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1. GETXOKO EGUNGO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA 

 

Biztanleria 77.139 biztanle 

 % 25,9 65 urte eta gehiagokoak. 

 -% 7,9 Biztanleriaren hazkundea 2000. urteaz geroztik

 

Lan merkatua Erregistratutako langabezia. 3.332 pertsona. 

 1.798 emakume (% 54) 

 1.534 gizon (% 46) 

 % 56 45 urte baino gehiagokoak. 

 Langabezia tasa: % 9,65 (10,28 emakumeak, 

 9,09 gizonak) 

 

Establezimenduak jardueraren arabera 

 Establezimenduak guztira: 5.886 

 Enplegua establezimenduetan: 1.214 

 0 eta 2 langile bitartean dituztenak: % 82 

 Izaera juridikoa. Pertsona fisikoa: % 61 

 

 

 

 

Comercio, transporte y 

hostelería 31,21%

Actividades profesionales

24,62%

Adm. pública, educación y 

sanidad 15,44%

Otras actividades de servicios 8,85%

Construcción 7,73%

Actividades inmobiliarias 3,47%

Información y 

comunicaciones 3,23%

Actividades financieras y 

seguros 3,19%

Industria y energía 1,95%
Agricultura, ganadería y 

pesca 0,31%
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2. ENPRESEN SUSTAPENA  
 

Udalerriko enpresen lehiakortasuna hobetzea udalerriko mikroeteei doako laguntza 
indibiduala eta/edo taldekoa emanez, enpresen kudeaketa hobetzeko, jarduera 
berriak analizatzeko eta/edo zalantzak kontrastatzeko eta horrela udalerriko 
enpresa sarea indartzeko. Aholkularitza enpresek eskatuta edo programa osoak 
planteatu ondoren ematen da. 

2.1 Enpresek eskatutako banakako aholkularitza 

 
2.2.1 Zerbitzuen enpresak 

Aholkatutako zerbitzu enpresen ezaugarriak dira anitzak direla sektoreari eta izaera 
juridikoari dagokienez, eta autonomoak, mikroenpresak eta jarduera ekonomikoa 
duten elkarteak dira gure bezero nagusiak. 

2021ean aholkularitza jaso dute zerbitzuen sektoreko 100 enpresa inguruk, eta 
aholkularitzako 400 ordu eskatu zituzten. Merkataritza aholkularitza eskaera handia 
egon da (eskainitako ordu guztien % 70), eta gauza bera gertatu da azken 3 
urteetan. Nabarmentzekoa da baita ere estrategiako aholkularitza (aholkularitza 
orduen % 8 ) eta IKTena (% 7,6) gehitu izana. Aholkularitza gutxiago eman da 
lege-zerga arloan, ekonomia-finantzan, online marketinean eta giza baliabideetan. 
 
 
2.2.2 Txikizkako merkataritza 

 
Nagusiki kudeaketa hobetzeko aholkularitza: legezkotasuna, laguntzen deialdiak, 
diru-zaintza, fiskalitatea, digitalizazioa, eta abar. 
 
2021ean aholkularitza eman zaie 30 saltokiri eta 65 ordu inguru eskatu zituzten. 
Digitalizazioaren arloan aholkularitza eskaria gehitu egin da (eskatutako orduen 
% 69), izan ere, Batuz sistema ezarri da garai berdintsuan. Aholkularitza gutxiago 
eman da merkataritza, lege-fiskalitate eta enpresa eskualdatzeen arloetan. 
  
 
2.2.3 Ostalaritza 

 
Nagusiki legezko arloan kudeaketa hobetzeko aholkularitza, terrazen baimenak, 
laguntzak, diru-zaintza, fiskalitatea, digitalizazioa, eta abar.  
 
2021ean guztira 123 hotel establezimenduri eman zaie aholkularitza. Lan handia 
egin da sektoreari laguntzeko Covid terrazak handitzeko eta instalatzeko eskariak 
ondo kudeatzen, eta horren ondorioz, baimenak azkarrago izapidetu dira. Kontu 
horietarako aholkularitzako 700 ordu eman dira (92 enpresa). Aholkularitza 
gutxiago eman da legezko gaietan, ekonomia-finantzan eta IKTetan (31 enpresei 
eta 60 ordu). 
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2.2.4 Eremu estrategikoetako enpresei emandako aholkularitza 
espezializatua  
 
Getxoko eremu estrategikoekin lotutako enpresei aholkularitza zerbitzua ematen 
hasi gara: Itsaso eta irristaketa industrien sektorea eta Sormen eta kultura 
sektorea. 
 

a) Itsaso eta irristaketa sektorea 

 
Kirolaren eta ongizatearen teknologiak eta industriak sektorearen barnean 
espezifikoki lanean ari gara Itsaso eta irristaketa industriaren arloan eta horren 
barne daude surfa, aisialdi nautika, skatea, aisialdi arrantza, eta abar. 
 
2021ean hauek egin dira: 
 

 Aholkularitzako 85,5 ordu. 
 

 Aholkatutako 12 ekintzailetza ekimen. 
 
 

 Enpresariei zuzendutako enpresa estrategiako adituen laguntzako 
programaren hedapena eta erakartzea. 

 
 

 15 enpresari eman zaie aholkularitza merkataritzari, praktika onei, 
laguntzei, dirulaguntzei eta abarri buruz. 

 
 10 kontsulta covidari buruz (arauak interpretatzeko aholkularitza, 

agintariak zalantzan jartzea, baimenak….) 
 
 
 

b) Sormen eta kultura sektorea 

 
Sormen eta kultura sektorean 2021ean aholkularitza zerbitzua diseinatu da hauei 
laguntzeko: 
 

 Zure negozio ideia zehazteko. 
 
 

 Ekimen berria abian jartzeko. 
 

 Merkataritza plan bat lantzeko. 
 

 Kudeaketari, fiskaltzari eta jabetza intelektualari nahiz egile eskubideei 
lotutako gaiei buruzko zalantzak argitzeko. 

 
 Zure negozioaren estrategia aztertzeko. 

 
 

 Finantzatzeko modu desberdinak bilatzeko. 
 

 Bideragarritasun azterketa egiteko. 
 

 Zure negozioari buruzko edozein zalantza argitzeko. 
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2.2 Enpresa eraldaketari zuzendutako programak 

 
Ibilbide osoak dira (sentsibilizazioa-prestakuntza-aholkularitza) eta helburua da 
enpresek beraien enpresetan aldaketa integratzea. 
 
 

2.2.1 Bizkaiko Foru Aldundiaren Batuz Sistema 
 
2021eko urtarrilerako BFAk ezarritako derrigortasunari negozioa egokitzeko 
udalerriko enpresen beharrak detektatu ondoren, jarduera hauek egin dira: 
 

1. Informazio jardunaldiak eta aholkularitza taldekakoa eta indibiduala.  
2. BFArekin kontaktua eta galdetegiak bidaltzeko laguntza. 
3. Egoera analizatzea udalerriko hainbat aholkularitza enpresekin. 

 
 

2 orduko 11 informazio jardunaldi egin ditugu, beraietan parte hartzeko eskaria 
egin zuten 192 negoziok (horietatik 52 saltokiak ziren, 121 zerbitzuen enpresak, 6 
ostalaritzakoak eta 13 beste arlo batzuetakoak). eta % 71,35ek parte hartu zuen 
hau da, bilera horietan egon ziren 137 pertsona. Gainera, taldeko 7 aholkularitza 
bilera egin genituen galderei erantzuteko. 96 pertsonek izena eman zuten eta 61 
pertsonek parte hartu zuten. Bilera horien ondoren, 76 enpresek laguntza 
indibiduala eskatu zuten egokitzapenerako aukera onenari buruz eta 24 
merkataritzakoak ziren, 50 zerbitzuetakoak eta 2 ostalaritzakoak. 
 
 

2.2.2 Berrikuntza:  
 

a) Hazinnova 2021 

 
Hazinnova SPRIk sustatzen du eta Innobasquek kudeatzen du, eta aholkularitza eta 
laguntzako doako zerbitzua da lana antolatzeko modu berriak edo produktuak eta 
zerbitzuak merkaturatzeko metodo berriak ezartzeko. 10 pertsona edo gehiagoko 
plantillak dituzten enpresei zuzenduta dago, baldin eta industria jarduerak, 
industriari lotutako zerbitzuak, informazioaren gizartekoak eta komunikaziokoak, 
logistikakoak eta handizkako merkataritzakoak egiten badituzte. 

2021ean programan agente gisa homologatzeko prestakuntza jardunaldietara joan 
gara eta merkataritza lan handia egin da profila betetzen zuten Getxoko 18 
enpresekin.  
 
 

b) Telekomunikazio ingeniarien elkargoarekin lankidetza 

 
Gelditu gabeko 24 orduko hackatona, non profesionalen lantaldeek enpresa 
erronkak ebazten dituzten. 2021eko azaroan Getxon egiteko antolatu zen, baina, 
pandemiarengatik 2022ko martxora atzeratu zen. 
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2.2.3 Enpresa eskualdaketa 
 
2021ean BFAk eman duen prestakuntzan lagundu dugu (30 orduko prestakuntza) 
2022an udalerriko enpresei zuzendutako sentsibilizazio plana martxan jartzeko eta 
hori egikaritzeko beste erakunde batzuekin lan egiteko. 
 

2.3 Lehiakortasuna hobetzeko jarduketak 

 

2.3.1 Sektorearen Google kokapena hobetzea:  Google My Business    

Google my business tresna oso boteretsua denez, ostalaritza negozioen 
marketinean proiektu hau martxan jarri dugu: profil irekia duen udalerriko 
ostalaritzaren analisia. Datu hori jakinik, helburua da establezimenduek profil bat 
irekitzea, profilaren jabetza eskatzea, hobetzea, eta abar. Horretarako, epe 
motzeko prestakuntza ekintzak egingo dira eta lortutako aurrerapausoen jarraipena 
gauzatuko da. 

 

2.3.2 Laguntza zerbitzua COVID terrazen baimenak izapidetzeko. 

Pandemian ezarritako osasun neurriengatik ostalaritza sektoreak jasan zuen 
egoeraren aurrean, sektoreari doako laguntza ematea erabaki zen Covid terrazen 
ez-ohiko baimenen proiektuetan. 716,25 aholkularitza zerbitzu eman zaie 92 
enpresei. 

 

2.3.3 Ostalaritzaren eskaintza eta eskaria analizatzea 

Ostalaritza sektoreari herritarren, bisitarien, turisten eta abarren eskariaren berri 
emateko, inkesta presentzialak eta online inkestak egin dira hainbat kokapen, 
ordutegi eta asteko egunetan. Halaber, galdetegi bat egin da udalerriko eskaintza 
gastronomiko erreala zein den zehatzago jakiteko. 

Azken helburua: 2022an sektorearekin lan egitea udalerriko eskaintzaren eta 
eskariaren egoera zein den azaldu, ideiak partekatu eta ekintzak, proiektuak 
eta/edo kanpainak lehenetsi ondoren, eta azkenik, martxan jartzea. 

 

2.3.4 Hotel establezimenduetan herritarrei zuzendutako informazio 
kartelak modu pertsonalizatuan berritzea. 

Hotel establezimenduetan legez ikusgai egon behar den informazioa hobetzeko, 
sektoreko establezimenduak bisitatu genituen egoera baloratzeko, informazio hori 
berritzeko eta azkenik, kartelak emateko.  

 

2.3.5 Elikadura jasangarriko saltokien sarea: KMO, kalitatea, plastikorik 
gabe, EKO,… 

2021eko helburu izan da proiektu bat martxan jartzea jasangarritasunaren alde 
egiten ari den merkataritza sustatzeko, eta hainbat fase ditu. 

 

 1. fasea: jakitea zen den tokiko elikadura merkataritzaren egoera. 
 2. fasea: jasangarritasunaren alde lan egin nahi duten eragileen sarea 

sortzea. 
 3. fasea: sarea ezagutaraztea. 
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Enpresa turistikoei zuzendutakoak: 

 

2.3.6 SICTED programa – helmuga segurua. 

COVIDak sortutako egoera ezegonkorra ikusirik eta bezeroei nolabaiteko 
segurtasuna bermatu behar zaienez, SICTED – helmuga segurua- programan sartu 
ginen. Programa horren bitartez sektore horretako Getxoko 23 enpresei lagundu 
diegu Covidarekin kutsatzea saihesteko praktika aurreratu onak ezarrita dituzten 
enpresa seguru gisa kokatzen, eta beraz, segurtasunarengatik kezkatuta dauden 
bisitariei bermea eskaintzeko. Guztiek lortu zuten “Helmuga turistiko segurua” 
ziurtagiria Basquetourrek Euskal Autonomia Erkidegoan izen berarekin sustatutako 
programaren barnean. 

 

     

2.3.7 Turismoaren kode etikoa 

2019ko abenduan Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Sailak Euskadiko 
Turismoaren Kode Etikoa aurkeztu zuen. Agiri horren helburua da agente turistiko 
guztiek beraien egunerokotasuneko jardunean gizarte erantzukizunak eta 
ingurumen eta ekonomia jasangarritasuna sartzea. Horretarako, Turismoaren 
Munduko Erakundeak garatu zuen munduko kode etikoaren printzipioak eta Nazio 
Batuen 2030 Agendaren garapen jasangarriko helburuak gehitu eta egokitu ditu. 

Euskadiko Turismoaren Kode Etikoa garatzean euskal berezitasunak eta gure 
kulturaren elementu propioak gehitu dira. Ekintzarako deia da, hau da, zeharkako 
lan filosofia bat gehitu nahi da bestelako sektoreekin, adibidez kontsumoa, kultura 
edo merkataritza. 

2021ean laguntza teknikoa eman zaie 33 enpresei programa honen esparruan: 

 18 enpresek bereizgarria berritu zuten, eta beraz, helburua izan zen 
programan jasotako hobekuntzetan aurrera egitea. 

 15 enpresa lehen aldiz sartu ziren programan eta helburua programaren 
muinarekin lerrokatutako jarduerak eta praktika onak dokumentatzea eta 
bereizgarria lortzea zen. 

 
2.3.8 Kalitate turistikoko Q ziurtagiria 

 
Turismo Bulegoak eredugarria izaten jarraitzen du kudeaketa ezin hobeko sistema 
izatea ahalbidetzen diguten sistemen eta tresnen alde eginez, eta horiek 
erabiltzaileen zerbitzuarekiko gogobetetasun mailan eragiteaz gain, helmugaren 
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lehiakortasunean eragiten dute baita ere. AENOR enpresak egin zuen aldeko 
berrikuntzako kanpo auditoretza. Lortutako puntuazioa: 961,5 puntu 1000tik.  
 

