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ENPRESEN  
SUSTAPENA

Getxoko Udalaren sustapen 
ekonomikoko zerbitzuaren 

helburua da Getxo 
udalerriko enpresa-egitura 

dinamizatzea. Hori lortzeko 
helburuarekin urte honetan 
egin diren ekintzak hauek 

izan dira:

ENPRESENTZAKO 
AHOLKULARITZA

Enpresentzako aholkularitza 
zerbitzu iraunkorra 

Udalerrian kokatuta dauden mi-
kroenpresa txiki eta ertainei es-
kaintzen zaien banako eta doako 
laguntza, enpresen kudeaketa ho-
betu, jarduera berriak aztertu edo-
ta zalantzak alderatzeko. Xedea 
udalerriko enpresa sarea finkatzea 
da.

  
Ordu kop.

Aholkularitza orokorra 169
Salmenta arloan espezializatutako aholkularitza 49
Ekonomia-finantza arloan espezializatutako aholkularitza 32
Legeria eta zergak arloan espezializatutako aholkularitza 7,25
Antolakuntza eta giza baliabideetan espezializatutako aholkularitza 5

262,25

Oharra: 2017. urte osoan aholkularitza zerbitzua gutxienekoa izan da, zerbi-
tzua kontratatzean urte zubia izan baita.
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ENPRESEN DINAMIZAZIORAKO 
ESTRATEGIAK

Enpresek eta elkarteek burututako dinamizazioa ba-
besteko laguntzen lerroak. 

Udaleko 30 enpresa eta bost elkarte (adituenak edota mer-
katarienak) izan da izan da 2017. urtean dinamizazio ekono-
mikorako laguntzen deialdia onuradun eta 188.949 euro bi-
deratu dira. Deialdiaren helburua udalerriko enpresen, haien 
taldeen, profesionalen elkarte eta federazioen eta adminis-
trazioen arteko lankidetza sustatzen eta bultzatzen duten jar-
duerei laguntzea izan da. Lau lerro nagusitan dago egitura-
tuta, eta urte osoan egiten ari diren ekintzetan gauzatzen ari 
dira. Haien helburua sektore askotan, hala nola grafismoan, 
musikan, osasunean eta ongizatean, udalerriko enpresa eta 
merkataritza sustapenean nahiz zerbitzu turistiko erregula-
rrak abiaraztean diharduten profesionalen prestakuntza da.
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 1 ildoa:     Getxoko merkatarien edota ostalarien 
elkarteei eta merkatarien edota 
ostalarien elkarteak batzen dituzten 
Bizkaiko lurraldeko federazio eta 
beste erakunde batzuei bideratuta 
dinamizazio ekonomikoaren jarduerak 
egiteko laguntzak.

 2 ildoa:     Udalak bultzatu nahi dituen arlo 
estrategikoetako aditu eta enpresen 
elkarteei bideratuta, dinamizazio 
ekonomikoaren jarduerak egiteko 
laguntzak.

 3 ildoa:     Nortasun juridikorik ez duten 
elkarteei bideratutako dinamizazio 
ekonomikoaren jarduerak egiteko 
laguntzak.

 4 ildoa:     Nortasun juridikorik ez duten enpresa 
eta elkarteei bideratutako jarduera 
turistiko erregularrak abian jartzeko 
laguntzak.
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Zuzeneko diru-laguntzak:

Getxo Moda 40.000 euro
Getxoko Moda eta Estilismoaren Astea. Bertan, diseinatzaile berriak eta 
modari eta irudi pertsonalari lotutako Getxoko komertzioak biltzen dira. 
Topaketa hori urtero egiten da, eta sektoreko hainbat solaskide bildu eta 
harremanetan jartzen ditu.
Aste horretarako, ondoko jarduerak prestatu dira:

Serifalaris 20.000 euro
Irailaren 29an eta 30ean “Serifalaris”en seigarren edizioa egin zen. “Di-
seinu-profesionalentzat eta sormena maite dutenentzat sortutako gunea 
da eta udalerria diseinu grafikoaren euskal hiriburu bihurtuko du”. 300 
profesional eta biztanle izan zen bertan, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa-
tik etorri ostean. Dena den, Nafarroa, Errioxa, Kantabria eta Asturiase-
tik ere hurbildu ziren. “Serifalaris” diseinu grafikoko getxotar elkarteak 
antolatzen du, udalaren laguntzaz. Saioak Areetako auzoan garatu dira: 
“Getxo Elkartegia” eraikinean, “Getxolanen” lokaletan eta “Andrés Isa-
si” Musika Eskolan.

1.-  Diseinatzaile berrien lehiaketa. 10 hautatuko dira “Diseinatzaile be-
rrien pasarela”n desfilea egiteko. Parte-hartzaileek “Getxo Galanta” 
beka irabazi dezakete, zeinak honako hauek hartzen dituen barne: 
euskal diseinatzaile ospetsu batek eskainitako prestakuntza-plana, 
bera eta haren bilduma hedabideetan sustatzea, argazki-book bat 
egitea eta Getxo Modaren 33. edizioaren pasarelan parte hartzea.  

2.- “Entre Telas – Oihal Artean” argazki-erakusketa
3.- Master Classa
4.-  Desfileak: “Diseinatzaile berrien pasarela”, “Euskal diseinuaren 

pasarela”, “Diseinatzaile Ospetsuaren pasarela” eta “Getxo Moda 
eta osagarriak pasarela”. 

