizioa izan zen. 

Gaiak eta BEAZek antolatu dute topaketa, La Ocean Techen eta Getxoko, Plentziako eta 

Sopelako udalen laguntzarekin. Itsas sektoreko startup-en eta irristaketa kirolen arteko 

mugaz gaindiko lankidetza bultzatzea du helburu.  

Lau egunez, nazioarteko 9 startupek parte hartu zuten berrikuntza programa ireki 

batean, eta, ondorioz, Getxoko, Plentziako eta Sopelako udalek abiarazitako erronkak 

konpondu behar izan zituzten, betiere hiru gai ardatz hartuta: cleantech, kirola eta 

turismoa, eta uretako jardueren segurtasuna Aldi berean, Bizkaiko eta Iparraldeko 

ekosistema ekintzailea, bertako erakundeek sustatzen dituzten estrategiak eta laguntza-

baliabideak ezagutu zituzten, baina baita Getxoko Kirol Portua, Plentziako Itsas Estazioa, 

Compositadour azeleragailua, Crusoe Treasure upategia eta Barinatxe eta Arrietara 

hondartzak ere. 

 

Ola Handiaren Nazioarteko Surf Foroa 

Azaroaren 14an eta 15ean Big Wave Foruma garatu zen, Ola Handiaren Nazioarteko Surf 

Foroa. Punta Galea Challengeren barruan kokatzen da ekimen hau, Europako olatu 

handiaren nazioarteko surf txapelketa bakarra.  

Foroaren lehen egunean, kirol-ekitaldi honetako parte-hartzaile ezagun bat 

elkarrizketatu zuten: Olatu handietan aditua den Nathan Fletcher kaliforniarraren azken 

filma estreinatu zen. Sopelan (lankidetza-hitzarmenaren ondorioz) "Olatu handietan 

sorospena" tailerra egin zen. Bigarren egunean, Getxolanen egoitzan, enpresa-topaketa 

bat egin zen, munduko trikanpeoia zen Twiggy Baker hegoafrikarrak eta Big Wave 

Tourraren sortzailea zen Gary Lindenek parte hartuta.  
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Arratsaldean, Natxo Gonzalez surflari plentziarrarekin, Pierre Rollet lapurtarrarekin eta 

Walter Chicharro Nazareko (Portugal) alkatearekin, duela hilabete gutxi arte olatu 

handiaren munduko txapelketako eszenatokia izandakoarekin batera, hitzaldiak eta 

mahai-inguru irekia eskaini zituzten, "Olatu Handiaren Surfa gaur" izenburupean.  

Foroaren inguruan euskal kostaldeko surfaren historiari buruzko argazki erakusketa bat 

antolatu zen, zehazkiago Getxon, Bizkaiko surfaren sorlekuan.  

 

 

Surf Bussiness Meeting  

Sopelako Udalak antolatuta, urriaren 10ean eta 11n Bussiness Meeting surfa egin zen, 

gure laguntzarekin (lankidetza-hitzarmenaren ondorioz). Surfaren eta irristaketa-kirolen 

sektoreko erreferentziazko profesionalen arteko hitzaldi eta topaketen bidez jardunbide 

egokiak trukatzea eta erakustea helburu duen ekitaldia.  

Lehenengo eguna Getxolanen izan zen, sektoreko tokiko enpresei zuzendutako master 

class batean, hitzaldietan parte hartu zuen hizlarietako batekin. Bigarren eguna, Sopelan 

orduan, hitzaldiei eskaini zitzaien, surfaren industrian erreferenteak diren nazioarteko 

ordezkariekin hala nola Cisco Araña brasildarra, gizarteratzeko surfean aitzindaria, edo 

Bert Aramburu, O 'Neill markako salmenten lehendakariordea.  
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Estatu mailako izen handiko partaideak ere izan ziren, besteak beste, Garazi Sanchez 

surflari profesionala eta Jose Luis Izquierdo Arratsaldean, sektoreko enpresen 

erakusketa izan zen hondartzan, eta jendeak merkatuko azken produktuak probatu ahal 

izan zituen. Horrez gain, hondartza giroaz gozatu ahal izan zuten: musika, ikuskizunak 

eta surf, skate eta bmx tailerrak.  

 

Jardunaldia turismo-enpresentzat 

Euskadiko Turismo Agentzia Hartzaileen Elkarteak antolatuta (ATRAE) 14.401,75 €-ko 

diru-laguntza jaso zuen dinamizaziorako laguntzen 2. lerroagatik.  