 
2.3.9 Euskadi Gastronomika Kluba 
 
Urtean zehar zerbitzu indibidualizatua eman zaie udalerriko 42 establezimenduri:  

- Aurreko edizioetan atxikita zeuden 31 enpresari, kudeaketa eta zerbitzu 
prestazioa hobetzen jarrai dezaten. 

- Klubean parte hartu nahi zutela esan zuten 11 enpresari.   

Establezimendu guztietan bisita indibidualizatuak egin dira horien ezaugarriak eta 
eskatutako bikaintasun betekizunen betetze maila zeintzuk diren jakiteko. Hortik 
abiatuta, doako diagnosi bat egin zen egoerari buruz eta hobetzeko ekintza plan bat 
proposatu zitzaien bikaintasun klubean sartzeko gutxieneko betekizunak betetzen 
laguntzeko eta praktika onen kodeak eta ekintzak ezartzeko beraien zerbitzu eta 
kokapenak hobetzeko. Enpresa horien informazioa jasotzen duen atal bat ireki da 
webgunean. 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Enpresa nukleoak sustatzea  

 
2.4.1 Getxo Itsas Huba. Ekintzailetza zentroa 
 
Kirol portuan kokatuta dago eta bere helburua da erreferentea izatea Bizkaiko 
itsaso eta irristaketa industriaren garapenean eta enpresa ekosistema bat sortzea 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Sopelako Udalarekin, Bizkaiko beste udalerri 
batzuekin, unibertsitateekin eta sektoreko agenteekin lankidetzan. 2021ean eskaini 
ziren postu guztiak okupatu ziren eta 18 lanpostuetan 17 proiektu garatzen dira. 
 
Coworking motako 18 lanpostuez gain, biltzeko gelak eta erabilera anitzeko aretoa 
ditu. Zentroan Hubean kokatuta ez dauden nautika arloko enpresa eta proiektuak 
biltzeko lekuak ere eskaintzen dira eta jardunaldiak eta topaketak egiten dira. 
Informazio gehiago proiektu estrategikoen apartatuan 
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2.4.2 Getxoko Sormen eta Kultura Industriak (aurrerantzean, SKI): 
Ekintzailetza zentroa 
 
2021ean sormen eta kultura sektoreko etorkizuneko ekintzailetza zentroa diseinatu 
zen (espazioaren diseinua, obrak, eta abar). Urgull kalean egongo da. 
Erreferentea izan nahi du Bizkaiko sormen eta kultura industrien garapenean eta 
enpresa ekosistema sortu nahi da beste eragile batzuekin lankidetzan 
(unibertsitateak, sektoreko eragileak, eta abar). 
Coworking motako lanpostuak eta bilerak egiteko espazioa izango ditu. Zentroan 
Hubean kokatuta ez dauden enpresa eta proiektuak biltzeko lekuak ere eskaintzen 
dira eta jardunaldiak eta topaketak egiten dira. 

 
2.4.3 Getxo CO-WORKING 

Sustapen ekonomikoaren egoitzan kokatuta dagoen coworkingerako doako 
espazioa. Profesional independenteek, ekintzaileek eta ETE-ek laneko espazioa 
partekatzen dute, proiektu komunak sustatzen dituzte eta negozio aukerak 
indartzen dituzte. 

2021ean (pandemiaren ondorioak nabari zirenean) 30 pertsonek erabili zuten 
espazioa, baina, kontuan hartuta horiek ohiko moduan erabiltzen dutela, erabilera 
guztiak 636 izan dira. 

Enpresa gehienak, % 73,5, zerbitzuen enpresak dira. Espazio hori erabili zuten 
ekintzaileak erabilera guztien % 26,5 izan dira. 
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2.4.4 Errotatxu industrialdea 
 
Udalerriko industrialde bakarra da. 2021ean bertan kokatuta dauden enpresetara 
hurbiltzeko jarduera plan bat martxan jarri zen eta bilerak egiteko hainbat deialdi 
egin ziren. Horren guztiaren ondorioz behar batzuk identifikatu ziren, eta horien 
artean ikusgarritasuna handitzeko estrategia orokorren beharra dago.  Horregatik, 
enpresek Google Mapsen duten kokapena lantzeko prestakuntza jardunaldiak 
martxan jarri ziren (nire negozioa My Google Businessen kokatzea) eta 
aholkularitza eta prestakuntza eman zitzaien Googleren kokapen tresnei buruz. 
 
 
 
2.4.5 Algortako Azoka 
 
2021ean gondola zentrala egokitu zen (obrak, lekualdaketak, eta abar) Kultur 
Etxearen ekitaldietan erakusketa espazio gisa erabiltzeko, eta liburutegientzako 
book crossing espazio iraunkorra izango da baita ere.  
 
 

3. ENPRESEN DINAMIZAZIORAKO ESTRATEGIAK 

 

3.1 Merkataritza espazioa dinamizatzeko programak 

 

3.1.1 GETXOAKTIBATU 
 
Getxoko merkataritza ardatzei eta saltokiei sustapena emateko eta horiek 
ikustarazteko eta promozionatzeko programa. 
 
Programaren sare ofizial gisa Instagram erabiltzea erabaki zen eta #GetxoAktibaTU 
etiketa sortu zen esperientziak, aholkuak, ikastaroak eta abar partekatzeko eta 
Getxoko askotariko arloetan diharduten hainbat profesional, elkarte eta partikular 
pixka bat gehiago ezagutarazteko. Saltokiek, elkarteek, profesionalek eta abarrek 
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beren gomendioak, trebetasunak eta abar azaldu ditzakete edo beren jarduerari 
buruzko hitzaldiak edo tailerrak eskaini ditzakete. 
 
Programa horren bitartez laneko sareak sortzen dira, prestakuntza (alor digitaleko 
ezagutzak eskuratzea, learning by doing) eskaintzen da eta promozio eta 
ikustarazte kanpainak egiten dira (bideoak, muntaiak, eta abar). Urtean zehar 46 
enpresek parte hartu dute ekintzetan. 
 
2021eko hashtagaren jarraipen datuak guztira: 
 

 538 atsegin dut, 718 story eta 9 repost 
 

 Edukiak argitaratzen dituzten kontuak: 350 
 

 11.114 argitalpen. 
 

 Irismena: 200.000 pertsona baino gehiago. 
 
 
 
3.1.2 Stocken merkatua 
 
Ekimen honen helburua da tokiko merkataritza sustatzea eta merkataritza 
sektoreak herritarrei eskaini diezazkiekeen produktu eta zerbitzu guztiak erakustea. 
Bi deialdi egiten dira, bata martxoan eta bestea irailean. 2021ean 47 
establezimenduk parte hartu zuten lehen deialdian eta 64k bigarrenean.  
 
Enpresa parte-hartzaileak sektore hauetakoak izan ziren besteak beste: moda, 
liburu dendak, opariak, irudia, osagarriak, jolas dendak, kirol aisialdia, kultura eta 
hezkuntza sektorea, zerbitzu pertsonalak, eta abar. 
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3.1.3 Getxo Bono 2021 kanpaina 
 
Getxon kontsumoa sustatzeko kanpaina. Hauek izan dira 2021eko bonoak: 

- Ostalaritza bonoak: 15 euroko 5.760 bono eta 30 euroko 5.760 bono. 
Zirkulazioan jarritako negozio bolumena: 259.200 euro. 

- Merkataritza eta zerbitzu bonoak: 25 euroko 15.840 bono eta 50 euroko 
21.840 bono. Zirkulazioan jarritako negozio bolumena: 1.488.000 euro. 
 

 
 
 
3.1.4 Take away eta Delivery zerbitzuak sustatzea  
 
Programaren helburua izan da Getxoko ostalaritzako take away eta delivery 
zerbitzuen zerrenda eguneratuta mantentzea. Horri esker, urtean zehar (Gabonetan 
gehiago) herritarrei zerbitzu horiek eman zaizkie. 
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3.1.5 Gabonetako kanpaina 
 
Getxoko merkataritza sustatzea, komunikazio kanpaina, dinamizazioa (Gabonetako 
animazioa) eta herritarrei eskerrak ematea (ilustrazioak eta poltsak). 2021ean 
aktiboki parte hartu dute 111 enpresek, kanpaina sustatuz eta lankidetzan arituz. 
 
 
3.1.6 Getxoko eskaintzaren promozio eta sentsibilizazio kanpaina  
 
2021ean aurrekontu parte-hartzaileetatik abiatuta Getxoko eskaintza sustatzeko, 
sentsibilizatzeko eta ikustarazteko kanpaina bat egin zen tokiko kontsumoa 
indartzeko helburuarekin. Udalerriko eta alboko udalerrietako herritarrei zuzenduta 
egon da eta kalean eta sare sozialetan publizitate kanpainak egin dira. 
 
 

3.2 Eskaintza turistikoa dinamizatzeko jarduketak 

 

3.2.1 Getxon gozatzeko planak ekimena 

 
2021ean ekimen horren bitartez tokiko 261 enpresek eskainitako 85 esperientzia 
edo plan promozionatu eta zabaldu dira. Getxo Kosta: 28 esperientzia, Getxo 
Monumentala eta Kulturala: 17 esperientzia, Getxo aktiboa eta ongizatea: 31 
esperientzia, Getxo Enogastronomikoa: 9 esperientzia. 
 
Ekimen horren helburua da kontsumitzaileei Getxon egin daitezkeen esperientzia 
turistiko guztien eskaintza hurbiltzea. Hori guztia tokiko enpresetan eta Getxo 
osoan inpaktu ekonomiko handiagoa errazteko. 
Eskaintza hori hedatzeko beste batzuen artean euskarri grafikoak erabili ziren eta 
hedapen digitala nabarmenki handitu zen. Webgunean atal berezi bat dago eta 
bertan jasota daude kanpainako plan eta jarduera guztiak, eta horrela hedapena 
handiagoa da eta enpresa antolatzaileentzako erreserbak ixtea errazagoa da. 
Horrez gain, sare sozialak eta newsletterra erabiltzen dira baita ere. 
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3.2.2 Getxo Bihotzetik 
  
Getxo Bihotzetik deitzen da proiektu zoragarri bat. Getxo Ekinez 2021 programaren 
barnean dago eta Enpresen Kontsulta Foroak lehenetsi zituen proposamen batzuei 
erantzuten die eta helburu hirukoitza du: ostatu gauak gehitzea, MICE zerbitzu eta 
baliabideak Bilbo-Bizkaia Handiko enpresei ezagutaraztea eta estatuko eta 
nazioarteko kalitatezko talde berriak Getxora erakartzea. 
 
Proiektuaren ezaugarrietako bat da berau garatzeko tokiko turismo enpresak 
kontratatu direla, eta tokiko enpresa sareko batzuk eta Getxorako interesekoak 
diren beste batzuk ere parte hartu dute, eta sare horri guztiari “Getxo Insiders” 
izena eman diogu.  
 
Proiektuaren jarduketa lerro nagusiak hauek izan dira:  
 

 Nola aurkeztuko dugun geure burua eta zer erakarri nahi dugun definitzea, 
Getxo markaren balioak identifikatuz eta gure produktuak eta zerbitzuak 
kokatzeko “istorioak” sortuz. Sektore mahaiekin eta Getxoko enpresa 
sarearekin modu parte-hartzailean lan eginez. 

 
 Enpresei laguntzea negozio eta/edo zerbitzu eredua berrikusten, 

hobekuntza arloak definitzea eta produktu eta esperientzia berriak zehaztea 
edo daudenak egokitzea MICE merkatuan saltzeko. 

 
 Interneteko komunikazio eta merkaturatze kanpaina 

 
 Alderantzizko merkaturatze jardunaldiak antolatzea: fam-trip presentzialak 

(5) eta birtualak (10)  
 
 
 
 

3.3 Enpresa dinamizazioa bultzatzeko laguntzak 

 
Enpresen, taldeen, elkarteen, profesionalen federazioen eta administrazioaren 
arteko lankidetza sustatu eta bultzatzeko urtean behin laguntza horiek argitaratzen 
dira. Helburua udalerriko ekonomia sustapen eta dinamizazio jarduerak egiteko eta 
martxan jartzeko laguntzea da. 
Informazio gehiago laguntzen eta dirulaguntzen atalean 

 

4. ENPRESEI ZUZENDUTAKO BESTE ZERBITZU/PROIEKTU BATZUK 

 

4.1 Enpresen kontsulta foroa. Udalerriko enpresa agenteekin batzeko 
espazioa.  

 

Ekonomia Sustapenaren Arloak jorratzen du eta Getxoko enpresen eta toki 
administrazioaren arteko lankidetza publiko-pribatuaren egitura berria 2020an jarri 
zen martxan. 2021ean honakoak lortu ziren: 

4.1.1 Sektore Mahaiak antolatzea:  

1. Ostatu Mahaia (01-18, 03-26 eta 09-17)  
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2. Interpretazio Zentroak, gidak eta bidaia agentziak Mahaia (01-18, 03-26 eta 09-
17) 

3. Kirol Aisialdi Mahaia (01-19, 03-24 eta 09-14)  

4. Taxien Mahaia (01-19, 03-24 eta 09-14)  

5. Ostalaritza Mahaia (01-21, 03-25 eta 09-16)  

6. Merkataritza Mahaia (01-21, 03-24 eta 09-23)  

 

4.1.2 Enpresen Kontsulta Foroak 5 saio egin zituen (otsailak 2 eta 23, apirilak 
29, ekainak 15 eta urriak 5) eta sektore mahaiek proposatutako jarduketak 
lehenetsi ziren. 

4.1.3 Kontrasteko Mahai Politikoak 2 saio egin zituen (otsailak 15 eta irailak 
13). 

4.1.4 Lehentasunezko jarduketak hedatu ziren:  

o Getxo Bono 2021. Ez-ohiko deialdia. 
o Herritarrei zuzendutako sentsibilizazio/komunikazio kanpaina Covid-

19aren segurtasun neurriei buruz; zaintza, ostalaritza dentsitate 
handiko ardatzetan pertsona asko biltzeari buruzko oharrak, eta 
abar. 

o Lantaldea Flysch inguruan lan egiten duten enpresekin (eskaintza 
ordenatzea eta baliabidea eta eskaintza baloratzea) eta baliabidea 
baloratzeko aurrera egitea (mapa, webgunea, seinaleak, eta abar). 

o Taxien elkarteari laguntzea taxien publizitate proiektua garatzen. 
o Ostalaritzaren eskaintza eta eskaria analizatzea inkesta 

presentzialekin eta online inkestekin. 
o Hotel establezimenduetan herritarrei zuzendutako informazio kartelak 

modu pertsonalizatuan berritzea.   
o Covid terrazak izapidetzeko laguntza zerbitzua. 

 
4.1.5 2022ko aurrekontuetan kreditua sartzea lehentasunezko jarduketak 

egiteko. 

