
 

 
OSTALARITZA MAHAIA / MESA DE HOSTELERIA 

2020ko irailaren 16a 

GAI-ZERRENDA: 

 

1.- Getxoko ostalaritzako produktuak, eskaintza edo zerbitzuak sustatzea. 

Negozio-ildo berriak identifikatzea, sustatzea eta zabaltzea:  eramateko 

janaria… 

2.- Ostalaritzarekin harremanetan jartzea Romoko eta Asohgeko ordezkari 

berriak aurkitzeko (hutsik) 

3.- Abuztuaren 19ko Aginduaren ondorengo egoera III. eta IV. taldeetan. 

4.- Terrazen egoera. 

5.- Ereagako sarbideko trafikoa ixtea 

6.- GetxoBonua 

7.- Beste gai batzuk.  

 

 

BERTARATUTAKOAK: (% 37,5) 

DEITUTAKOAK 
BERTARATU
AK 

AUSENTZIAK 
Justifikatua

k 
Justifikatu 

gabeak 

Algorta-Andra Mariko 
jatetxeetako ordezkaria 

Monica Sésar 

(NIKKOU) 
X   

Algorta-Andra Mariko 
taberna eta jatetxeetako 
ordezkaria 

Jorge Alonso 
(TXINUK) 

 X  

Ereaga, Portu Zahar, Kirol 
Portu eta Neguriko 
jatetxeetako ordezkaria 

Diego Castellanos 

(GETXOKO LA 

OLA) 

X   

Ereaga, Portu Zahar, Kirol 
Portu eta Neguriko taberna 
eta kafetegietako 
ordezkaria 

Kotska Mandaluniz 

(BORDA 

ERRETEGIA) 

X   

Areetako jatetxeetako 
ordezkaria 

Roberto del Fresno 
(GLASS) 

  X 

Areetako taberna eta 
kafetegietako ordezkaria 

Ana García 
(PIANAMUL) 

  X 

Getxo Enpresa María del Fresno 
(LA KAZUELA) 

  X 

Bizkaiko Ostalaritza Elkartea Hector Sánchez  X  



 

Getxoko Udala – Sustapen 
Ekonomikoko Arloa 

Mirene 
Zabalgogeazkoa  

X   

Sonia Urdiain X   

 

1.- Getxoko ostalaritzako produktuak, eskaintza edo zerbitzuak sustatzea. 

Aldez aurretik identifikatzea eta zabaltzea.  Negozio-ildo berrien 

ondorengo sustapena:  eramateko janaria… 

Alde teknikoak planteatzen du ea interesik dagoen eskaintzari balioa emateko, 

eskaintza espezializatuaren irizpideetan edo establezimenduek eskain 

ditzaketen aparteko zerbitzuetan oinarrituta.  Mahaikideek egokitzat eta 

beharrezkotzat jotzen dute, eta aurreko mahaian eskatu zuten sustapen- eta 

hedapen-kanpainarekin lotzen dute. 

Adibideak:  beganoa, etxez etxeko zerbitzuak, eramateko janaria, glutenik 

gabeko produktua, slow food, km 0, nazioarteko janaria… 

 

2.- Ostalaritzarekin harremanetan jartzea Romoko eta Asohgeko 

ordezkari berriak aurkitzeko (hutsik) 

Joan den bileran Romoko eta Asohgeko ordezkariak sartzeari buruz hartu 

genuen konpromisoari helduko diogu berriro (egun hutsik dagoen 

ordezkaritza).  

Romo: Romo: Diegok (La Ola) esan du Josebarekin (Gure Etxea) harremanetan 

jarri zela eta Romo Bizirik elkartearen hurrengo bileran tratatu zutela esan 

ziotela.  Berriro deituko du ea ordezkaritza-proposamenen batera iritsi diren 

ikusteko. 

Bestalde, Jorgek (Txinu) Tudelilla jatetxeko arduradunekin harremanetan jarri 

zen eta interesaturik egon litezke.  Berriz ere harremanetan jartzeko beharra 

gogorarazi da, parte-hartzea berresteko. 

Asohge: bere garaian, Mirenek Pippers-eko Asierrekin hitz egin zuen, elkarteko 

kide zen eta ostalaritzaren eta Udalaren bitartekaritzan oso aktiboa zen 

establezimenduarekin, lan hori mahaiaren bidez birbideratzea eta zuzentzea 

balora zezaten.  Erantzunaren zain. 

 

3.- Abuztuaren 19ko Aginduaren ondorengo egoera III. eta IV. taldeetan. 