Urriaren 23an, prestakuntza eta coworking jardunaldi bat egin zuten ATRAEko bazkideen 

agentzia hartzaileek –horiek dauden tokira turistak ekartzeaz arduratzen diren 

konpainiak– eta Getxoko turismoan aritzen diren enpresek.  

Profesionalizazio-jardunaldia Getxoko agentzia bazkideentzat eta turismoan diharduten 

enpresentzat. Hauek izan ziren helburuak: parte-hartzaileen arteko harremanak 

estutzea, Bidaia Konbinatuen Lege Berriari buruzko prestakuntza jasotzea eta, 

eztabaida-giro baten bidez, kalitatezko produktu turistiko berriak garatzeko balioko 

duten proposamenak sortzea. Hori guztia bisitatzen gaituzten turisten eskariak eta 

gustuak ahalik eta modu zehatzenean detektatzeko eta benetan espero dutena 

eskaintzeko. Ekimenak Getxoko eskaintza turistikoa zabaltzea du helburu, bisitarientzat 

ahalik eta erakargarriena izan dadin, eta horiek merkaturatzeko bideak areagotzea. 

Guztira 56 pertsona izan ziren, horien artean Getxoko 31 tokiko agente eta 12 agentzia 

hartzaile.  
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4. GIZARTE EKONOMIA 

 

4.1. Toki-garapeneko proiektuak, gizarte-erakundeekin elkarlanean 

Getxolan - Ekonomia Sustatzeko Zerbitzuaren helburuetako bat tokiko garapena 

bultzatzea da, gizarte ekonomiarekin lotutako enpresa-proiektuak garatuz. Hala, 

langabeen enplegagarritasuna hobetzen laguntzen da, batez ere laneratzeko 

zailtasun gehien dituztenena. Testuinguru horretan, laneratze-enpresekin 

lankidetzan aritzea helburu horiek lortzeko beste tresna bat da.  

Hainbat gizarte erakunderekin elkarlanean dabiltzan toki-garapeneko proiektuak 

abian jartzeko eta zailtasun bereziak dituzten pertsonentzako enplegua sortzeko.  

 

Hainbat ekintza egin dira:  

4.1.1. Klausula sozialak dituzten proiektuen jarraipena 

Suspertu SL enpresarekin lankidetzan aritzea, Fadura jatetxea eta Emaus Bilbao 

jatetxea kudeatzeaz arduratzeko. Gainera, hainbat kontraturen pleguetan 

ezarritako baldintzak betetzen diren jakiteko jarraipena egiten ari dira (Garbigune 

zerbitzua eta Getxobizi Zerbitzua).  

 

4.1.2. Aholkularitza  

Hainbat enpresari laguntza ematen ari zaie beren enpresa-proiektuekin, hainbat 

alderdiri buruzko aholkularitzarekin (juridikoa, komertziala, enpresa-kudeaketa...). 

Zerbitzua eman zaie Fadura jatetxeari (Suspertu, S.L.), Cedemosi (Emaus 

Movilidad, SL) eta Bihurtuz elkarteari. Era berean, Aparka Mobility S.L. enpresa 

sortzen lagundu da, Seed Capitalekin eta Urbegi taldearekin lankidetzan.  
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5. ENPRESENTZAKO 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, 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: 8:30etik 18:30era eta ostiraletan: 8:30etik 

15:00etara.  

98 pertsonak erabili dute coworking zerbitzua 2019an. Guztira 1.411 erabilera-eskaera 

egin dira. 
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6. PROSPEKTIBA ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOAK 

 

6.1.PROSPEKTIBA SOZIOEKONOMIKOA 

Getxoko eta inguruetako informazio sozioekonomikoa, gure errealitate 

sozioekonomikoa hobeto ezagutzeko.  

2019an, Adierazle Sozioekonomikoen Informazio Sistema berria diseinatzen ari da. Gaur 

egun, Getxolanen webgunean dagoen tresna publiko bat dago. Tresna horrekin, erraz 

eskura daitezke Getxoko, lurralde historikoetako eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

adierazle sozioekonomiko batzuk (biztanleria, ekipamenduak, lan-merkatua, 

establezimenduak, errenta...). Halaber, gogora ekarri da Getxolanek badaukala 

Adierazle Sozioekonomikoei buruzko Informazio Sistema, eta tresna horren bitartez 

erraz eskuratu daitezkeela hainbat adierazle sozioekonomiko (biztanleria, 

ekipamenduak, lan merkatua, establezimenduak, errenta...), bai Getxoko udalerrikoak, 

bai lurralde historikoetakoak zein EAEkoak. 