 

 

4.2 Enpresak aurkitzeko web bilatzailea  

Enpresen bilatzailean egin beharreko aldaketak analizatzea Enpresen Kontsulta 
Foroak egindako eskariei erantzuteko, hau da, udalerriko enpresei ikusgarritasun 
gehiago ematea (informazioaren kalitatea hobetzea eta bilaketa iragazki gehiago 



 

15 

 

jartzea). Halaber, 2021ean merkataritza sektoreetako eta atxikitako zerbitzuetako 
enpresen datuak eguneratu ziren. 

 

 
 

4.3 GetxOn marka berritzea. 

Enpresen Kontsulta Foroa osatzen duten sektoreekin bilerak egitea orain dela urte 
askotatik Getxoko merkataritza ordezkatzen duen markaren irismenari, erabilerari 
eta irudiari buruz hausnartzeko. 

 

4.4 Getxoko merkataritzako plan estrategikoaren kontratazio 
espedientea hastea. 

Plan hau epe motz eta ertainean planifikatu eta garatuko diren ekintzen plan 
zuzendaria izan behar da, eta ekintza horiek udalerriko merkataritza sektorea 
promozionatzeko izango dira. 

4.5 Enpresa turistikoentzako doako itzulpen zerbitzua 

Tokiko eskaintza turistikoari buruzko informazioaren kalitatea hobetzeko martxan 
egon da zerbitzu hori. Zerbitzu horretan itzulpenak egiten dira euskarara eta beste 
hizkuntza batzuetara, adibidez ingelesera, frantsesera, eta beste batzuetara, 
eta/edo Getxoko merkataritza eta ostalaritza establezimenduen eta enpresa 
turistikoen testuak zuzentzen dira jendaurrean erakusteko eta/edo bezeroekin 
harremanetan jartzeko baliabide gisa erabiltzeko (besteak beste menuen kartak, 
kartelak, eta abar). 
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5. LAGUNTZAK ETA DIRULAGUNTZAK 

 

5.1 Getxoko enpresei zuzendutako ez-ohiko laguntzak COVID-19ak 
sortutako osasun krisiaren ondorioz 

Laguntza horien helburua da agintaritza eskudunek hartutako neurrien ondoriozko 
jarduera ekonomikoaren efektuak arintzea eta Getxo udalerriko jarduera 
ekonomikoa mantentzen laguntzea. Agintaritzek pandemia kontrolatzeko 
erabakietan oinarrituta dirulaguntza jaso ahal izateko 4 gertakari edo egoera 
kontuan hartu ziren. 

 

 Legezko agindu bidez nahitaez jarduera sektore bat edo batzuk itxi beharra. 

 

 
 Herritarrak etxeratzea. 

 

 
 Getxo udalerriko perimetro itxiera. 

 

 
 20:00etan edo aurretik etxeratzeko agindua. 

 

 

Eskariak aurkezteko 5 aldi ezarri ziren, baina, lehenengoan jaso ziren bakarrik 
dirulaguntza jaso zezaketen egoerak. 249 enpresa onuradunen alde 324.785 
euroko dirulaguntzak eman ziren guztira. 

 

5.2 Getxo udalerriko ostalaritza sektorearentzako laguntzak, 
Lehendakariak Covid-19aren krisia zela-eta emandako 38/2020 
Dekretuan ezarri ziren itxiera neurrien inpaktu ekonomikoa 
arintzeko. 

 

Laguntza horien xedea izan zen zailtasun egoera batean dekretatutako ostalaritza 
establezimenduen jarduera eteteak sortutako efektuak arintzea eta derrigorrezko 
itxierak gainditu ondoren Getxo udalerriko ostalaritza sektorearen jarduera 
mantentzen laguntzea. 

271 enpresen alde 313.334,84 euroko dirulaguntzak eman ziren guztira. 

 

5.3 Ekonomia dinamizazioa bultzatzeko laguntzak 

26 enpresa eta 8 elkarte izan dira 2021eko ekonomia dinamizazioko laguntzen 
onuradun. 203.624 euro Getxo udalerriko ekonomia sustapen eta dinamizazio 
jarduerak egiteko eta martxan jartzeko. 
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Hauek izan dira dirulaguntza lerroak: 
 

 1. lerroa: Getxoko merkatari elkarteei eta ostalaritza-sukaldaritza elkarteei 
zuzendutako ekonomia dinamizazioko jarduerak egiteko laguntzak eta 
elkarte horietan bildutako Bizkaiko gainerako federazioei eta erakundeei 
zuzendutakoak: Hiriko merkataritza promozionatzeko, bezeroak fidelizatzeko 
eta merkataritza ardatzak dinamizatzeko hainbat proiektu bultzatu ditugu. 
Emakida: 48.107,30 €. 
 

 2. lerroa: Udalak sustatu nahi dituen arlo estrategikoetan profesionalen eta 
enpresarien elkarteei zuzendutako dinamizazio ekonomikoko jarduerak 
egiteko laguntzak. 45.000 euroko emakida 4 proiektutarako. Proiektuen 

informazio gehiago proiektu estrategikoen atalean. 2021eko sormen eta kultura industrien 
ekintzak eta erronkak 
 

 
 3. lerroa: Udalerriko enpresek negozio linea berriak eta/edo produktu 

eta/edo merkataritza berritzaileak martxan jartzeko, promozionatzeko eta 
dinamizatzeko laguntzak. 18.624 euro eman ziren Getxoko 14 enpresentzat 
eta negozio lerro berritzaileak proposatu zituzten, besteak beste hauek: 
Market Place berri bat sortzea, negozioa 4.0 aholkularitzara eraldatzea, 
negozio lerro berri bat sartzea, webgune berri bat diseinatzea (e-comerce) 
eta bezeroen profil berrietara hurbiltzeko sareen lerro berria, eta abar. 
 

 4. lerroa: Nortasun juridikorik ez duten enpresa eta elkarteei bideratuak, 
jarduera turistiko erregularrak abian jartzeko laguntzak. 12 turismo 
enpresek dirulaguntzak jaso zituzten laguntza lerro horren bitartez, eta 
zenbateko guztia 55.000 eurokoa izan zen 11 proiektu egiteko; horien 
bitartez Getxo kulturaren, nautikaren eta gastronomiaren arloan helmuga 
turistiko gisa hobeto kokatzea ahalbidetu da. Txangoak belaontzian, 
urpekaritza irteerak, ibilbide geologikoak, surf hastapenak, eta abar. 
Dirulaguntza lerro horren helburua da Getxon ohiko moduan egiten diren 
jarduera turistikoen eskaintza erraztea eta berehala turistek eta bisitariek 
kontsumitu ahal izatea, aurretiazko erreserbarik egin gabe, eta/edo egiteko 
gutxieneko pertsona kopuru bat egon behar izan gabe. 

 
 5. lerroa: Merkatarien eta ostalaritza-sukaldaritza elkarteen 

funtzionamendu gastuetarako laguntzak. Emakida: 27.539,84€ 
 

 
 6.lerroa: Merkatarien eta ostalaritza-sukaldaritza elkarteen asoziazionismoa 

mantendu eta sustatzeko laguntzak. Emakida: 9.200€ 

 

5.4 2021eko ekitaldian enplegua promozionatzeko tokiko ekintzetarako 
laguntzak: 

Kontrataziorako laguntzak 

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak Getxoko Udalari zuzendutako 632.966 
dirulaguntza onetsita eta egikaritzen dago, 2021eko ekitaldian enplegua 
promozionatzeko tokiko ekintzetarako laguntzen deialdiaren barnean.  

Alde batetik, enplegua sustatzeko jarduketetara bideratu da eta Lanbiden 
inskribatutako 34 langabe getxotar kontratatu ziren (403.417 euro), eta beste alde 
batetik, Getxoko enpresei zuzendutako kontrataziorako laguntzen deialdi publikoa 
egin zen (229.548 euro). 
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Udalerriko 31 enpresa izan ziren 2021eko deialdiko onuradun. Eman ziren 36 
dirulaguntzetatik bi hiru hilabeteko kontratuetarako izan ziren, dirulaguntza bat hiru 
eta sei hilabete arteko kontratuetarako eta 33 dirulaguntza sei hilabeteko 
kontratuetarako. Gainera, 23 hauei zuzenduta egon ziren: 35 urte baino 
gutxiagokoak (15), 55 urte baino gehiagokoak (1), DSBEren jasotzaileak (2) eta 
epe luzeko langabetuak (7). % 64 emakume langabeei egindako kontratuak izan 
dira. 

Kontratuak hasita egon behar ziren 2021eko uztailaren 1etik abenduaren 31ra. 
Lanaldi osoko 3 hilabeteko kontratu bakoitzeko gehienezko laguntza 3.000 eurokoa 
zen eta 6 hilabete edo gehiagoko kontratuetarako 6.000 eurokoa. Lanaldi 
partzialeko kontratuentzako laguntzak ere badaude, gutxienez lanaldiaren 
% 50ekin. 

 

5.5 Saltokien eraldaketa digitala promozionatzeko laguntzak  

Getxoko saltokiek eta merkataritza jarduerarekin lotutako zerbitzu batzuek 
egindako eraldaketa digitaleko proiektu eta mikro proiektuetarako laguntzen 
emakida, bai barne kudeaketan bai bezeroekiko merkataritza kanalean. Eraldaketa 
digitalerako mikro proiektuak, baldin eta helburu hauek badituzte: erosketa eta 
salmenta prozesuak automatizatzea edo informatutako erabakiak hartzea: 
Kudeaketako ERPPak, Ticket Baira egokitzea, komunikazio kanal berriak eta 
presentzia digitala ezartzea eta online salmentak. Oinarriak 2022-01-12ko BAOn 
argitaratu ziren eta ebazpenak 2022an emango dira.  

 

 

5.6 Hutsik dauden merkataritza lokalak alokatzeko laguntzak. Piztu 
lonjak 

Getxon merkataritza lokalak betetzea promozionatzeko dirulaguntzak. Deialdiaren 
xedea da lokalak alokatzeko laguntzak ematea 2021eko urriaren 1aren ondoren, 
baldin eta hutsik eta kale jakin batzuetan kokatuta badaude, horietan udalerriko 
merkataritza jarduera ekonomikoak egiteko. Oinarriak 2022-02-25eko BAOn 
argitaratu ziren eta ebazpenak 2022an emango dira. 
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6. EKINTZAILETZA   

 

Ekonomia Sustapen Arloak ekintzaileei aholkularitza zerbitzu osoa ematen die, ideia 
aztertzetik hasi eta negozioa martxan jarri arte. 

6.1 Pertsona ekintzaileen profila 

Hauxe izan da 2021ean zerbitzu hau erabili dutenen profila: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXUA KP. % 

Emakumeak 141 % 60,8 

Gizonak 91 % 39,2 

GUZTIRA 232 % 100 

ADINA KP. % 

<25 urte 10 % 4,3 

25-35 urte 67 % 28,9 
35-45 urte 70 % 30,2 
>=45 urte 85 % 36,6 
GUZTIRA 232 % 100,0 

 
JAIOTERRIA KP. % 
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6.2 Taldearen informazioa 

Autoenpleguan interesa duten pertsonei arreta eman zaie, eta arreta hori taldean 
egin den saio batekin hasi da. Bertan, enpresa propioa sortzeko interesa duten 
guztiei eskuragarri dauden laguntza eta dirulaguntzen berri eman zaie. Horrez gain, 
eskaintzen diren zerbitzuei buruz ere informatu zaie, bai ekiteko laguntzari 
dagokionez, baita enpresa behin sortuta dagoenean ematen den laguntzari 
dagokionez ere.  

 

2021eko jarduerari buruzko datuak: 

 

Informazio saio kopurua 40 saio, 198 lagunekin 
% 54,1 emakumeak 
% 46,9 gizonak 

 

6.3 Banakako aholkularitza 

Laguntza zerbitzua eskaintzen da enpresa ideiaren bideragarritasuna aztertzeko, 
banakako 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: 

6.3.1 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. 

 

2021eko jarduerari buruzko datuak:  

 
Erabiltzaile berriak 140 
Enpresa proiektu berriak 119 

JATORRIA KP. % 

Nazionala 
               

171   % 73,7 

Naziotik kanpokoa  
                 

38   % 16,4 

Daturik gabe 
                 

23   % 9,9 
GUZTIRA 232 % 100 
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Enpresa sortu aurretik aholkularitza 
jaso duen proiektuen kopurua 193 
Enpresa sortu aurretik banakako 
tutoretza-orduen kopurua 

 
444 

 
 

Alderdi zehatzetan sakondu behar denean, identifikatutako beharren arabera, 
proiektuaren tutoreak ekintzailea espezializatutako tutoretzetara bideratzen du. 
Tutoretza espezializatuetan honako arloetan lan egiten da nagusiki: merkataritza, 
sare sozialak eta legeak-fiskalitatea. 

 

2021eko jarduerari buruzko datuak: 

Aholkularitza espezializatua jaso duten proiektuen kopurua: 48 

 

ESPEZIALIZATUTAKO TUTORETZA 
MOTA 

TUTORETZEN 
ORDU KOPURUA 

Merkataritza 119 

Arlo legala eta fiskala 32 

Sare sozialak 4 

Beste batzuk 3 

GUZTIRA 158 

 
 

6.3.2 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. 
 
2021eko jarduerari buruzko datuak: 

 

BIDERAGARRITASUNARI BURUZKO 
TUTORETZA 

 

Bideragarritasunari buruz aholkularitza 
jaso duen proiektuan kopurua 

80 

Bideragarritasunari buruzko tutoretza 
orduen kopurua 

190 

 

6.4 Ekonomia Sustapenaren Arloaren laguntzarekin 2021. urtean 
sortutako enpresak 

SORTUTAKO ENPRESAK.  2021 

Laguntzarekin sortutako enpresak, guztira 67 
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Langile bazkide kopurua 
Kontratatutako 

pertsonak 

Eratutako 67 enpresek 
guztira sortutako 

lanpostuak 

Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak 

50 28 12 3 62 31 
 
 
 
 
 
 
 

Sortutako enpresen tipologia: 
 

 

 

 

Gure laguntzarekin enpresak sortu eta 3 edo 4 urte igaro ondoren 

mantentzen direnen indizea: 

- Orain dela 3 urte (2018an) sortutako enpresen % 76k aktibo jarraitzen du 

2021eko abenduan. 

- Orain dela 4 urte (2017an) sortutako enpresen % 56k aktibo jarraitzen du 

2021eko abenduan. 