Kategoria horietako establezimenduen kasuan nola jokatu behar den 

jakinarazten da, lokalak jendearentzat ireki ahal izateko. 

(Ikus I. eranskina) 

 



 

 

 

4.- Terrazen egoera. 

Aldaketak bide publikoan terrazak jartzeari dagokionez 

Mahaiari jakinarazi zaio zer irizpide hartu diren egungo egoeran, bide 

publikoan terrazak jartzeko baimenari dagokionez: 

Egungo ordenantzarekin terraza eduki ezin duten lokalak hartu ahal izango dira 

onuradun gisa, haien espaloiak ez baitu 3,50 metroko gutxieneko zabalera. 

A motako terraza bat jarri ahal izango dute (mahaiak, aulkiak eta 

eguzkitakoak), fatxadaren aurrealdearen pareko zabalerakoa, edo gehienez ere 

12 metrokoa, aldamenekoek leku gehiago baimentzen badute. 

Halaber, indarrik gabe geratzen da ordenantzan ezarritako muga; izan ere, 9. 

artikuluak baimendutako terrazaren azalera hori eskatzen duen ostalaritza-

establezimenduak duen azalera osora mugatzen du. 

Eskaera 

Sektoreak laguntza teknikoa eskatzen du terrazak baliozkotzeko izapideak 

arintzeko. Proposamena honetan datza:  eskaera orokor bat izapidetzea, 

ondoren arkitektoarekin edo egokitzat jotzen diren teknikariekin bilera bat 

izateko, zer egin behar den argitzeko, bete beharreko espazioaren eta 

eskatutako terraza-kategoriaren arabera, eta/edo aukera posiblea emateko, 

ondoren behin betiko proiektu osoa eta baimenduko dena aurkezteko. 

5.- Ereagako sarbideko trafikoa ixtea 

Ereagara sartzeko zirkulazioa irailaren 30era arte soilik etengo da.  Ostalariek 

kezka eta haserrea agertu dute, zenbait agentek ez dutelako bete, eta kasu 

batzuetan ez dutelako ostalaritza-establezimenduetan sartzen utzi (adibidez, 

ezkongai kontratatuen bikotea, pasatzeko baimenik eman ez zaiena, baita 

establezimenduaren arduraduna Ereagara sartzeko bidegurutzera bertaratu eta 

agenteekin komentatu ondoren ere).  

 Jakinarazten da 01/10etik aurrera –eta data horretatik aurrera ia modu 

sistematikoan– ibilgailuak Ereaga/Portu Zaharreko ingurutik Txomintxuko 

aldapatik zehar aterako direla.  Igeretxe hotelaren eta kirol-portura sartzeko 

biribilgunearen arteko bidea ez da "irteerarako" erabiliko, eta oinezkoentzako 

erabiliko da. 

"Covid-aren aurkako" neurrien barruan gertatu den trafiko-mozketaz harago, 

Ereaga-Kirol Portuko ostalariek beren kezka adierazi dute trafiko-mozketen 

aurrean; gero eta ohikoagoak izan dira (kirol-probak, kontzertuak…).  

Iradokitzen dute protokolo orokor bat ezartzea, haien komunikazioa/kudeaketa 

errazteko eta ahalik eta eragin txikienarekin lan egin ahal izatea bermatzeko. 



 

6.- GetxoBonua 

Orain arte kontsumitutako bonuen bolumenaren berri eman da:  

2020/09/01     

     

9.534     

20 euroko bonuak       2.263  %5 56.575,00 € 

40 euroko bonuak       7.271  %53 363.550,00 € 

    420.125,00 € 

  112.775,00 € 

 

Irailaren 17ra arte, 20 €-ko 2.263 eta 40 €-ko 7.271 trukatu ditugu; beraz, esan 

dezakegu herritar guztiak oso ondo onartzen ari direla kanpaina, aurreko 

urteekin alderatuz gero (kanpainaren antzeko aldietan, joan den urtera arte 

kanpaina bakoitzeko bonuen bolumena 40 €-ko 3.000koa izan zen).   

Kanpainaren amaiera urriaren 22a denez, eta kontsumitzeke saldo handia 

dagoela jakinik, proposamen hauek egiten ditugu adostasunik dagoen ikusteko, 

eta beste proposamenik balego, azaltzeko eskatzen dugu. 