 

6.2 ESTRATEGIAREN ESPEZIALIZAZIOAN SAKONTZEA. 

Udalerriko elementu estrategiko guztien eragin ekonomikoa eta soziala aztertu 

ondoren, aurrera egin da Getxo 2020ko eremu estrategikoen espezializazioan 

ekarpen handiena egiten dutenak zein diren balioesteko bidean. 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 ekitaldietarako eta programetarako 

(kulturalak, kirolekoak eta abar). 

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 beharra 

dago: 
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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 > Ikus-entzunezkoak >  

2. Kultura turismoa 

3. Lana oinarriarekin (ekosistemarekin): lana eragileekin, programak - 

zerbitzuak, espazioak eta laguntzak. 

 

2019an, hautaketa hori abian jartzen hasi da programa eta zerbitzuetan.  
 

 

 

6.3 GETXOKO EREMU ESTRATEGIKOETAKO ENPRESEN MAPEOA. 

Definitutako eremu estrategikoetan kokatzen den Getxoko ekosistema osoa 

identifikatzeko lanean jarraitzen dugu, batez ere bigarren espezializazioa 

azpimarratuta.  

 

Kirolaren eta Ongizatearen teknologiak eta industriak: Itsaso eta 

irristaketaaren sektoreak Euskadin, Estatuan eta Europan duen potentziala 

balioesten da. 2019an Getxo-Sopelako Itsas-irristaketa Mapeoan eta Bizkaia 

Orekan-BFArekin lankidetzan lanean hasi da. Surfaren eta skatearen sektorea 

identifikatu eta elkarrizketatu du (karakterizazioa), eta bela-nabigazioaren 

sektorearen mapeoa kontratatu du.  

 

Sormenaren eta Kulturaren industriak:  

Sorkuntza eta kultura sektoreak Euskadin, Estatuan eta Europan duen potentziala 

balioesten da. Karraskanekin elkarlanean, Getxoko sormenkuntza eta kultura 

sektorea mapeatzeari ekin zaio Kultursistema plataforma digitalaren bidez. 

Plataforma hori eragileen beren automapeatzean oinarritzen da.  

 

6.4 PROIEKTU ESTRATEGIKOAK ETA TOKIKO GARAPENA 

Halaber, Ekonomia Sustapen alorraren 2019ko plan operatiboko lan taldeekin 

jarraitu da Getxoko udalerriko alor estrategikoetan, eta bereziki bi alderditan jardun 

da. 

Proiektu eragilea abian jartzeko, LKS enpresaren laguntza estrategikoa izan zen. 

Idazkaritza teknikoaren zereginetan jardun zuen, honako jarduerak garatzeko: 

1. Lan-talde estrategikoak garatzea: 

1. 1. taldea: "Azpiegiturak eta baliabideak", batez ere askotariko 

ostatu-eskaintzaren garapenean.  

2. 2. taldea: "Pertsonak" (ekosistema): eremu estrategikoetako 

sektoreetarako programak garatu dira hala nola Getxo Krea pro, 
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Kirolinnoba, Sormen Inperioa, Getxo Express, Sailin Pro, Getxo Music 

Pro, Atrae, Karraskan... aholkularitzari, jardunaldiei, topaketei, 

networkingari, nazioartekotzeari eta abarri dagokienez. 

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

irristaketaaren eremuan ekitaldi estrategikoen garapenean aurrera 

egin da Sopela eta BEAZekin lankidetzan: surf Bussines Meeting, 

Punta Galea Challenge, Bootcamp Ocean Tech...   

4. 4. taldea: "Komunikazioa": esparru batzuen eta besteen artean 

komunikatzeko baterako estrategia bat landu da itsas-irristatearen 

arloan, eta Getxoko sektore estrategikoak identifikatzeko marka bat 

(Get) sortu da. 