 

Serv. Inmobiliarios, 

construcción y 

reformas 8%

Hostelería 3%

Estética / Belleza 4%

Salud y bienestar 3%

Ocio y deporte 13%

Comunicación y 

publicidad 4%

Otros ICC 5%

Enseñanza 5%

Otros servicios 3%

Comercio online 16%

Sector primario 3%
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6.5 Dinamizazio proiektuak eta jarduerak 

 

6.5.1 Getxo Meeting 

Udalerriko enpresek eta pertsona ekintzaileek hamabost egunean behin egiten 
duten topaketa, esperientziak partekatze aldera eta elkarri inspiratzeko: 
#GetxoMEETING. 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 kontaktu 
berriak sortzea, eta abar. 

2021ean 18 saio egin dira (7 presentzialak eta 11 online) eta 113 pertsonek parte 
hartu dute; % 57,5 emakumeak eta % 42,5 gizonak. Parte-hartzaileen % 77 
zerbitzuen enpresetakoak ziren eta % 16,8 autoenplegu proiektuak dituzten 
pertsonak. 
 

 

 

6.5.2“Wanted” ideien 2021eko lehiaketa 

#WantedGetxo ideia lehiaketa Gazteria eta Ekonomia Sustapen Zerbitzuak 
antolatzen du eta bere bitartez gazteek garatutako proiektuak martxan jartzen 
lagundu nahi dugu; hain zuzen, orientazio, aholkularitza tekniko edo finantzaketa 
faltagatik aurrera egiteko zailtasunak dituzten proiektu horiek. Urtean zehar 2 
dirulaguntza deialdi antolatu diren arren, proiektuak urteko edozein unetan aurkez 
daitezke. 

2021eko Wanted programaren edizioa aukeratutako bost proiekturekin itxi da; 
horietatik 12 aurkeztu dira. Proiektu horiek laguntza eta kontrastatze profesionala 
jaso dute, bai eta aholkularitza desberdinak ere. Proiektuen behin betiko bertsioak 
aztertu ondoren, lehen deialdian horietako bat hautatu zen dirulaguntza emateko: 
Creyente, fikziozko laburmetraia; eta beste proiektu bat kontratatua izan zen, 
Getxo udalerriarentzat interesekoa zelako: Birziklika; ekimen horrek hilekoaren 
hezkuntza aitzindaria, modernoa eta integratzailea sustatzen du bizi estiloarekin 
lotuta. Bigarren deialdian hiru proiektu hauek jaso zuten dirulaguntza: Re-rub: bere 
helburu nagusia gizartean sortutako hondakin plastikoei bigarren erabilera bat 
ematea da; Foam Surfing, surflarientzako mugikorretarako aplikazioa eta webgunea 
sortzea; eta Diverse, gazteek Bizkaiko modan, kulturan, artean eta 
entretenimenduan egiten duten lana ikustarazteko helburua duena. 
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6.6 Ekintzailetzaren aurrekoa 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. 2020-2021 deialdian Getxoko 3 ikastetxek parte 
hartu zuten lehiaketan, CPEIPS Azkorri HLBHIP, IES Julio Caro Baroja BHI eta 
IES Aixerrota BHI. 2021-2022ko azken deialdian Getxoko laugarren ikastetxe bat 
sartu zen: CPEIPS Nuestra Señora de Europa HLBHIP. Udala da lau zentro horien 
mentorea da eta Ekonomiaren Sustapeneko Arloaren bidez babesa ematen die. 
Ikastetxe parte-hartzaileei laguntzen die bakoitzaren beharren araberako saio bat 
antolatuz. Hala, 2020-2021 deialdirako Aizkorrin bilera bat egin zen ekintzailetza 
aditu batekin ikasleek Canvas ereduarekiko izan zitzaketen zalantzak argitzeko. 
Julio Caro Baroja institutuan saio bat egin zen bezero edo inbertsiogile posibleak 
“erakartzeko” proposamenak aurkezten ikasteko. 
2021-2022 deialdian 3 saio egin ziren Canvas eredua azaltzeko eta udalaren 
laguntzarekin sortutako enpresa txikien adibideak ikusi zituzten Azkorrin, 
Aixerrotan eta Julio Caro Barojan, eta Nuestra Señora de Europan bezero edo 
inbertsiogile posibleei beraien proposamenak aurkezten ikasteko saio bat egin 
zuten. 
 
 
2020-2021 deialdian Azkorrik 2 talde izan zituen finalisten artean, eta azkenean 
lehen eta bosgarren postua lortu zuten 16-17 urtekoen kategorian eta kategoria 
horretako hirugarren saria Julio Caro Barojako taldeetako batek lortu zuen. 2021-
2022 deialdian Azkorriko taldeetako bat kategoria horretako lehen postuan geratu 
zen eta laugarren geratu zen Julio Caro Barojako talde bat. 
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7. PROFESIONALIZAZIOA 

 

2021ean profesionalizatzearen arloan jarduera hauek egin dira: 

 

 

 

 

7.1 Prestakuntza espezifikoa ekintzailetza prozesuan dauden 
pertsonentzat 

 
 

 Enpresen kudeaketarako ikastaroak 

Negozioa kudeatzeko oinarrizko prestakuntza; bertan, enpresaren baitako hainbat 
arlo lantzen dira: merkataritza, giza baliabideak, zergak, ekonomia eta finantzak, 
eta abar.  

 
 

2021eko lehiaketa kopurua 9 saio, 124 lagunekin 
% 57,2 emakumeak 
% 47,8 gizonak 
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7.2 Ekintzaileentzat eta enpresetarako prestakuntza berezia 

 

Izendapena 
BERTARATUTAKO 

PERTSONAK, 
GUZTIRA 

Gizonak Emakumeak ORDUAK 

Digitalizazio tailerrak 10 3 7 4 

Ekintzailetza osasungarriko tailerra 4 0 4 2 

Negozio ereduak eraldatzea 5 4 1 6 
Batuzi + Ticketbairi buruzko 
informazio jardunaldiak 
 

138 48 90 11 

Batuz + Ticketbai talde 
aholkularitza 
 

60 24 36 7 

Tailer praktikoak Errotatxu 
industrialdeko enpresentzat - Nire 
negozioa My Google Businessen 
kokatzea 

4 2 2 2 

Guztira 221 81 140 32 

 

7.3 “Merkataritza astearteak” programa hainbat saiorekin: 

 

Izendapena 
BERTARATUTAKO 

PERTSONAK, 
GUZTIRA 

Gizonak Emakumeak ORDUAK 

Prezioa igotzeko (edo ez) kontuan 
hartu beharreko aldagaiak 

3 2 1 2,5 

Bezeroak lortzearen kostua; jende 
guztia ez da bezero potentziala 7 1 6 2,5 

Salmentarako kontuan izan 
beharreko printzipio psikologikoak 1  1 2,5 

Bezeroekiko harremanak Entzuten 
eta galdetzen jakitea 

3 1 2 2,5 

Nola egin aspergarriak izango ez 
diren aurkezpen komertzialak 

6 1 5 2,5 

Identifikatu azkenean erosiko ez 
dutela jakiteko seinaleak 3 1 2 2,5 

Diseinatu salmenten zure 
eskuliburua jarduera hori beste 
norbaiten esku utzi behar 
duzunerako 

1 0 1 2,5 

Jardunbide komertzial egokiak 
komertzialak ez direnentzat 3 1 2 2,5 

Guztira 27 7 20 20 

 

7.4 Beste erakunde batzuekin antolatutako prestakuntzak 

Izendapena 
BERTARATUTAKO 

PERTSONAK, 
GUZTIRA 

Gizonak Emakumeak ORDUAK 
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Inplantariak saioak Ticket Bai 
sistemari buruz 

13 6 7 6 

8. PROSPEKTIBA ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOAK 

8.1 Prospektiba sozioekonomikoa 

Getxoko eta inguruetako informazio sozioekonomikoa, gure errealitate 
sozioekonomikoa hobeto ezagutzeko. Gaur egun webgunean dagoen tresna publiko 
bat dago eskuragarri, eta tresna horren bitartez erraz eskuratu daitezke hainbat 
adierazle sozioekonomiko (biztanleria, ekipamenduak, lan merkatua, 
establezimenduak, errenta...), Getxo udalerrikoak, lurralde historikoetakoak eta 
EAEkoak. Tresna horrekin espazio eta denbora analisia egin daiteke, estatistikak, 
taulak, biztanleria piramideak, bilakaera grafikoak eta gaikako mapak baliatuta. 
Gainera, enpresen egoeraren hileroko txosten bat eta urteko txosten 
sozioekonomikoa egiten dira eta .xls edo .pdf formatuetan kontsultatu daitezke. 
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8.2 Proiektu estrategikoak: GETXO ITSAS HUBA- ITSASO ETA IRRISTAKETA 
EKINTZAK, BIZKAIA 2021 

Getxo Itsas Huba estrategiaren helburua da industria promozionatzea (ekintzailetza 
eta enpresa) eta itsaso-irristaketa arloetako enpresa elkarteak eta agenteak 
sustatzea. Horrez gain, modu koordinatuan lan egitea Bizkaian gauzatzen ari diren 
estrategiarekin. 

Hauek izan dira 2021eko mugarri garrantzitsuenak: 
 

 Hubean eskainitako lanpostu guztiak bete ziren 17 proiekturekin eta 18 
lanposturekin. 

 Aldi horretan, 2 proiektu enpresa bihurtu ziren jasotako laguntzari esker. 
 9 lankidetza egin dira Hubaren proiektuen artean. Merkataritzaren, 

promozioaren, eskaintza sortzearen edo berrikuntza operatiboaren arloetan. 
 3 ekitaldi egin dira lurraldeko agente ekonomikoekin lankidetzan. Bat Berri 

Up inbertsio funtsarekin eta bi euskal unibertsitateekin; lankidetza bat 
Deustu Business Schoolekin eta beste bat Deusturekin, UPV/EHUrekin eta 
Mondragon Unibertsitatearekin ideien lehiaketa bat antolatzeko. 

 Itsaso eta irristaketako 17 erakunderekin bilerak eta lankidetza dinamikak 
egin dira Hubaren proiektua ezagutzeko eta lankidetza lerro iraunkorrak 
ezartzeko. 

 
Zehazki, 2021ean egin diren jarduketak hauek izan dira: 

8.2.1 Gobernantza  

 Getxo eta Sopelaren arteko akordioa berritzea 2019an sinatutako jarduketa 
protokoloa, udalerri bietan surfaren industriaren eta beste irristatze kirol 
batzuen sektorearen hazkundea sustatu eta bultzatzeko asmoz. 

 UK Behargintzarekin, Santurtzilanekin, Bermeoaldeko Behargintzarekin eta 
Jata Ondorekin lankidetza. 

 Bizkaia Orekan Sakonduz-Beazen eta BFAn parte hartzea. 

 EHUrekin, Deustuko Unibertsitatearekin eta Mondragon Unibertsitatearekin 
lankidetza. 

8.2.2 Behatokia (sektore txostenak eta mapaketa) 

 Bizkaiko itsaso eta irristaketa sektorearen mapaketa hobetzea. 

 Bizkaiko sektorearen eta lurzoruaren potentziala analizatzea. 2021ean hasi 
zen. 
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8.2.3 Profesionalizazioa 

Hainbat profesionalizazio programa egin dira, batzuk bestelako garapen agentziekin 
eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan. 
 

 Enpresariei zuzendutako enpresa estrategia adituaren laguntza 
programa, ACE3, Getxoko eta Sopelako udalek, Uribe Kostako Beargintzak, 
ADRk, Jata-Ondok eta Beazek sustatuta. 12 enpresek parte hartu dute. 
 
 

 
 

 
 Sektore horri bereziki zuzendutako Jardunaldi Adituen programa.  
 

Otsailaren 24an Iker Aguirrerekin. > 17 enpresa 
 

Martxoak 3 “Aukeratu berrikuntzarako zure ibilbidea: smartizatzea 
edo zerbitizatzea” Luis Berasategi > 13 enpresa 

 
Martxoak 9 “Nola diseinatu eta ezarri estrategia digitala?” Alex Rayón 
> 19 enpresa 

 
 
Mondragon Unibertsitatea. Web analisiak. 18 enpresa 

 
 

 

 Webinarrak: Learn Canvas Comercial eta Vendete! Salmenten Elevator 
Pich-a. Guztira 26 enpresek parte hartu zuten. 

 

 Surf Business Meeting. Lankidetza Surf Business Meetingekin, Sopelako 
Udalak antolatuta urriaren 7an, 8an eta 9an: Surfeko, itsasoko eta 
irristaketako tokiko eta estatuko sektoreari zuzendutako hitzaldiak, enpresa 
eta mikroeteei zuzendutako tailer profesionalak, Roll it Girls, eta abar. 43 
enpresa. 
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 Ekonomia zirkularra nautikan eta itsaso eta irristaketa sektorean 
jardunaldia ekainaren 17an. 12 pertsonen partaidetza. 

  

 Sail Inn Pro jardunaldia. Topaketa profesionala industria nautikoko 
sektorearen garapen ekonomikorako. 2021ean prestatzen zeuden eta 
2022ko martxoaren 17an egitea aurreikusita zegoen. 

 

 Surf Inklusiboko lehenengo nazioarteko kongresua. Helburua surf 
inklusiboak industriari ematen dizkion aukerak sustatu eta ezagutaraztea da 
eta ongizatearen turismoa eta turismo terapeutikoa bultzatzea naturarekin 
harreman estua finkatuz, zehazki, itsasoarekin. Getxoko, Sopelako eta 
Plentziako Udalek antolatu zuten Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin, eta 
3Dlan nahiz Jaiki Surf Eskola tokiko enpresen laguntzarekin. 2021ean 
prestatzen zeuden eta 2022ko martxoaren 23an, 24an eta 25ean egitea 
aurreikusita zegoen.  

 

8.2.4 Berrikuntza 

Berrikuntza lehiaketa. Bizkaia Orekan Sakonduzeko itsaso eta irristaketako 
lantaldeak / BEAZek, Deustuko unibertsitatearekin, Mondragon Unibertsitatearekin 
eta UPV/EHUrekin lankidetzan Bizkaiko “MarydeslizamientoInnovationComp” itsaso 
eta irristaketa ideien lehiaketa antolatu zuen surfaren, belaren, nautikaren, 
skatearen eta beste irristatze kirol batzuen industrietako osagarriak, ekoizpen 
prozesuak, produktuak edo zerbitzuak hobetzeko ideien inguruan. 2021ean 
prestatzen ari ziren eta 2022ko otsailerako aurreikusita zegoen. 

 

8.2.5 Made in Bizkaia salmentak gehitzea  

Azterlan bat hasi da merkatuaren jokaeraren iragarpen analisia egiteko. 2021ean 
hasi zen analisia eta 2022an ekintza plana diseinatuko da. 

 

Modu jarraituan 

 Aholkularitza espezializatua. Informazio gehiago enpresentzako aholkularitza atalean. 