Merkaturatzea bultzatzeko neurriak proposatu dira, eta aho batez onartu dira: 

1) Truke-aldia abenduaren 30era arte luzatzea 

2) 20 euroko bonu kopurua erdira murriztea eta 40 eurokoak handitzea, 

eskariaren ildotik. 

3) Txartel bidez eros daitezkeen bonuen kopurua handitzea. 

4) Getxobonua udal-hedabideetatik harago argitaratzea, ostalaritzan arreta 

berezia jarriz –tradizioz merkataritzari lotuta egon dira–, eta herritarrek ez 

dakite ostalaritzan ere kontsumitu ditzaketenik. 

a) Atxikitako establezimenduak, beren bitartekoen bidez. 

b) Udalak, presentzia duen kanpaina txiki baten bidez (kanpoko 

bitartekoak; markesinak, busak…). 

 

7.- Beste gai batzuk 

 Ereagako TAOren proiektua:  Kirol-portuko establezimenduek, bereziki, 

kezka handia dute Ereagan TAO instalatuko delako.  Kirol Portuko 

aparkalekua, berez eskasa, kolapsatu egingo dela aurreikusten dute. 

Proiektu osoaren berri izatea gustatuko litzaieke, eta ekarpenak eta 

iradokizunak egiteko gaitasuna izatea.  

 "Leihoetatik" zerbitzatzea:  Establezimendu batzuek leihoak dituzte, 

eta horien bidez COVID murrizketen arazoa nabarmen arindu dezakete. 

Ez dago baimenduta.  Malgutasuna iradokitzen dute, COVIDaren 

murrizketek irauten duten bitartean. 

 Izurriteak:  Udalerriko ia eremu guztietan arratoi eta labezomorro ugari 

daudela jakinarazten digute.  Eskumena duen udal-arlora eramango da. 

Hurrengo aldietarako, abisua zuzenean ematea gomendatzen da 



 

ingurugiroa@getxo.eus helbidera idatziz (kopian jarriz, nahi izanez 

gero), jakinaren gainean egoteko.  

 Garbiketa: egiten ari garen garbiketak "kalitatean" behera egin duela 

jakinarazten digute (maiztasunak, intentsitatea…).  Urarekin garbitzen 

ez diren eremu jakin batzuetako irudiak eman dizkigute. 

 

OSTALARITZAKO MAHAI SEKTORIALAREN AKORDIOAK (2020-09-

16): 

 ARDURADUNA DATA 

1. Aktaren zirriborroa bidaltzea  Udal teknikariak 2020-10-05 

2. Ordezkari berriak lokalizatzea (hutsik 

daudenak) 

Diego (Getxoko 

La Ola) 

Jorge (Txinuk) 

2020-10-15a baino 

lehen 

3. Eragindako establezimendu guztietarako 

telefono bidezko informazio-kanpaina. 

(abuztuaren 19ko Agindua, III. eta IV. 
taldeak).  

Udal teknikariak 
2020-10-09a baino 

lehen 

4. Udal-protokoloaren zirriborroa egitea eta 

horren onarpena planteatzea, Ereaga/udal-

kirol portura sartzeko trafiko-itxierak 

kudeatzeko/jakinarazteko.  

Udal teknikariak 
2020-10-30a baino 

lehen 

5. GetxoBonuari atxikitako establezimenduei 

informazioa birbidaltzea (bannerrak…), 

sare sozialetan partekatu dezaten 

GetxoLan 

(Mirene( 

2020-10-09a baino 

lehen 

6. Ostalaritzari lotutako GetxoBonu 

publizitate-kanpaina txikia baloratzea  Mirene 
2020-10-09a baino 

lehen 

7. Ostalariei laguntza teknikoa ematea 

baloratzea, terrazak baliozkotzeko 

izapideak arintzeko.  Jarduera-

protokoloaren definizioa eta irismena. 

Udal teknikariak 
2020-10-09a baino 

lehen 

8.  Arlo eskudunari informazioa eta/edo 

berariazko bilerara bertaratzea eskatzea, 

Ereagako TAOren proiektua aurkezteko 
Mirene 

2020-10-09a baino 

lehen 

9. Arlo eskudunari eskatzea baloratzea 

leihoen bidezko arreta ahalbidetzea 

(proiektuetan onartuak dituzten lokaletan)   
Sonia 

2020-10-09a baino 

lehen 

10. Izurriteak daudela jakinaraztea Ingurumen 

Sailari, kudea ditzan.  Sonia 
2020-10-09a baino 

lehen 

11. Sail eskudunari jakinaraztea, garbiketaren 

egoera berrikus dadin Mirene 
2020-10-09a baino 

lehen 
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ANEXO 1/ 1.ERANSKINA 
 

JARDUERA GAUZATU AURREKO JAKINARAZPENA 
COMUNICACIÓN PREVIA DE EJERCICIO DE ACTIVIDAD 
 

SUSTATZAILEA-INTERESDUNA/ PROMOTOR-PERSONA INTERESADA 
Izen-abizenak/Sozietatearen izena 
Nombre y apellidos/Razón social 

NAN/IFZ 
DNI/NIF 

Helbidea 
Dirección 

P.K. 
C.P. 