5. 5. taldea: "Gobernantza": Bizkaiko Orekan-BEAZen baterako lanaz 

gain, lankidetza-hitzarmen bat sinatu da Sopelarekin, surfaren eta 

irristaketa-kirolen industriak sustatzeko; hitzarmen bat Paideia 

Fundazioarekin eta Bilboko Udalarekin, musika-ekintzailetzarako; 

lankidetza izan da Karraskan, Gaia, Ocean Tech, 
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7. SAREAK ETA KOLABORAZIOAK 

 

- Udala 

 

o Gazteria 

 

o Getxo Kirolak-zenbait proiektu 

 

o Getxo Kultura-zenbait proiektu 

 

o Lankidetza Getxo lagunkoiarekin 

 

 

- Sopelako Udala: 2019ko azaroaren 20an, Getxoko Udalak eta Sopelak jarduera-

protokolo bat sinatu zuten, bi udalerrietan surfaren eta beste irristaketa-kirol 

batzuen industriaren garapena eta hazkundea sustatzeko eta bultzatzeko.  

 

- Udalaz gaindiko erakundeak: CECOBI (prestakuntza-tailerrak), SPRI, Innobasque 

(Hazinnova,..), Merkataritza Ganbera (Programak: saltokiko diagnostikoa eta 

"BERRIZ-Enpresa") 

 

- Garapen: hainbat proiektu (Ekintzailetza, Garapen Sortzailea, MEGA (Migrant 

Entrepreneurship Growth Agenda)...) 

 

- Bizkaia Lehiakorra Eskualde Estrategia Planean parte hartzea: Bizkaia Orekan, 

DEMA, Behargintza.  

 

- Ocean Tech lankidetza estrategikorako hitzarmena, uretako jardueren 

sektorearekin zerikusia duten enpresen garapena eta berrikuntza bultzatzeko eta 

laguntzeko. GAIA, Euskal Autonomia Erkidegoko Ezagutza eta Teknologia 

Industrien Klusterra; sare hori gidatzen ari da Euskadin.  

 

- Lankidetza udalerriko elkarte-sarearekin: (Algortako dendak, Getxo Enpresa eta 

Getxoko Ostalaritza Elkartea), beren ekintza planak eta jarduera zehatzak 

garatzeko.    

 

- Paideia Galiza Fundazioa eta Bilboko Udala. Musika-ekintzailetzako programarako 

lankidetza-hitzarmena, 2020ko otsailetik ekainera bitartekoa. 

- Lankidetza Basquetourrekin. 
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8. BESTE ZERBITZU BATZUK 

 

8.1. JENDEARI ARRETA EGITEKO ORDUTEGIA 

Jendearen arretarako ordutegia ondokoa da: astelehenik ostegunera 8:30etik 

18:30era eta 8:30etik 15:00eetara ostiraletan. 

 

8.2. GETXO ELKARTEGIAN EKITALDIAK KUDEATZEA: GURE 

INSTALAZIOETAN HAINBAT EKITALDI DINAMIZATZEA, KOORDINATZEA 

ETA KUDEATZEA.  

Gure beste jarduera-ildo bat da Getxoko enpresei eta elkarteei eta udaleko 

beste arlo batzuei espazioak lagatzea.  

Hainbat jarduera egiten dira: bilerak edo hitzaldiak, aholkularitza, tailerrak 

eta prestakuntza jarduerak. Horietako gehienak eraikinaren ohiko irekiera-

ordutegian egiten dira. Hala eta guztiz ere, noizean behin, gaiaren eta 

interesaren arabera gaitik kanpo egiten diren jarduera batzuk ere hartzen 

dira.  

Guztira, 2019. urtean 524 eskaerari erantzun zaie, eta 1.752 orduz hainbat 

jarduera garatzeko espazioak laga dira.  

Eskaera gehienak (373) Getxo Elkartegiko aretoak 1.118 orduz erabili 

dituzten udalerriko enpresenak izan ziren. Baina, horrez gain, beste udal 

eremu batzuetako 60 eskaerari erantzun zaie, eta horien ekintzek 310 orduko 

iraupena izan zuten.  

Udalerriko ekintzaileek Getxo Elkartegiak eskaintzen dituen espazioak ere 

eska ditzakete. 2019an, eskaeren kopuruak nabarmen egin du gora, eta 58 

eskaera egin dira; guztira, 178 bilera-ordu. Aldea argia da 2018rekiko. Duela 

urtebete bakarrik, ekintzaileen eskaerak 5 izan ziren, eta espazioak 14 orduz 

bakarrik okupatu ziren.  

Azkenik, ikasgelak utzi zaizkie sustapen ekonomikoko arloak laguntzen dien 

elkarteei eta beste proiektu batzuei, 32 eskaera kontuan hartuta; guztira, 145 

jarduera-ordu.  