 Barne komunikazioa enpresekin 

 Barne komunikazioa ekosistemarekin 

 Getxo Itsas Huba dinamika 

 Networking-a 
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8.2.6 Getxo Itsas Hub 

 

 

 

Ekintzailetza zentroan modu jarraituan bertako enpresen jarraipena, laguntza eta 
dinamizazioa egiten dira. Modu berezian horrelako ekintzak egiten dira:  

 Proiektuen aurrerapenak aurkeztea 

 

 Proiektuak dinamizatzea 

 

 Askotariko ekintzak Getxo Itsas Hubean 

 

 

Urtean zehar egiten ari diren lan nagusietako bat da itsaso eta irristaketa 
ekosistemako erakundeekin harremanetan jartzea eta harreman horiek sendotzea. 
Xedea proiektua eta hubak itsaso eta irristaketa estrategian duen zeregin 
dinamizatzailea ezagutaraztea da. Aldi berean sinergiak bilatu eta aktibatu nahi dira 
intereseko erakundeekin berrikuntzaren, lehiakortasunaren, ekintzailetzaren, 
jasangarritasunaren eta lankidetzaren arloetan. 
 
2021ean 40 bilera baino gehiago egin dira helburu horrekin, eta 100 ordu 
ingurutan askotariko erakunde publiko eta pribatuekin harreman sendo eta errazak 
ezarri dira, eta nabarmentzekoak dira unibertsitateak, enpresak, sustatzaileak, 
agente ekonomikoak, agente publikoak, administrazioak, eta abar. 
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8.3 2021EKO SORMEN ETA KULTURA INDUSTRIEN EKINTZAK ETA 
ERRONKAK 

 
 
Bi lerro hauek lantzen ari dira:  
 

1) Udal zerbitzu eta programak sormen eta kultura sektoreari laguntzeko 
2) Lana sarean. Lantaldea Garapen Creativarekin; Euskadiko 7 garapen 

agentziek osatzen dute SKIak sustatzeko, eta sektoreko agenteekin ere lan 
egiten da (BDCC-Eusko Jaurlaritza, Bizkaia Sortzailea, EIDE, Karraskan, 
Musika Bulegoa, eta abar).  

 
8.3.1 Programak eta zerbitzuak  
 
Sektoreari zuzendutako dinamizaziorako zerbitzu eta ekintza zorro bat ezarri da, 
adibidez hauekin:  
 
 SKIrako aholkularitza espezializatuko zerbitzuak  
 Ekintzailetza berritzaileko programak  
 Prestakuntza programak  
 Laneko espazioak sustatzea (Coworking,..)  
 Mota guztietako enpresentzako laguntzak  
 Ekintza eta laguntza espezifikoak SKI proiektu espezifikoentzat 
 
8.3.2 Coworking gunea. Ekintzailetza zentroa 
 
2021ean sormen eta kultura sektoreko etorkizuneko ekintzailetza zentroa diseinatu 
zen (espazioaren diseinua, obrak, eta abar). Urgull kalean egongo da. 
 
8.3.3 Gobernantza  
 
Getxoko SKI estrategia berrikusi da. Hasierako estrategiaren definizioarekin 
proiektuaren agenteak aurkeztu ziren, bai barnekoak bai kanpokoak.  
 
Honako bilera hauek egin dira: 
 

 Barne bilerak: Sustapen ekonomikoa, kultura 
 Kanpo eragileekin egindako bilerak: Karraskan, IED Kunsthal, Leinn Arts, 

Kultiba, BDCC-E.Jaurlaritza, Impact Hub 
 Getxoko SKIko profesionalak eta enpresak (32 profesional). Ondorioen 

txosten bat egin da agente interesdunei eta parte-hartzaileei bidaltzeko 
 
8.3.4 Komunikazioa 
 
Komunikazio estrategia egin da. Sareetan sektorearentzako garrantzitsuak diren 
argitalpenak egin ziren eta prentsa oharren bidez enpresa eta profesionalei 
zuzendutako jardunaldien berri eman zen. 
 
Beste alde batetik, marka bat sortzea proposatu zen, Getxo Itsas Hubaren 
antzekoa, ekosistema honentzat. 
 
8.3.5 Behatokia 
 
Hiru helburu nagusi ezarri ziren: 
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 Getxoko SKIren mapaketan aurrera egitea 
 Diziplinen arabera etiketak definitzea profesionalen datu baseetarako 
 Datu baseak berrantolatzea (martxan) 
 
 
8.3.6 Profesionalizazioa 
 
Nagusiki hiru lerro hauetan lan egiten da: 
 
• Proiektuei zuzendutako aholkularitza zerbitzua prestatu eta martxan jartzea  
• Ekonomia sustapeneko ekintzak eta kanpoko agenteak koordinatzea eta 

hedatzea 
• Jardunaldi profesionalak: Dinamizazioa eta zuzeneko laguntzak 2. lerroa 

finantzatzea eta egikaritzea 
 
8.3.7 Zuzeneko laguntzak: 
 

a) Serifalaris. X. urteurrena  

 
“Serifalaris 2021” Getxoko diseinuko jaialdia da. Urtero egiten da eta bertan 
sektoreko eragileak biltzen dira eta estatu mailako diseinu grafikoko profesionalek 
elkarrekin jarduten dute.  
X. urteurrenean hainbat ekimen egin dira eta 2021ean hitzaldiak eta networking 
saioak egin dira diseinuaren sektoreko aditu ospetsuekin (irailaren 29an eta 
urriaren 1ean). 
 
Aurten hitzaldiak sekretuak izan dira eta inoiz baino esperientzia gehiago partekatu 
dira. Parte-hartzaileek sarrerak erosi zituztenean ez zekiten nortzuk izango ziren 
hizlariak ezta bilerak non egingo ziren ere. Lehenengo esperientzia gastronomiari, 
tokiko produktuei eta ontzien diseinuari buruzkoa izan zen. Packaging azterlan 
ospetsu baten bidez produktuak dastatu genituen eta elikagaiak probatzeaz gain, 
diseinu prozesuari buruzko kontuak ikasi genituen. Hori guztia parte-hartzaile 
kopuru txiki batekin eta Getxoko txoko berezi batean. 
Bigarrena Punta Begoñako galerietan izan zen eta bi hizlarik diseinuari buruz hitz 
egin zuten ikuspegi holistiko eta oso pertsonal batetik. Ingrid Picanyiol. 
Bartzelonako arte zuzendaria eta Javi Royo, ilustratzailea eta diseinatzailea. 
Hitzaldien ondoren networking bat antolatu zuten parte-hartzaileak elkarrekin 
egoteko eta harreman profesionalak sortzeko. 
 
2. lerroa: 
 

b) Caleidoscopio proiektua 

 
Erakundea: Begihandi Kultur Elkartea. Kultura kudeaketa eta sorkuntza. 
Helburua: Argazkigintza garaikideari buruzko prestakuntza programa (online), arlo 
horretan praktika artistikoa profesionalizatu nahi duten gazteei zuzenduta, hainbat 
arlotik lan egiteko tresnatzat hartuta, besteak beste, aipatutako praktika artistikoa, 
ikerketa, artxibatzea, edizioa, argitalpena, teoria, idazketa, kudeaketa edo 
komunikazioa. Programak 5 hilabeteko iraupena du eta moduluetan antolatuta 
dago. Irakasleak nazioartean irudiaren eta argazkigintzaren inguruan lan egiten 
duten profesionalak dira. Topaketak eta tailerrak artistekin eta masterclass-ak. 
Sinergiak sortuko dira ikus-entzunezko munduko etorkizuneko profesionalen eta 
udalerriko enpresa eta kultura ingurunearen artean.  
 

c) GetxoExpressPRO proiektua 
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Erakundea: Klip Elkartea ikus-entzunezko kultura elkartea. 
Helburua: Ikus-entzunezko sektoreko profesionalei eskainitako jardunaldiak, 
industriarako ekitaldi espezifikoa, GetxoExpress film laburren lehiaketaren barruan. 
Sektoreko profesionalek emandako prestakuntza eta networking teknika erabiliz, 
pitching izenekoa prestatzea, ikus-entzunezko proiektuak aurkeztea, gidoigintzako 
eta zuzendaritzako hainbat masterclass eta networking ikus-entzunezko sektoreko 
profesionalentzat eta enpresentzat.  
 

d) VII. Berrikuntza eta Kultura Jardunaldia 2021- "Garapen iraunkor 

eta jasangarrirako ekonomia sortzailea" 

 
Erakundea: Karraskan. Karraskan elkarte profesional bat da, Euskadin kulturaren 
berrikuntza eta berrikuntzaren kultura sustatzeko xedea duena. 
Helburua: Euskadiko kultura eta sormen sarea indartzen duten gai interesgarriei 
buruzko hausnarketarako gune bat sustatzea SKIen eremuan. Garapen 
jasangarrirako Ekonomia Sortzailea, edo Ekonomia Laranja, ardatz duen jardunaldia 
(online eta era presentzialean). Barne hartzen ditu “hainbat jarduera, ideiak kultura 
ondasun eta zerbitzu bihurtzea ahalbidetzen dituztenak, balio ekonomikoa eta 
bestelakoa sortzeko gai direnak. Horren barruan kokatzen dira sormenari euskarri 
eta laguntza eskaintzen dioten arlo guztiak”. Kongresua eta esperientzia/jardunbide 
egokien aurkezpena txandakatuko dira, networking formatuko dinamikarekin 
batera. 
 

e) Getxo Tutore Dotore proiektua  

 
Erakundea: Serifalariak. Euskadin diseinu grafikoa sustatzeko elkartea. 
Helburua: Ezagutza hedatuko programa da, eta ideia honetan oinarritzen da: beste 
profesional batzuen praktikatik eta aurretiko esperientziatik ikasteak profesionalki 
aurrera egiten laguntzen du, arrakasta-berme handiagoekin. Programa bi talderi 
zuzenduta dago: estudioarekin 5 urtetik gorako esperientzia duten diseinu 
grafikoko profesionalei eta lehen urratsak ematen ari diren diseinatzaile berriei, 
estudioa abiarazi berri duten edo egin nahi dutenei. 
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9. SAREAK ETA LANKIDETZAK 

 

 
 Udalerriz gaindiko erakundeak: Cecobi, SPRI, Innobasque (Hazinnova,..), 

Merkataritza Ganbera (Berriz-Enpresa) eta BFA (Enplegua, Ekonomia 
Sustapen eta Ogasun Sailak). 

 

 
 Bizkaia Lehiakorra eskualdeko estrategia planean parte hartzea, Bizkaia 

Orekan, DEMA (Batuz proiektua) eta Behargintza. 
 

 
 Basquetourrekin lan egitea 

 

 
 Garapen: proiektu desberdinak (ekintzailetza, Garapen sortzailea...) 

 

 
 Udalerriko elkarte sarearekin lankidetza: Algortako Dendak, Romo Bizirik eta 

Getxoko Ostalarien Elkartea, ekintza planak eta jarduera zehatzak garatzeko.
 

 
 Sopelako Udala. 2021ean 2019an sinatutako jarduketa protokoloa berritu 

zuten udalerri bietan surfaren industriaren eta beste irristatze kirol batzuen 
sektorearen hazkundea sustatu eta bultzatzeko asmoz. 

 

 
 

 Proiektu hori eskualdeko hainbat agenterekin lankidetzan egin zen 
(Bermeoaldeko Behargintza, Leartibai Fundazioa, Uribe-Jata Ondo, eta Uribe 
Kostako Behargintza), eta Bizkaiko unibertsitateekin baita ere. 

 

 
 Hainbat elkarte eta erakunderekin lankidetza: EIDE, Karraskan, Serifalariak, 

Sail In Festival,… 
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10. BESTE ZERBITZU BATZUK 

 

10.1 BESTE ZERBITZU BATZUK 

Getxoko Elkartegia herritarrei arreta emateko zerbitzua 

Jendearen arretarako ordutegia hauxe da: astelehenetik ostegunera 08:30etik 
18:30era eta ostiraletan 08:30etik 15:00etara. 

 

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

Beste jarduera lerroetako bat da Getxoko enpresa eta elkarteei eta udal arloei 
espazioak lagatzea. 

Askotariko jarduerak egiten dira, adibidez bilerak, hitzaldiak, aholkularitza saioak, 
tailerrak eta prestakuntza jarduerak. Gehienak eraikinaren ohiko irekitze ordutegian 
egiten dira. Hala ere, batzuetan intereseko gaiak direla-eta kanpoan egiten dira 
jarduera batzuk. 

 

 
 

10.3 Komunikazio zerbitzua: 

10.3.1 Sare sozialetan (Twitter, Instagram eta Facebook) sustapen 
ekonomikoko profila kudeatzea: @getxolan 

Ekonomia sustapeneko jarduera digitalaren helburua da intereseko edukia 
partekatzea getxoko ekintzailetza eta enpresa komunitatearentzat. Twitter, 
Instagram eta Facebook sare sozialetan dago. 

Twitter  1.595 jarraitzaile daude 

 % 6ko gehikuntza 2020rekin 
alderatuta 
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Facebook  1.106 jarraitzaile daude 

 % 29ko gehikuntza 2020rekin 
alderatuta 

Instagram  1.902 jarraitzaile daude 

 % 34ko gehikuntza 2020rekin 
alderatuta 

 #GetxoAktibatu komunitateko 
storieak kudeatzea.  

 

10.3.2 Ekonomia sustapeneko hilabeteko newsletterra: buletin elektroniko 
horren helburua da enpresei, saltokiei eta ekintzaileei berri garrantzitsuenen, 
prestakuntza ekintzen, hitzaldien, merkataritza dinamizazioko programen, laguntza 
eta dirulaguntzen, lankidetza proiektuen eta abarren informazioa ematea. 

10.3.3  Ekonomia sustapeneko zerbitzuaren webguneko espazioa eguneratzea. 

10.3.4  Getxo Berrin berriak, prentsa oharrak eta tartekoak argitaratzea. 

10.3.5  Mezu elektronikoak bidaltzea arloaren jarduerei buruz, bereziki, 
inskripzioak errazteko prestakuntza ekintzen inguruan.   

10.3.6  Promozionatzeko jardueren irudiak, kartelak, esku-orriak, eta abar 
sortzea. 

 

 
 
 
  



GARAPEN
SUSTAPEN

TURISTIKOA
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GARAPEN SUSTAPEN TURISTIKOA 

 

1. Ondare balioak baliozkotzeko eta hedatzeko jarduketak 

 

1.1 DEAPIE proiektua 

 
DEAPIE – Ibilbide autogidatuak Getxon. Helburu hauek ditu: 
 

 Planak eta ibilbideak antolatzea lurraldean txangozaletasuna sustatzeko 
eta turistentzako eskaintza osagarri gisa. Horretarako, baliabideak 
baloratu eta edertzeko jarduketak egingo dira, eta beraz, Bilbao-Bizkaia 
turismo garapen eta promozioko estrategiarekin lerrokatuta egongo da.  