Herria 
Localidad 

Probintzia 

1. 2. @ 

 

ORDEZKARIA / REPRESENTANTE 
(PERTSONA JURIDIKOAK SOILIK / SOLO PARA PERSONAS JURÍDICAS) 

Izen-abizenak 
Nombre y apellidos 

NAN/IFZ 
DNI/NIF 

Helbidea 
Dirección 

P.K. 
C.P. 

Herria 
Localidad 

Probintzia 

1. 2. @ 

 

JARDUERAREN DATUAK / DATOS DE LA ACTIVIDAD  
Komertzioaren izena 
Nombre comercial 

Jarduera mota 
Tipo de Actividad 

Helbidea 
Dirección 

Katastroaren Zk. Finkoa 
Nº Fijo Catastro 

1. 2. @ 

 

Sinatzaileak, sustatzaile/ordezkari gisa, HONAKO HAU JAKINARAZTEN DU 
COVID-19K ERAGINDAKO OSASUN-LARRIALDIA INDARREAN 

DAGOEN BITARTEAN: 

Konpromisoa hartzen dut indarrean dagoen lizentziaren xede diren jarduera 
zehatzak egiteko, eta, horretarako, zorrotz beteko ditut Osasuneko 

Sailburuaren 2020ko abuztuaren 19ko Aginduaren 3.8.1, 3.8.2 eta 3.8.4 
ataletan adierazitako neurri guztiak. Agindu horren bidez, Osasuneko 
sailburuaren 2020ko ekainaren 18ko Aginduaren eranskina laugarren aldiz 

aldatu zen, COVID-19k eragindako osasun-krisiari aurre egiteko prebentzio-
neurriei buruzkoa. 

El abajo firmante en calidad de Promotor/Representante, COMUNICA que 
DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19: 

Me comprometo a ejercer las actividades concretas para las cuales dispone 
de licencia en vigor cumpliendo estrictamente todas las medidas señalados 

en los apartados 3.8.1, 3.8.2 Y 3.8.4 de la Orden de 19 de agosto de 2020, 
de la Consejera de Salud, de cuarta modificación del anexo de la Orden de 
18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 

Konpromisoa hartzen dut nire musika-ekipoen soinu-maila mugatzeko, 
ostalaritza-establezimenduak eta antzekoak arautzen dituen udal-

ordenantzaren II. taldeko establezimenduen gehieneko mailetara eta 
gainerako eskakizun teknikoetara egokituta. 

Me comprometo a asumir la limitación del nivel sonoro de mis equipos 
musicales ajustándose a los niveles máximos y las restantes exigencias 

técnicas de los establecimientos del grupo II de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de Establecimientos de hostelería y asimilados. 

ETA HAREN ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DU: Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

a) Indarrean den araudian ezarritako baldintza guztiak betetzen dituela, 
jarduera garatzeko eskubidea aitortze aldera. 

a) Que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para acceder al reconocimiento del ejercicio de la actividad. 

b) Hitz ematen duela aitortutako eskubide edo ahalmenak indarrean dirauten 

bitartean betetzeko lehen aipatutako betekizunak, eta udal-zerbitzuen 
ikuskapen-lanak erraztuko dituela, eta, hala behar izanez gero, Udalak 
adierazitako akatsak zuzenduko dituela horretarako ezarritako epean. 

b) Que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo 

inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, así como a facilitar la 
inspección por los servicios municipales y, en su caso, a corregir las 
deficiencias que le indique el Ayuntamiento, en el plazo que se fije. 

c) Kontuko jarduerari ekiteko berezko kargak eta erantzukizunak onartzen 

dituela. 

c) Que asume las cargas y responsabilidades inherentes al ejercicio de la 

actividad en cuestión. 

 

 
Getxo(n), ______________________________________   Sinadura eta zigilua / 
Firma y sello 
 
 
 
 
 
 

 

 