 

8.3. KOMUNIKAZIO ZERBITZUA: 

 Eremu estrategikoei dagokienez: 

- Udaleko hainbat arloren artean marka sortzeko proiektu bat sortu da 

(Get), Getxoko sektore estrategikoak identifikatzeko. Gaur egun 

komunikazio plana garatzen ari da.  
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- Hainbat arloren artean baterako komunikazio-estrategia bat landu da 

itsas-irristaketaaren arloan: hainbat ekitaldiren komunikazio-

estrategia bateratua (J80, Surf Bussines Meeting, Punta Galea 

Challenge, Bootcamp Ocean Tech,...); sare sozialetan argazki 

lehiaketa bat abian jartzea, irristaketa-kirolen industria 

herritarrengana hurbiltzeko, #deslizateporgetxo, zure argazkia 

partekatzeak badu saria; bideo bat sortzea euskaraz-gaztelaniaz eta 

ingelesez-frantsesez estrategia kontatzeko.  

 Sare sozialetako sustapen ekonomikoaren profilaren kudeaketa 

(Facebook eta Twitter): @getxolan 

Getxolanen jarduera digitalaren helburua Getxoko ekintzaile eta enpresa 

komunitatearentzat baliagarria den edukia partekatzea da. Getxolanen 

presentzia duten sare sozialak Twitter eta Facebook dira. Sare sozialak 

2015eko otsailean sortu ziren, baina etenik gabeko jarduera ez zen 2017ko 

urtarrilera arte hasi. 

Ordutik gaur egunera arte:  

Twitterren eta Facebooken gaude: 

- 2019ko jarduera Twitteren (1.278 jarraitzaile):  

- Etengabe egin du gora komunitateak, % 17 2018aren aldean. 

- 734.400 aldiz ikusi dira.  

- 2019ko jarduera Facebooken (820 jarraitzaile):  

- Hazteko joerari eutsi zaio, % 15 2018aren aldean.  

- 2019an baino 9.250 lan gehiago izan dira, hots, 2018an baino 

% 10 gehiago. 
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Partekatutako edukiak bi motatan banatzen dira:  

 Barne-edukiak –prestakuntzak, hitzaldiak, laguntzak, diru-laguntzak, 

aholkularitza zerbitzua (Getxolan du jatorria) edo erakunde laguntzaileak. 

Edukiak euskaraz eta gaztelaniaz partekatzen dira.  

 Kanpoko edukiak –blog eta bitarteko digitalen argitalpenak, 

ekintzailetzarekin eta enpresa-kudeaketarekin lotuta daudenak, arlo 

guztietan. 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, 

autoenpleguko taldekakoak, ikastaroak. 

o Taldeak parte hartzen duen eguneko argazkiak, Twitterren partekatuak 

argazkiak (testuekin, aipamenekin eta hashtagekin batera), 

 Newsletter : Sustapen ekonomikoko hileko Newsletterra: enpresak, 

dendak eta pertsona ekintzaileak albiste garrantzitsuenei, prestakuntza-

ekintzei, hitzaldiei, merkataritza-dinamizazioko programei, laguntzei eta diru-

laguntzei, lankidetza-proiektuei eta abarri buruz informatuta edukitzea 

helburu duen aldizkari elektronikoa.  

 Getxolan sustapen ekonomikoko zerbitzuaren webgunea eguneratzea.  

 Albisteak, prentsa-oharrak eta gehigarriak Getxo Berrin argitaratzea.  

 Arloko jarduerei buruzko maliling-a (mezu elektronikoak) bidaltzea, batez 

ere izena ematea errazteko prestakuntza-ekintzak.  

  Kartelak, flyerrak eta sustatu beharreko jarduerak egitea.  

   

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/157
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9. ONDARE-BALIABIDEEN BALIOA NABARMENTZEKO ETA ZABALTZEKO 

JARDUERAK 

 

Ondarearen Europako Jardunaldiak 

 

2019ko Ondarearen Europako Jardunaldien ardatza arte komunitarioak izan dira, 

hau da, egunerokotasunetik ihes egitea eta gure kulturaren zati batez jabetzea 

ahalbidetzen diguten kultura-adierazpenak. 

 

Getxok duela hamabi urtetik parte hartzen du programa honetan, hain zuzen 

Bizkaiko eta Europako kultur egutegiaren ekitaldi sendoenetako batean parte 

hartzeak GETXO kultura eta turismo helmuga gisa kokatzen laguntzen duelakoan.  