 
 Udalerriko bigarren mailako askotariko baliabideak baloratzea, nahiz eta 

bere horretan bisitariak erakartzeko motorra ez izan, multzoan izan 
daitezkeenak ibilbide baten barnean. 

 
 Bisitariak lurraldean urteko sasoi guztietan egotea erraztea: proiektuaren 

helburua da Bizkaia Zubian eta Portu Zaharrean biltzen diren bisitariei eta 
turistei bestelako ibilbideak proposatzea, horrela bisitari fluxuak udalerriko 
beste zona batzuetara hedatzeko. 
 

14 ibilbideko sare bat da, eta horiek batez ere Getxoko kultur paisaian eta 
arkitekturan dute oinarria, eta eskaintza erakargarria dira, bai bertako 
bizilagunentzat bai bisitari eta turistentzat, eta publiko profil ezberdinei egokitzen 
zaizkie. 
 
2021ean ekimen horri lotuta lortutako helburuak: 
 

 Bizkaia Zubitik hurbilen dauden 3 ibilbideetan bisitatzen diren 40 baliabideak 
osatzea eta seinaleak jartzea. 

 
 Webgunean eta Inventrip aplikazioan DEAPIEko 9 ibilbideei buruzko 

informazioa sartzea 
 
 
 

 

1.2 Europako Ondarearen 2021eko Jardunaldiak 

 
Getxok beste urte batez ere BFAko Ondare Zerbitzuak sustatzen dituen jardunaldi 
horietan parte hartu du eta izenburua hauxe izan da: “Guztion Ondarea. Denok 
parte!” eta helburua aniztasun guztien ikuspuntutik inklusioari buruzko eztabaida 
sustatzea izan da: kulturala, afektibo-sexuala, funtzionala, erlijiosoa edo 
belaunaldiena. 
 
Getxoko Sustapen Ekonomikorako estrategiarekin lerrokatutako jarduera da -
estrategia horrek turismo kulturalaren alde apustu egiten du, besteak beste-, eta 
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ezarri nahi dugun turismo jasangarriaren eredua garatzeko giltzarri diren bi 

helburu lortzen laguntzen du:  
 

1. Turismoa urteko sasoi guztietara hedatzea  
 

 
2. Bisitari zein turistak barreiatzea, orain bisitatuenak ez diren baliabide 

eta eremuetara erakarriz.  
 
 
Jardueretan parte hartu dutenen kopuruak ezin hobeak izan dira. 24 jarduera 
programatu ziren eta horietatik 23 egin zituzten eta bakarra atzeratu behar izan 
zen. 
Aurreko ekitaldiari dagokionez, jarduera gehiago antolatu dira aurten eta parte-
hartzaile kopurua bikoiztu egin da (811 izan dira). Jatorriari dagokionez, ia guztiak 
bizkaitarrak izan ziren, nagusiki Bilbo Handikoak. 
 
 
 

1.3 2021eko ohiko bisita gidatuen eta antzeztuen programa.  

 
Urtero bisita gidatuen programa bat antolatzen da Getxoko turismo baliabide 
nagusietan; zerbitzu hori ez dago ekimen pribatuaren barne, eta helburu hauek 
ditu:  
 

 Kalitatezko esperientzia eskainiz herritarrei Getxoko kultura ondarearen 
berri ematea, horrela, gure ondarea disfrutatu, ezagutu eta bere 
kontserbazioa errespetatu dezaten. 

 Bizkaiko eta inguruko probintzietako txangozaleak udalerrira etortzeko 
aisialdi eta kultura jarduerak programatzea.  

 Ostalaritza, aisialdi eta antzeko zerbitzuetan kontsumoa sustatzea.  
 GETXO 2020 ekonomia sustapeneko estrategiarekin lerrokatutako jarduera 

bat da eta beste batzuen artean, kultura turismoaren aldeko apustua egiten 
du.  

 

2021eko eskaintza handiagoa izan da 2020koarekin alderatuta, bai datei 
dagokienez, bai bisita motei dagokienez ere. Programa honetan 411 pertsonek 
parte hartu dute guztira (2020rekin alderatuta +% 250). Udako bisitek (uztaila eta 
abuztua) emaitza onak izan arren, irailerako eta urrirako programatutakoak aipatu 
behar dira. Eguneko bisitarien eta udalerriko biztanleen kopuruak handiak izan 
ziren, eta joera hori areagotu egin da pandemia hasi zenetik. Parte-hartzaileen 
gogobetetasun maila handia da, izan ere, ez da 8 baino gutxiagoko balorerik jaso. 
         

1.4 Bizkaiko Flyscharen balioa nabarmentzeko proiektua 

Bizkaiko Flyscharen ibilbidea Bizkaiko TOP 10 baliabideen artean katalogatuta dago, 
eta horiek estrategikoak dira Bizkaiko turismo fluxuak dinamizatu eta banatzeko.  

Getxoko Udalak eta Uribe eskualdeko Jata-Ondo garapen jasangarriko agentziak 
elkarrekin lan egin dute Bizkaiko Flyscharen balioa nabarmentzeko proiektuan eta 
helburu hauek ditu:  
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 Getxo eta Uribe eskualdeko kostaldea “Bizkaiko Flyscharen” turismo 
mikrohelmuga gisa kokatzea. 

 
 Bizkaiko Flyscha bisitatzeko motibazio berriak sortzea. 

 Bizkaiko Flyscharen ingurura eta Bilbo-Bizkaia jomugara datozen bisitarien 
kopurua areagotzea, baina jomuga horren karga arriskuan jarri gabe. 
Turista eta txangozaleen fluxua lurraldean zehar banatzen lagunduko du.  

 Eskaria urteko sasoi jakin batzuez haratago zabaltzea, produktu, ibilbide eta 
esperientzia berriak hedatuz. Horien bitartez, areagotu egin nahi dira urte 
osoan zehar jasotako bisitak, askotariko arrazoiei lotuak: natura, kirola, 
kultura eta gastronomia, besteak beste. 

 Sektore pribatuarekin lankidetzan aritzeko bideak ezartzea, esfortzuak 
batzeko eta talde-lana sustatuko duten sinergiak sortzeko.  

 

Horretarako, lankidetza hitzarmen bat sinatu zen eta 2021ean jorratzeko jarduketa 
plan bat onetsi zen. Jata-Ondo GJAren eta Getxoko Udalaren artean garatutako 
proiektu honen esparruan lortutako helburu nagusiak: 

a) Espazioaren baliabide geologikoei, interes geologikoko lekuei eta baliabide 
osagarriei buruzko edukiak sortzea. 

b) Marka sortzea 

c) <Bizkaiko flyscha> planoa/mapa editatzea. Geozona, Getxotik Gorlizera. 
Webgune espezifikoa. 

d) Flyscharen ibilbidea seinaleztatzea. Ibilbidean dauden interpretazio 
panelak berrikustea eta inbentarioa egitea; seinale homogeneoak jartzeko 
plan osoaren proposamena. 
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e) Lantaldea osatzea geozonan jarduten duten turismo aktiboko enpresekin, 

urtean zehar eskaintza ordenatua, askotarikoa, egituratua eta erregularra 
izateko.  

 
f) Sustapen kanpaina txikia egitea flyschari lotutako zerbitzuen eskaintza 

ezagutarazteko (ohiko bisita gidatuak eta/edo neurrira egindakoak, 
familientzako tailerrak, kirol-aisialdiko jarduera jasangarriak, etab.). 
Kanpaina horretan aholkuak eta/edo ingurua babesteko neurriak sartuko 
genituzke baita ere. 

 
 

 

1.5 TOP baliabideen norabideak seinaleztatzeko plana 

 

Azken urteetan Bizkaiko Foru Aldundiak probintziako jomuga turistiko nagusiak 
promozionatu eta ikustarazteko hainbat proiektu sustatu ditu, eta horretarako 
seinale espezifikoak jarri ditu. Proiektu batzuk eginda daude, eta beraz, seinale 
horiek Bizkaiko errepideetan ikus daitezke gaur egun.  
 
“Turismo seinaleen lantaldea” osatzen dute Bizkaiko Foru Aldundiaren Kanpo 
Sustapen eta Turismo Zuzendaritzak eta Azpiegitura eta Lurralde Garapen 
Zuzendaritzak, eta beraiek definitu zituzten seinaleztatu beharreko helmuga 
turistikoak, eta “Bizkaiko turismo seinaleak” agirian daude jasota.  
Agiri horretan jasotakoaren arabera, hauek dira Getxon seinaleztatu beharreko 
baliabide turistiko estrategikoak:  
 
1. Portu Zaharra  

2. Kirol Portua  

3. Getxoko hondartzak  

a. Ereaga  
 b. Arrigunaga  
 c. Gorrondatxe-Azkorri  
  
4. Punta Begoña galeriak  
 

 
 
Udalerriko seinaleak oinarri hartuta (2013an jarritakoak) eta errepide aldaketak eta 
behar berriak albo batera utzi gabe, proiektuan baliabide garrantzitsuenetarako 
ilustrazio espezifikoak egin ziren eta baliabide hauetarako seinaleak aldatu eta/edo 
indartu ziren: 
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1. Bizkaia Zubia 
2. Flyscha 
3. Andra Mari eliza 

Proiektua onetsi eta gero 63 jarduketa egin dira seinaleen arloan, hona hemen 
adibide batzuk: 

1.- Eduardo Coste, Fadura eta La Avanzadako udalerriko sarreretan lehentasunezko 
baliabideen seinaleak jarri dira. 

2.- Aurreko seinaleak sinplifikatu eta antolatu dira. 

3.- Ibilgailu fluxu handiko zonetan seinale gehiago jarri dira. 

 

2. Turismo zerbitzu eta harrera eskaintzan eta merkaturatzean 
egindako jarduketak 

 
  

2.1. Zerbitzuen eskaintza eta merkaturatzea    

  
Getxoko Udaleko turismo bulegoak eskainitako zerbitzuak  
 

2.1.1 Turismo Bulegoko Erreserba Zerbitzua   

  

761 bezerori arreta eman zitzaien eta 2020ko datuak bikoiztu ziren, baina, 
2019ko datuak baino % 60 gutxiagokoak izan ziren. Getxoko enpresentzat 
25.255 euroko diru-sarrerak sortu ziren. Enpresentzat izapidetu zen fakturazio 
guztia modu honetan banatu zen:   

   
1. <Euskal Kostaldea belak zabalik> (% 93)  
2. <Gidatutako / Antzeztutako bisitak> (% 5,2)  
3. <Getxo Taxi Tour> (% 1,3)  
4. Zerbitzuak <Taldeei> (% 0)  

  
Honako zerbitzu hauetan igo da gehien bezero kopurua: Taxi Tour (+% 700), bisita 
gidatuak (+% 248) eta charter zerbitzuko bela irteerak (+% 159). Ez zitzaien 
zerbitzurik eskaini <Taldeei>.  

  
<Getxok oparitzen dizu> Getxoko egonaldien sustapenaren bitartez, bi gau baino 
gehiagoko (hiru gau udako denboraldian) egonaldiei Bizkaia Zubiaren pasabiderako 
eta El Bote Tours turismo zerbitzurako sarrerak oparitu zitzaizkien guztira hoteleko 
179 bezerori (+% 159), zeinetatik % 91 estatuko turistak baitziren eta % 9 
nazioartekoak.  

  
Itsas estazioetatik taxi zerbitzu bereziak: geldialdi asko ezeztatu zituzten eta 14 
itsas bidai egon ziren. Covidaren babes protokoloen ondorioz. Taxi gidariak 
terminalaren kanpoan egoten ziren. Zerbitzu gutxi eta ohikoak.  

  
Beste zerbitzu batzuk: oroigarrien salmentak, 626,65 euroko diru-sarrerak 
(+ 20), postalak, imanak, giltzatakoak…   
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2.1.2 Euskadiko Esperientzia Programa – BASQUETOUR – Turismoaren 

Euskal Agentzia  

  
a) Euskadiko Esperientzien Programa Ofiziala, Promozio eta 

Merkaturatzeko Programa Orokorra  
 
Euskadiko www.turismo.euskadi.eus turismo atarian zenbait turismo esperientzia 
promozionatzen dira, eta www.viajesporeuskadi.es merkataritza atarian hainbat 
adierazleren indizeak gainditzen dituztenak saltzen dira. Ebaluazio sistemak 
esperientzia bat definitzen duten 4 alderdi nagusiak neurtzen ditu:  
 

 Gogoangarria izatea  
 

 Erakargarria izatea  
 

 Operatibitatea 
 

 Ezarpena 
 

 
  

Ebaluatzen diren proposamen guztietatik, ebaketa nota gainditzen dutenak (% 62) 
Euskadiko Esperientzien Programa Ofizialean sartzen dira (esperientzia 
paregabeak).  

  
Gaur egun, merkaturatzeko izapidetu diren Getxoko enpresen 11 proposamen 
eskuragarri daude merkataritza atarian erosi ahal izateko: Getxo - Bidaiak 
Euskadin.  

  
Bi esperientziek PREMIUM kategoria lortu zuten <Asteburu bat belaontzi batean 
Euskal Kostaldean eta abiapuntua Getxon> eta <Gastronomia dastatzea 
belaontzian Bilboko itsasadarrean>; esperientzia horiek esklusibotasuna eta 
kalitate handia nahi duen publikoari zuzenduta daude. Premium - Bidaiak Euskadin  
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2.1.3 Turismo informazio eta harrera zerbitzua   

  
  

Getxoko Udalak Turismo Bulegoaren bitartez (Ereagako hondartzan) turismo arreta 
eta harrera zerbitzu bat eta bere menpeko aldi baterako informazio turistikoko 
puntu bat eskaintzen ditu (azken hori Bizkaia Zubiaren ondoan egoten da).  

  
2021. urtea amaitu da, eta osasun krisiak turismoaren sektorean izandako eragina 
arintzen doa.   

  
Kalkulatutako datuen arabera, Getxon 103.374 turista eta bisitari (+% 73) egon 
dira turismo instalazioetan, besteak beste hauetan: Bizkaia Zubiko oinezkoen 
pasabidea, turismo bulegoak, igarotzen ari diren nabigatzaileak, hotel 
establezimenduetan ostatu hartzen duten pertsonak eta erreserba zerbitzuaren 
bezeroak.   

  
Ostatu hartzeko establezimenduetan guztira 55.605 gaualdi izan ziren (+% 22); 
hotelen okupazioa % 48,49koa izan zen hoteletan eta % 59koa ostatuetan. Hala, 
susperraldi txikia egon da 2020. urtearekin alderatuta. Batez besteko egonaldia 
gutxitu egin da hoteletan (non 2,09 egunetik 1,80 egunera igaro baita); alabaina, 
ostatuetan, suspertu ez ezik, aurreko urteetako ratioak gainditu da (2,62 egun).  

  
Eta ehunekoei dagokienez, turisten bolumena (denak bizkaitarrak eta getxoztarrak 
salbu) suspertu da, guztiaren % 79koa izan baita; estatuko turismoa izan da 
nagusi (% 58), eta nazioartekoa areagotu da % 15era heldu arte. Euskal 
turismoaren alorrean, nabarmentzekoa da Gipuzkoako turistak gehitu direla 
(+% 178), bai eta Arabakoak ere (% 84).  

  
Datu horien ondorioz, zuzeneko eragin ekonomikoa 2.837.015,71 eurokoa 
(+% 44) izan da, ostatu enpresek, oinezkoen pasabideak, eta Turismo Bulegoko 
Erreserben Zerbitzutik eratorritako diru-sarrerek emandako datuen arabera. Horri, 
gutxienez, 10,6 milioi euro gehitu behar zaizkio, udalerrian kalkulatzen direnak 
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pertsona eta eguneko batez besteko turismo gastuengatik Euskadiko egonaldiei 
dagokienez; Euskal Kostako destinoetan 165 eurotara iristen da (Iturria: Ibiltur 
Ocio 2019 txostena).  

  
  

a) Turismo bulegoko eta informazio puntuko bisitarien balantzea  

  
2021ean turismo bulegoan eta Bizkaia Zubiko ITPn arreta jaso zuten turista eta 
bisitarien kopurua: 28.111 (+% 83). Ereagako TB 8.065 (+% 33) eta Bizkaia 
Zubiko ITP 20.046 (+% 116) pertsona.  

 

 
 
 Turisten ehunekoa 79%   
 Jatorria Estatukoak: 58% 

Atzerritarrak: 15% 
EAEkoak: 6% 
Bizkaikoak: 9% 
Getxokoak: 12%   

 Uretko sasoiak kontuan hartuta mugikortasuna 
mugatzeko neurriak ezarri zirela, 
2021eko datuetan aldaketa nabari da 
urteko sasoien joerari dagokionez, izan 
ere, turismoa gehienbat 3. eta 4. 
hiruhilekoetan pilatu zen  

 
            

b) Turismo Bulegoen Euskal Sareko - ITOURBASK- sareko informazio 

sistema   

  
Getxoko Turismo Bulegoa ITOURBASK turismo bulegoen euskal sarean sartu zen.  
Sare hori azaroaren 18ko 279/2003 Dekretuaren arabera sortu zen. Euskadiko 
Informazio Turistikoko Zerbitzuen parte gisa, lankidetza hitzarmen bat sinatu 
genuen Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailarekin eta 
Getxoko Udalarekin.  

  
Hauxe da hitzarmenaren helburua:  
 

 Informazio turistikoko zerbitzu prestazioko baliabideak hobetzea autonomia 
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erkidegoko sailaren eta udalaren arteko lankidetza egituratuz, Getxon 
informazio turistikoko zerbitzu osoa eskaintzeko.  

 
 Erakunde lankidetza horrek bermatu egiten du sarearen funtzioak eta 

alderdien betebeharrak betetzen direla, Getxoko Udalak urtean jasotzen 
duen 18.200 euroko finantzaketa barne.  

 
 Jarduera ekonomikoa.  

 
 

 
 

Enpresa turistikoen jarduera sustatu eta garatzeko esku-hartze publikoko sare 
sistema hori prozesu unitarioa da eta kanpaina zehatzetan adierazitako irudi 
ekintzen eta merkatuei edo merkatu segmentuei zuzendutako promozio ekintzen 
kalitatezko eskaintza arautu, sustatu eta kontrolatzearen bidezko eskaintza 
eratzearen eta azken turista edo kontsumitzaileei zuzendutako informazio arretako 
fasearen inguruan eratzen da; azken horiek helmuga bat bisitatzen dutenean 
bukatzen da prozesu konplexu eta heterogeneo hau.  

  
Azken kontsumitzaileak egin dezakeen azken balorazio horren menpe daude bezero 
horren fideltasuna lortzea eta jomugak interesik gabe hirugarrenei ezagutaraztea, 
eta helmugan diru-sarrera ekonomikoak sortzea.  

  

c) Baliabide turistikoak baloratzea  

  
Portu Zaharra  

  
2021ean Portu Zaharreko itsas eta arrantza ondarea dinamizatzeko planean 
gauzatutako jarduketak: ibilbideko interpretazio seinaleen elementu batzuk 
eguneratu eta ordezkatzea, bai Portu Zaharrekoak bai Usategikoak, izan ere, 
bandalismoa dela-eta kaltetuak zeuden.  
 

Emaitzak neurtzea:  
 Portu Zaharra, etxez etxe aplikazioa. Doako aplikazioa hainbat 

hizkuntzatan. Toponimia. 449 deskarga.  
 

 Getxoko Portu Zaharra Map’s Voicea. Audio sistema bat hainbat 
hizkuntzatan. Ondarearen interpretazioa. 466 erabiltzaile bakar eta 2.018 
bisita eduki orrialdeetan.  

 
 

 

d) Promozio kanpaina – COVID segurtasun neurriak  

  
Getxo helmuga segurua. Babestu zaitez eta goza ezazu  

  
  

Udalerriko turismo agenteekin Getxo helmuga seguru gisa promozionatzeko 
kanpaina Covid protokoloei egokituta.   



 

47 

 

Leloa hauxe zen: <Summer Time, Getxo time. Uda honetan babestu zaitez eta 
goza ezazu>, eta helburua izan zen segurtasuna modu irisgarri eta sinplean 
promozionatzea, udaz disfrutatzea eta babes neurriak konbinatuta.  

  
Turista eta bisitariei zuzendutako kanpaina bitarteko digitalen bitartez erreserba 
baieztatu aurretik eta egonaldian zehar, eta idatzizko formatuan baita ere, osasun 
publikoan eskudunak diren agintaritzen egungo gomendioen berri emateko eta 
iritsiera, egonaldi eta itzulerari eragiten dieten neurri espezifikoak jakinarazteko.  

  
  

 
 

 
Kanpainaren elementuak:   

 Promozio bideoa  .30 segundokoa zen eta webguneetan eta sare sozialetan 
jarri zen.   

 10 segundoko promozio bideoa bide publikoko eta garraiobideetako 
publizitate euskarrietan jartzeko.   

 Informazio triptikoak, turistei, bisitariei eta bezeroei banatzeko.  
 

 Informazio kartela, enpresetako leku ikusgarrietan jartzeko.   
 

 Publizitate banerrak erreserba plataformetan bilaketak egiteko.  
 
 

 
Kontsultatzeko, partekatzeko eta webgune honetatik deskargatzeko informazioa: 
www.getxo.eus/turismo  
"Helmuga segurua" ziurtagiria duten enpresen zerrenda eta COVID-19ari aurre 
egiteko informazio eta gomendio ofizialak daude.  

  

3. Hornidura eta marketina  

 

3.1 Editatutako euskarri grafikoak   

  
Turismo Bulegoan editatzen diren katalogoak, esku-orriak, zabalgarriak eta flyerrak 
Getxo bisitatzeko eta bertako enpresen zerbitzuak kontsumitzeko 
gonbidapena dira.   

  
2021ean editatutako euskarrien bolumena. Guztira kantitate hauek editatu 
dira:  
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 Kaleen planoa- Getxoko mapa turistikoa: 15.000 unitate (euskaraz eta 
gaztelaniaz)  

 
 Getxoz gozatzeko planak: 5.000 ale (euskaraz eta gaztelaniaz) 
 udako planak: 10.000 ale (euskaraz eta gaztelaniaz)  

 
2021ean banatutako euskarrien bolumena  
 
Kaleen planoa Getxoko mapa turistikoa: 10.045 unitate 

(euskaraz eta gaztelaniaz) 
Kaleen planoa (2021 aurreko edizioak): euskaraz 255, frantsesez 611, ingelesez 

1.584, alemanez 300 eta katalanez 170  
 

Getxoz gozatzeko planak 4.835 ale (euskaraz eta gaztelaniaz) 
Udako planak 10.000 ale (euskaraz eta gaztelaniaz) 
Getxo liburuxka 443 ale guztira (hainbat hizkuntzatan) 
La Galea liburuxka 39 (ingelesez eta frantsesez) 
Bizkaia Zubia 542 (euskaraz eta gaztelaniaz), 109 

(ingelesez eta frantsesez)  
 

El Abrako mapa gaztelaniaz 20.278, euskaraz 845, 
ingelesez 12.050 eta frantsesez 2.482  
 

Bizkaia Euskal Kostaldea mapa eusk/gazte 800, ing/fr 223 
QR Tour flyerrak 50 (lau hizkuntzatan) 
  

  
  

Kontsumo homogeneoa, eguneratua, egiazkoa, osoa eta praktikoa izatea 
errazteko informazioa eman da: bisitak, jarduerak, hotel establezimenduak, 
jatetxeak, tabernak, dendak eta bestelako gastronomia establezimenduak edo 
enpresek eskaintzen dituzten hainbat publikorentzako planak: irteerak eta 
txangoak ontzietan, surf eta skate eskolak, piragua, urpekaritza, uretako motorrak, 
mendi ibilbideak, eskalada, hipika, bizikleta, yoga, bisita gidatuak, produktuen 
dastatzeak, pintxoak jateko tabernak eta jatetxeak, eta abar.  

  
Aurreko guztia osatzeko ekitaldien agenda eta ondare baliabideen informazioa 
ematen ziren.   
 

- Material espezialista: bela totemak, biniloak,...   
- Saltzeko promozio materiala: kartelak oppientzat eta poster euskarrientzat.   

  

3.2 Web-sitea   

  
Turismo bulegoak udalaren web korporatiboan jarritako micro-site bat dauka 4 
hizkuntzatan. Webgune malgu eta editagarria da eta balizko turista eta bisitariei, 
publiko unibertsal eta anitzari zuzenduta dago.   

  

Www.getxo.eus/info  webgunearen bitartez turismo bulegoak udalerriko 
baliabide turistikoak eta zerbitzu turistikoen enpresen eskaintzak 
hedatu eta promozionatzen ditu. Eduki eguneratua eskaintzen dugu eta 
argazki irudiak zaintzen ditugu, edukiak ikus-entzunezko materialaren bidez 
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dinamizatzen ditugu eta kanpoko eta barneko erabiltzaileei turismo zerbitzu eta 
eskaintzak proposatzen dizkiegu, Getxoko esperientzia aprobetxatu eta gozatu 
dezaten.  

  
Hori guztia sitearen eta eskaintza turistikoaren publizitateari eta promozioari lotuta. 
2021ean ikusitako orrialdeak gehitu egin dira (% +51), bisitariak % 60 gehiago 
izan dira eta eskuliburuak gehiago deskargatu dira. Azkenik, Social Mediako bisitak 
are gehiago handitu dira (+% 80).  
 
Online kanpainekin webgunea hainbat kanaletatik bisitatu dute eta social media 
kanal espezifikotik sortu den webguneko trafikoak 36.409 bisita izan zituen (+80).   

  
226.008 bisitariek 456.255 orrialde ikusi zituzten eta 4.685 eskuliburu 
deskargatu zituzten.  

  
Siteak edukien 150 orrialde baino gehiago ditu hizkuntza bakoitzean. 2021ean 
interesa asko gehitu da <Non lo egin> atalean eta <GetxoBONO 2021> orrialde 
berrian.   

  

3.3 Agenda-Webgunea   

 
50 ekitaldi baino gehiago argitaratu ziren: antzerkia, musika, kirola, umorea... 
Udalerriko interes turistikoko ekitaldiak jaso ziren, eta horien artean 
nabarmentzekoak dira jaialdiak eta nazioarteko lehiaketak.   

  

3.4 WEB auditoretza  

  
Iaz gauzatutako jarduerekin jarraituz eta behar berriak gehituz, 2021ean 
hobekuntza lan hauek egin dira 70 ordutan.  

  

3.5 Newsletterrak.  

  
Turismo enpresei, berritasunei eta kultura, kirol edo aisialdi ekitaldiei buruzko 
informazioari dagokionez, Newsletterrean 1.467 harpidedun aktibo daude (+% 2). 
Bidalitako informazioa 4.657 aldiz kontsultatu da (+% 14) eta webgunean 
informazio gehiago bilatu da, % 20,5 guztira.   
Harpidetzak egiteko aukera turismoko webguneko orrialde guztietan dago, sare 
sozialen ikonoen alboan.   

  

3.6 Sare sozialak  

  
Turismo Unitateak @GetxoTurismoko profilen dinamizazio estrategikoa egiteko 
zerbitzu espezializatua du. Turismo enpresen eskaintza argitalpenetan dago, eta 
bertan, bisitariek modu errazean jardun dezakete.  

  
2021eko abenduaren 31n 21.198 jarraitzaile zeuden guztira, facebooken 14.687 
eta instagramen 6.511. +% 15 gehiago.   

  
3.6.1 2021eko hobekuntza ekintzak  

 

 Tresnen funtzionalitate berrietan integratzea. ORM (BrandMentions)  
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 Argitalpen maiztasun berriak: Facebook IG Post IG Reelak IG Storieak 
Pinterest Youtube -  udan: udako reelak gehitzea markak denboraldi altuan 
ikusgarritasun gehiago izateko.  
 

 Instagram: edukia sortzea eta Gidak atala aktibatzea  

 

 Bideo berriak Youtuben: deskribapenak eta tituluak berrikustea kontuak 
optimizatzeko eta jende gehiagora iristeko.  

 

 Nazioarteko eta estatuko facebook kontua batzea segmentazio 
funtzionalitate berriak aprobetxatuz.   

 

 Storieak: oinarri txantiloiak sortzea gure irudia bateratzeko; inspirazioa, 

argazkiak eta bideoak, beste batzuen artean   -  Hashtagak berrikustea  

 

 Foroak: Minube kontua sortzea eta jatetxeak, hotelak eta intereseko lekuak 
igotzea.  

 

 Txostenak: Markaren ekintzen txostenen entregak digitalean lerrokatzea.  
 

 Enbaxadoreak: 2 getxotar berriri elkarrizketak egin zitzaizkien eta bideoak 
sortu ziren. FB, ING eta YT sareetan promozionatzea.  

 Offline ekintzak: Barne prestakuntzak   Sormen Copya + 
berritasunak. Nola jardun 
(Hashtagak ondo 
erabiltzea, aipamenak, 
eta abar.).  