 

Esparru-helburua Getxoko Ondarearen Europako Jardunaldietara doazenek parte-

hartze aktiboa lortzea izan da. Eta hori guztia jardunaldi hauen helburu orokorren 

barruan:  

 Getxoko kultura-ondarea herritarrei zabaltzea; 

 Kalitatezko esperientziak sortzea, gure ondarearen kontserbazioaz 

gozatzeko eta hura ezagutzeko eta errespetatzeko; 

 Tokiko baliabideei balioa emateko tresnak jartzea, gero merkaturatu 

daitezkeen produktu turistiko-kultural bihurtzeko; 

 Uda sasoitik kanpoko programa bat sortzea, aisia eta kultura arloko 

jarduerekin, txangozaleak udalerrira hurbildu ahal izateko, bai 

Bizkaikoak, bai probintzia mugakideetakoak; 

 Ostalaritzako, aisialdiko eta lotutako beste zerbitzu batzuetako 

kontsumoa sustatzea.   

 

Azken batean, GETXO 2020 ekonomia sustatzeko estrategiarekin bat datorren 

jarduera da –besteak beste, kultur turismoaren aldeko apustua egiten duena–, eta 

apustu egiten dugun turismo jasangarriaren eredua garatzeko funtsezko bi helburu 

lortzen laguntzen du:  

 urte osoko turismoa bultzatzea 

 bisitarien eta turisten birbanaketa, bisitatuenen ordezko baliabide eta 

espazioetan.  

 

Antolatutako jarduerak hiru diskurtso-ardatzen inguruan antolatu dira: antzinako 

tradizioen eta jokoen transmisioa, kultura-sorkuntzan garrantzitsuak diren figuren 

hedapena eta herritarrek ondare komunean duten parte-hartzea. 

 

1.-“Halaxe dibertitzen ginen”. Familia tailerra 

 

2.-“André Isasiren musika legatua: artista polifazetikoa” Hitzaldia eta kontzertua 

 

3.-“Poesia zubia”. Poesia-musika ekitaldia 

 

4.-“Getxo Dantzan”. Murgiltzeko jarduera (*) 

 

5.-“Abotsa Kaleetan”. Murgiltzeko jarduera (*) 
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Programa-jardueretan 895 pertsonak parte hartu dute guztira, eta aurreko 

edizioetan lortutako emaitzak nabarmen handitu dira, batez ere antolatutako 

jarduera batzuen tipologiak eraginda (*) 

 

Parte hartzeko formatuari esker, OEJen programa zabaldu ahal izan da ezagutzen 

ez zuten eta aurreko edizioetan jarduerarik egin ez zuten pertsonei.  

 

Galdetutako pertsona guztien % 65ek lehen aldiz parte hartzen zuten 

jardunaldietan.  

 

Inkestatutako pertsonen % 90ek baino gehiagok balorazio ona egin zuten 

programatutako jardueren inguruan, 10etik 8tik gorako balioekin. 

 

 

 
 

 

 

Itzulera ekonomikoa: gure ondarea hedatzen laguntzeaz harago, OEJek bisitari 

kopuru handia ekarri dute Getxora –hasiera batean beren ondareak eraginda, 

zerbitzu osagarrien kontsumoa egingo dute bisitan, batez ere ostalaritzakoa-. 
 

 

Open House 

 

2019an, Getxok bat egin du Open House Bilbao-rekin, hirugarren edizioan. 

Asteburu batez hiria irekitzen duen jaialdi arkitektoniko-kulturala da, normalean 

itxita dauden edo ezezagunak diren espazioetara sartzeko aukera ematen duena, 

herritarrek Bilboko eta inguruko arkitekturari buruz esperimentatu eta ikas dezaten. 

 

Hiriko herritarren eta erakunde garrantzitsuenen inplikazioari esker egiten den 

ekitaldia da. Gure hiriari, arkitekturari, hirigintzari eta, azken batean, historiari 

buruz gehiago jakiteko gogoa eta parte hartzea da garrantzitsuena.  
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Open House Bilbao deritzon ekimenaren hirugarren edizioan, 2019. urteko irailaren 

28an eta 29an, Bilboko, Barakaldoko eta Getxoko 81 eraikinek ateak ireki dituzte, 

doan.  

 

Itsasadarra edizioaren ildo nagusia izanik, bisitariek arkitekturako eta hirigintzako 

lanak eskuratu ahal izan dituzte, gertaera historiko garrantzitsuak irakurri eta 

deskubritzeko, pertsonaia garrantzitsuen sorrerak, korronte kulturalak eta estilo 

artistikoak, nortasun propio eta partekatuak, eta arkitektura eta ondarea kulturaren 

ezinbesteko parte gisa balioesteko.  

 

 

 
 

 

 

Bisita horien osagarri, Open House esperientzia zabaltzeko, hainbat jarduera egin 

ziren, eta, eraikinetako bisitek bezala, oso harrera ona izan zuten: Open Txiki, 

Open Ría, Esperientziak 360º, Ibilbideak Open, Open Galindo eta OpenGram 

lehiaketa, besteak beste.  

 

Guztira 631 boluntario izan ziren, eta berriz ere 34.000 bisita baino gehiago izan 

ziren Open eraikinetan eta Open asteburuko gainerako jardueretan, Bilbon, 

Barakaldon eta Getxon.  
 

Getxoren kasuan, 12 eraikin ireki ziren, eta 4729 bisita eragin zituzten.  

 

Itzulera ekonomikoa: gure ondarea hedatzen laguntzeaz gain, ekitaldiak bisitari 

kopuru handia ekarri du Getxora –hasiera batean beren ondareak eraginda, 

zerbitzu osagarriak kontsumitu dituzte bisitan, ostalaritzako zerbitzuak batez ere–. 
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Bisita gidatuen eta antzeztuen programa, 2019koa. 

 

Programaren helburua Getxoko turismo-eskaintza zabaltzea da, bisitariari 

aisialdirako aukerak eskainiz, ondarearekin lotuta, egonaldia luzatzera eta 

udalerriko gastua handitzera animatzeko.  

 

Bisita gidatuen programa, 2019. urtean, erregulartasunez egin zen, Aste Santutik 

urriaren amaierara arte, honako modalitate hauetan: 

  

 

- Etxe Handien Pasealekura bisita gidatu antzeztua: (berria!)  

Apirilak 20 (bisita gidatua). Ekainaren 22tik irailaren 28ra eta abuztuaren 11n.  

 

- Portu zaharrera bisita gidatu antzeztua:  

Apirilak 21 (bisita gidatua). Igandeetan, ekainaren 23tik irailaren 29ra –abuztuaren 

11n izan ezik-.  

 

 - Ibilbide geologikoa Getxoko flysch-etik (berria!):  

Maiatzak 11 eta 25/ekainak 8 eta 22/ uztailak 6 eta 20/abuztuak 17 eta 31/irailak 

14 eta 28/urriak 12 eta 26.  

 

- Ramiro Pinilla literatur ibilbide gidatua: apirilak 27 eta 28, irailak 14 eta 15. 

 

 

Etxe Handien Pasealekuaren bisita teatralizatua <Industrialdia 2018> esparruan 

egin zen pilotajearen ondoren gehitu zen, aurreko edizioetan Bizkaia Zubiaren 

inguruan eskainitako bisitaren ordez.  

 

Gainera, Getxoko Flyscheko Ibilbide Geologikoa gehitu da, lantzean-lantzean.  

 

 

 
 
 

Aldez aurretik erreserba egiteko aukera badago ere, bisitak egitea bermatuta dago. 

Hortaz, bisitariek –eskaintzaren berri aldez aurretik izan ez arren, eskaintza dagoen 

egunetan herria bisitatzen badute– eskaintza berehala balia dezakete.  
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48 bisita eskaini dira guztira (+% 4,17 2018. urtearekin alderatuta), eta 286 

pertsonak parte hartu dute; hau da, % 10 igo da aurreko urtearekin alderatuta.  
 
Nabarmentzekoa da parte-hartzaileek egindako bisita guztien balorazio bikaina; 

batez besteko puntuazioak 9tik gorakoak izan dira. 

 

Iraila, abuztua eta urria izan dira bisitetan pertsona gehien parte hartu duten 

hileak; 2018an moduan. 

 

Jatorria: parte-hartzaileen % 25,5 beste autonomia erkidego batzuetakoak ziren; 

% 43,3 bizkaitarrak; % 21,5 getxotarrak; % 7,7 Euskadikoak eta % 2 

atzerritarrak. 

 

 

Ibilbide kulturalak: Getxoko paisaiak eta arkitektura. DEAPIE 

 

2019. urtean, DEAPIE proiektuaren bigarren fasean lan egin da (ibilbide-sare bat 

da, Getxoko arkitekturan eta kultura-paisaian oinarritutakoa, batez ere), eskaintza 

erakargarria izan dadin bai bertako biztanleentzat, bai bisitarientzat eta turistentzat 

–bisitariok publikoaren profiletara egokituta–.  