 Google My Business: nola 
lagundu enpresa 
turistikoei beren fitxa eta 
praktikak sortu ditzaten.  

 

  
Google My Business: nola lagundu enpresa turistikoei beren fitxa eta praktikak 
sortu ditzaten  

  
  

3.6.2 Sare sozialetako komunikazio estrategietan lankidetzan aritzea  

  
 Lurralde Lehiakortasuneko eta Turismoko Zuzendaritza Nagusiak 

proposatuta hainbat ekintza egin ditugu:  
  
 Publikoan eragitea: sea loverrak, city loverrak, food loverrak, basque 

loverrak eta nature loverrak.  
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 Hashtagak berrikustea.  

 “Visit” profilak aldatu dira eta orain hauek dira: @visitgetxo facebooken eta 
@visit.getxo instagramen.  

 Ekimenak hedatzea, ekarpenak egitea edukietan eta tokiko enpresekin 
bitartekari gisa jardutea: Bonoak, enbaxadoreak, eta abar.  

 Zozketa bikaina; <Zozketa bikaina: Getxo-Bizkaia> instagramen, 
erabiltzaileekin jardutea parte-hartzea saritzeko. Sari bat 2 pertsonentzako 
egonaldia da Getxon:  

  

 2 gau Getxoko ostatu batean, gosaria barne.  

 Bela gurutzaldien hastapena.  

 Menu gourmet bat jatetxe batean  

 Hegaztiak behatzeko ibilbide gidatua  

 Audiogidadun ibilbidea taxian Getxon barrena   

  
  

3.7 2021eko online kanpainak  

  
Aste Santuan, udan eta udazkenean eta mugikortasun mugatzeak pixkanaka 
arintzen zihoazela, honako helburu eta ekintzak dituzten kanpainetan inbertitu 
dugu:   
  
- Aste Santua. Kanpainaren helburu nagusia: enpresen esperientzia 

turistikoei ikusgarritasuna ematea, tokiko turismoaren eta bertako 
biztanleen eskaria sustatzeko. Horretarako, berariaz Getxo 
Turismorentzat ekoitzitako bideoak ikusgarri egin dira. Bakoitza target 
bati zuzenduta dago interesen arabera. Iraupena: Martxoak 24- apirilak 5  

  
- Uda. Kanpainaren helburu nagusia: Getxo markari ikusgarritasuna 

ematea eta enpresen eskaintza eta udalerriko esperientziak eta ostatu 
aukerak erakustea. Horretarako, hainbat palanka eta iragarki aktibatu 
dira plataformetan. Iraupena: Ekaina – iraila   

  
- Udazkena. Kanpainaren helburu nagusia: jaiegunetarako helmuga eta 

enpresen esperientzia turistikoak ikusgarri egitea. Iraupena: Azaroak 12 
- abenduak 3.  
 
  
  

Gure enpresa sektorearekin bat datozen interesak dituzten erabiltzaileen 
emaitzak:   
 
 Iragarkietan webguneetara 

joateko egindako klikak. 
25.631 sare sozialetatik 
 
3.768 Google Adsetik 
 

 Sare sozialetako iragarkiek 3.902 erreakzio izan dituzte argitalpenetan, 
guztira 863 aldiz partekatu dira eta 265 iruzkin jaso dituzte.  

 
 Getxo Turismoko iragarkiek eta banerrek 863.637 erreakzio izan dituzte 
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plataformetan eta hobi siteetan  
 Getxo Turismoko micrositeak % 59 bisita/erabiltzaile gehiago izan ditu 

aurreko urteko aldi berarekin konparatuz  
 Youtuben promozionatutako bideoek 205.672 bisualizazio izan dituzte.  

 
 

3.8 Ikus-entzunezko ekoizpenak  

  
  

Bideoklipak ekoiztea  

  
  

Zerbitzuak udalerriko ekoiztetxe zinematografiko bat kontratatu zuen filmaren 
mini-istorio bat erakusteko. Egun bat Getxon, bizitasuna, ekintza eta abar 
erakusten duten irudien bidez, ilusioa eta gozamena transmitituz. Azken finean, 
inoiz baino indartsuago gaudenaren mezua komunikatzea.  

  
  

Grabaketa egiteko herritarren laguntza izan dugu eta Getxo markari lotutako kirol 
eta kultura balioak azaldu dituzte, tradizionala eta modernoa bateratzen dituen 
marka.  

  

- Egungo musika interpreteak, euskal musika, txalaparta, txistua eta 
herriko dantzariak.  

- Gizonen arraun taldea eta emakumeen errugbi taldea  

  
Smile artistaren musika estiloa eta sinpatia eta Afrika Bibang emakume 
euskaldunaren ahotsa jaso nahi izan ditugu txalaparta eta txistuaren erritmo eta 
soinu alaiekin.  

  

 Getxotik mundura (1 min): 27.111 ikuste  

 Getxon Egina (1:10): 17.291 ikuste  

 Getxon egina, made in Getxo ( 2:26): 14.269 ikuste  
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Ekintza bukatzeko 76 argazki eskatu genizkion bidaietan eta turismoan aditua den 
udalerriko argazkilari profesional bati.  

  

3.9 Turismo azokak   

  
Azoketan parte hartzea: Fitur (maiatzak 19 - 23, Madril) eta Expovacaciones 
(urriak 1-3, Bilbo).   

Biak ere data berezietan antolatu ziren.   

  
Expovacaciones azokan aktiboki parte hartu genuen, Bilbao–Bizkaia standean eta 
Euskadi-Eusko Jaurlaritzakoan euskarri grafikoen bidez.  

  
“Getxon egina. Made in Getxo” bideoklipa erakutsi zen eta enpresa turistikoen 
zerbitzu eta jardueren eskaintza zabaldu zen; enpresen ordezkaritzak, gainera, 
jarduerak eta aurkezpenak egin zituen bidaiariek udazkeneko, zubietako eta 
Gabonetako oporrak eta bidaiak antolatu ditzaten, baita hurrengo udaberrirako ere.   

  
Hainbat azpisektoretako enpresak: turismoari, mendi ibiltaritzari, nautikari, 
bizikleta bideei, geologia tailerrei eta abarrei aplikatutako ibilbide birtualak eta 
ikus-entzunezkoak eta ondare arkitektonikoa ezagutzeko bisitak. “Getxo Bihotzetik” 
aurkeztu genuen baita ere, proiektu zoragarri bat, udalerriko bisitarien eta turisten 
ostatu gauak eta egonaldiak gehitzeko estrategia diseinatzeko helburua duena.  

  
Kanal horietan hedatutako euskarriak, guztira: 830   

  

 
 
 

3.10 Bidaia gidak   

  
  

Edukiak eguneratzea Basquetour Turismoaren Euskal Agentziarekin lankidetzan:  
  

 Le Routard de Pays Basque gida  
 Michelin Pays Basque gida eta poltsikoko Michelin gida euskal kostaldeari 

buruz, <À Detours en France> aldizkari garrantzitsuarekin batera 
banatuta.  

  
 
 

Hauen online argitalpenen edukiak eguneratzea:  
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 Spaansesteden gida, Herbehereetako turismokoa  
 Nekatur – Nekazalturismoa Elkartea   

  

3.11 Fam Trips & Fam Press – Getxo helmugarekin ohitzeko bidaiak  

  
Mugikortasun mugen edo aire lekualdaketen zailtasunen ondorioz, gure aliantzek 
(Bilbao-Bizkaia eta Basquetour) ekintza asko eta asko atzeratu behar izan zituzten. 
Halere, ondokoak egin ziren:  

 
  

3.11.1 Fam-press:  

 
Basquetourrek antolatuta Turespañarekin lankidetzan, "Donejakue Bidea 
belaontzian” itsas zeharkaldia dela-eta, 2021eko Xacobeorekin batera (ekaina), 11 
etapa. Euskadin Hondarribitik, Bermeotik eta Getxotik igaro zen; etapa batzuetan, 
Getxokoan adibidez, kazetariak egon ziren helmuga nazioarteko merkatuetan 
ezagutarazteko. Getxon ekainaren 6an Els Jeanine Hoebrechts kazetari 
belgikarrarekin; freelancea da eta beste komunikabide batzuetarako argitalpenak 
egiten ditu eta bere kanal propioak ditu baita ere.  Programa: gosaria <Parrillas del 
Mar> (Euskadi Gastronomika kluba) jatetxean, audio bisita gidatua Getxo Taxi 
Tourren eta bisita Bizkaia Zubian audiogidarekin.  
https://basquetour.eus/nueve-mujeres-partiran-hoy-desde-hondarribia-para-
realizar-el-camino-de-santiago-avela.htm  

  
  

3.11.2 Fam-Trip:  

 
Lankidetza <Trip Wine & Golf> ekimenean (urria); Romoturrek antolatzen du, 
euskal sektore hartzailean liderra den enpresa, ASOARTEri atxikita dagoena – 
Euskadiko Agentzia Hartzaileen Elkartea. Premium golfean espezializatutako bidaia 
agentziei eta bidaia diseinatzaileei zuzenduta –boutique-, guztiak ere 
Alemaniakoak, eta ardoan, gastronomian eta nautika jardueretan interesa dutenak. 
Getxon urriaren 27an: udalerriko kirol azpiegituretara bisita (golfa, bela) eta 
ondare baliabide nagusietara, Bizkaia Zubia eta Portu Zaharra. 
https://romotur.com/  

  
  

3.11.3 Fam-Press:  
 
Hazten doan maskotekin egiten den turismo merkatuari (dog-friendly) zuzenduta 
(abendua). Erreportaje bat egin zen Getxon maskotekin bidaiatzen duten bidaiariek 
egin dezaketenari buruz; blogean eta sare sozialetan hedatu zen <Pipper on tour> 
Espainiako estatuan barrena erabili den txakur turista (100.000 jarraitzaile ditu). 
Pipper Euskadiko enbaxadorea da eta Euskadiko bira Getxon bukatu zuen. Online 
eta sare sozialetan edukiak ekoitzi ziren eta promozio bideoa egin zen: 
www.pipperontour.com/misviajes/getxo-perro-dogfriendly   
Maskotak onartzen dituzten turismo enpresen (tabernak, jatetxeak, garraioak, 
ostatuak) eta txakurrekin ibiltzeko zonen zerrenda jasotzen du.  

Emaitzak: 22.557 ikuste; sareko argitalpen bakoitzaren bataz besteko 
irismena: 66.377 kontu.  
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3.12 Getxo promozionatzea filmak eta telebista programak grabatuta  

   
  

3.12.1 "Viajeros Cuatro" (maiatza) telebista programa: Getxon grabatu 
zuten Donejakue Bidea igarotzen den lekuetan. Getxoko promozio turistikoko 
irudiak eta bideoak bidaltzea programaren ekoiztetxeari.   

  
  

3.12.2 RTVEko ekoiztetxea (ekaina): Masterchef aiton-amonak programarekin 
lankidetza; Getxoko hautagaien proposamena, 60 urte baino gehiagokoak, 
sukaldaritza maite dutenak eta abentura bat bizi izan nahi zutenak.  

   
  

3.12.3 WDR Alemaniako telebista katea (iraila): "Wunderschön!” 
(Zoragarria!) bidaia programa. Oporretan joateko helmuga bereziei buruzkoa 
(edertasunarengatik eta paisaia eta kultura berezitasunarengatik). Bizkaia Zubian 
grabaketa.   

  
  

3.12.4 Bilbao Bizkaia Film Commission – Getxoko Udala lankidetzak (udaleko 
hainbat sail):   

  
  

 “La cima” (otsaila):Javier Rey aktoreak Barinatxe hondartzan 
grabatutako sekuentzia.   

 
 “Sin Límites” (maiatza): 4 kapituluko seriea, RTVEren, Amazon Prime 

Videoren eta EITBren ekoizpen handia. Ondoren film bat egin zen lehen 
inguratzeari buruz; sekuentziak grabatu ziren Azkorri hondartzan 60 
aktore eta estra baino gehiagorekin, eta Álvaro Morte (Elcano) eta 
Rodrigo Santoro (Magallanes) aktore protagonistak izan ziren eta Simon 
Westek zuzendu zuen.   

 
 “El Comensal” (maiatza): film luzea, Getxoko hiru lekutan. Aktore 

ezagunenak: Adriana Ozores eta Ginés García Millán. Zuzendaria Ángeles 
González-Sinde izan zen eta Gabriela Ybarraren nobela autobiografikoan 
oinarrituta zegoen.  

 
 "El hombre sin corazón" (ekaina): grabaketa Getxoko hainbat lekutan, 

besteak beste Arrigunaga inguruan (hondartza eta skate parkea). Cuarzo 
Produccionesek Discovery International eta DMAX kanalentzat ekoitzitako 
dokumentala.  

 
 “Intimidad” (uztaila): 8 kapituluko seriea NETFLIXentzat; Txintxua 

Films ekoiztetxea. Bizkaia Zubian grabaketa.  
 

 “Una vida no tan simple” (aza-abe): film luzearen zenbait eszena 
grabatu zituzten Muxikebarrin. Félix Viscarretek zuzendu eta idatzia.  
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3.13 Komunikabideen plana eta publizitate kanpaina   

  
  

Urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuaren bitartez deklaratutako alarma egoera 
indarrean zegoela Euskadiko Autonomia Erkidegotik ezin zen inor atera eta inor 
ezin zen bertara sartu ezta ere.  

  
Lurraldeko perimetro konfinamendua indargabetu zen martxoaren 6ko 13/2021 
Dekretuaren bidez.  

  
Martxoak 6: LABI Aholkularitza Batzordeak Euskadiko prebentzio neurriak luzatu 
zituen egoera epidemiologikoa gehiago orekatu arte.  

  
Hurrengo dekretuetan prebentzio neurri espezifikoak ezarri ziren eta abenduaren 
28ko 51/2021 Dekretuaren bidez neurri espezifikoak zehaztu ziren egoera 
epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz.  

  
  

Horregatik, turismo promozioko egutegi malgua sortu zen bezeroak, bisitariak eta 
turistak erakartzeko, hauei zuzenduta: tokiko eta Bilbao-Bizkaiko inguruko 
udalerrietako biztanleak, Euskadiko tokiko merkatua eta maila txikiagoan 
autonomia erkidego mugakideetako txangozaleak eta turistak.  

  
Eskaintza eta baliabide turistikoak promozionatzean, hedatzean eta publizitatea 
egitean modu erabakigarrian laguntzen zaio helmuga turistikoa ezagutzeari eta 
ondorioz, turismo sektorearen hazkundeari, eta turistak eta bisitariak erakartzen 
dira eta bezero bihurtu daitezke, eta are hobeago, bezero fidel.  

  
  

Publizitate kanpainak: Aste Santuan, udan eta udazkenean. 
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