 

 

Hona hemen proiektuaren xedeak:  

 

- Getxoko arkitektura eta paisai ondarea, oro har, zabaltzea, eta bertan bizi 

ziren/diren pertsonekiko harremana zabaltzea.  

 

- Udalerrian zehar egin gura diren ibilbideen eskaintza homogeneo, egituratu eta 

dibertsifikatu bat eskaintzea, izaera auto-gidatuarekin. 

 

- Udalerriko jarduera ekonomikoa bultzatzea, turismo jasangarriaren 

testuinguruan, eta leku eta sasoi jakin batzuetara mugatuta egon gabe. 

 

Lurraldeko turismoa urte osoan banatzeari dagokionez, proiektuaren helburua da 

nagusiki Bizkaia Zubiaren eta Portu Zaharraren inguruan pilatzen diren bisitariei eta 

turistei ibilbide osagarriak eskaintzea, udalerriko beste eremu batzuetara fluxuak 

sortzen laguntzeko.  

 

 

Proiektuak erakargarri izan nahi du eraikitako arkitekturan eta ondarean adituak ez 

diren bisitarientzat eta turistentzat. Horregatik, komunikazio arin eta atseginaren 

alde egiten du, eta, aldi berean, Getxoko ondarearen alde zorrotz jokatzearen alde 

betiere.  
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Getxoko pertsonaia batek kontatuko du ibilbide bakoitza, eta udalerriko historiaren 

zati bat kontatuko du, eraikitako ondare garrantzitsuenaren adibideak gerturatuko 

dizkie parte-hartzaileei, eta, gainera, bitxikeriak, toponimia, etab. erabiliko ditu 

parte-hartzaileari esperientzia erakargarria eta interesgarria bermatzeko.  

 

 

 

 
 

Ibilbide horietako batzuk turista eta bisitari asko biltzen diren baliabideekin eta/edo 

espazioekin batera igaroko badira ere, haien helburua da, hain zuzen ere, 

udalerrian ugariak diren bigarren mailako baliabide guztiei balioa ematea, zeren eta 

gaur egun ez baitute baliorik bisitarien trakzio-elementu izateko beren kabuz, baina 

bertute hori lortu nahi dugu multzo osoa eskainita -ibilbide baten barruan-.  

 

 

Aurrera eramandako ekintzak: 

  

 Gidoiak itzultzea 

 

 Proiektuaren deskripzio-euskarriaren diseinua eta edukiak (4 

hizkuntzatan) 

 

 56 euskarri grafiko diseinatu, maketatu eta inprimatzea (14 pertsonaia, 4 

hizkuntzatan). 

 

 Aurrera egitea online edukiak igotzen (turismo getxo micrositea) 

 

 

Punta Begoña galeriak 

 

Ekitaldiko lehen hileetan, Turismo Arloak 2018ari buruzko jarduera-txosten bat 

egitea onartu zuen, baliabideak urtean zehar izandako bisita bolumenaren bilakaera 

zein den jakiteko. 

 

 

Galerietara sartu aurretik bisitariek betetzen dituzten segurtasun-dokumentuetatik 

abiatuta egiten da lana.  

 

Hainbat hiletan jarduera barik egon ondoren, eta baliabidea bisitatzeko programarik 

gabe, ekitaldiko azken hiruhilekoan jarriko dira martxan, Eulenen bidez.  
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Azken hiruhilekoan 2081 lagunek bisitatu dituzte Punta Begoña galeriak. Horietatik 

% 81ek bisita gidatu baten bidez egiten du. Gainerako % 19k, berriz, bere kabuz, 

bisita autogidatuaren modalitatean.  

 

Hiruhileko honetan, Turismo Arloak bere gain hartu du <bisita-programari> 

lotutako zerbitzuen kudeaketa.  

 
 

 

Q KALITATE TURISTIKOA 

 

Turismo Bulegoak ereduzko apustua egiten jarraitzen du kudeaketa sistema ezin 

hobea bermatzeko aukera emango diguten sistemen eta tresnen alde, hain zuzen 

erabiltzaileek zerbitzuarekin duten gogobetetze-maila ez ezik, helmugaren 

lehiakortasuna ere areagotuko duena.  

Jarraipeneko kanpo-auditoretza, AENORek egina, aldekoa. Lortutako puntuazioa: 

1000 puntutik 971,66 puntu. 

 