5.- Getxotarra Zabalketa GGKEren lankidetza.

ALGORTAKO DENDAK  
MERKATARIEN ELKARTEA    

  Herrian erosi sentsibilizazio kanpaina
  Gurpil gaineko ibiltoki jasangarria
  Aurkitu eta irabazi kanpaina
  Black Friday
  Gabon jasangarri eta sortzaileak

 

STEREOSONIK – MUSIKA ETA KULTURA SUSTATZEKO 
ELKARTE PROFESIONALA     

   Musikaren sektorea profesionalizatzeko eta 
sare profesionala sortzeko jardunaldiak

EMAKUMEEKIN – EMAKUMEEN EKINTZAILETZA 
SUSTATU ETA GARATZEKO ELKARTEA.     

  Getxo wellness hub

ENPRESA ELKARTEA: PORTU ZAHARRA, TXOMIN, 
ITXASBIDE TABERNA ETA JATETXEA, ARRANTZALE 
ETA TXALUPA    

  Arrain Festa Portu Zaharrean

ENPRESA ELKARTEA: LALUCA,  
REFF ETA ARANZAZU CARRERA

  Rustyc Fest Folk

ENPRESA ELKARTEA: GETXOKO AZOKA, ALGOARENE, 
ETA PESCADOS NAVIA    

   Elikadurari lotutako argazki erakusketa

ENPRESA ELKARTEA: JAVIER EGUZKITZA, JOSU 
UNIBASO, ELIAS ROJO, SERAFIN FERRERAS, 
RICARDO BUENO ETA RICARDO MARTINEZ    

  TAXI Tour Getxo

TARPOON SUB, S.L.    

  Irteera erregularrak urpean igeri egitera

ENPRESA ELKARTEA: NAÚTICA GALEA, AS DE GUÍA, 
POLARIS NAUTIKA ESKOLA    

  Irteera erregularrak belaontzian

GAIKERTA CRUISING S.L.- LA MAR DE BIEN  

  Paseo erregularrak motordun itsasontzian

FORE WORK, S.L.- SAILING & WINE;    

  Paseo turistikoak belaontzian itsas 
bidaiarientzat

EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA, S.L.    

  Chill out gauak altueretan

LEIRE APRAIZ - TOTBOX    

   Getxo Virtual Reality
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Udalerriko  
enpresa-eragileekin 
topaketa-guneak. 
Plataforma publiko 

pribatua.

-  Merkataritzaren mahaia: 
plataforma publiko priba-
tua; horren bidez merkatari-
tzaren jardueran nahasitako 
eragileek hausnarketarako, 
informazioa trukatzeko, ez-
tabaidarako eta proposame-
netarako gunea dute.

-  Turismo Mahaia: Ezta-
baida-gune publiko priba-
tu bihurtzeko eratu zen eta 
bertan Getxon turismoaren 
sektorearen garapenari era-
giten dizkioten jarduerak 
proposa, eztabaida eta jarrai 
daitezke. Aldi berean, jomu-
garen turismo kalitatearen 
sistema integrala (SICTED) 
ezartzeko koordinazioa bu-
rutzen du. Turismo mahaian 
turismoaren inguruan dihar-
duten azpisektoreetako en-
presek parte hartzen dute: 
ostatua, turismo baliabideak, 
itsas enpresak, taxiak, jate-
txeak, tabernak eta kafete-
giak...

Merkataritza-eremua dinamizatzeari begira lankidetza 
publiko pribaturako programak

Urtean bi edizio, 
martxoan (84 

saltoki partaide) 
eta irailean (79 

saltoki partaide).

Salgai-hondarren 
merkatua 

10+ 
KOMERTZIO 

BONUA

55 ostalaritza establezimenduk parte hartu du aza-
roaren 18-19ko eta 25-26ko asteburuetan GetxOnegin 
pintxoen VIII. lehiaketan. Halaber, Getxoko 7 esta-
blezimenduk sari gehienak babestuko dituzte.

GetxOnegin! Pintxoen 
VIII. Lehiaketa

Udalak bultza-
tu eta Getxo 

Enpresak 
gauzatutako 

ekimen honen 
bitartez, ohi-

turaz gutxiago 
kontsumitzen 

den gabon 
aurretiko den-
boraldi hone-
tan jarduera 

Getxo Bonua 
kanpaina:

Programa Getxo Kirolak, Kultura eta Ekonomia Sustapenaren arteko lankidetzaz 
gauzatzen da. Merkataritza-ardatzak dinamizatzea du helburu eta, horretarako, 
udalerriko ekonomia eragileek (saltokiek, ostalaritzak, enpresek, kirol eta kultur 
elkarteek, profesional independenteek eta herritarrek) eskuzabaltasunez parte 
hartzen dute aisialdi, ongizate eta osasunarekin zerikusia duten jarduerak garatze-
ko orduan. 59 establezimendu partaide: 19 saltoki, 4 ostalari-establezimendu, 18 
elkarte, 16 profesional eta 2 eragile.

Getxo  
Aktibatu

komertziala, ostalari-
tzakoa eta zerbitzue-
na bultzatu nahi dira. 

Parte-hartzaileak: 
257 merkataritza, os-
talaritza eta zerbitzu 

establezimendu

Eusko Jaurlaritzako kanpainari 
atxiki eta hori hedatzeko 
lankidetza. Gabonetako kanpaina, 
txikizkako merkataritzako 
salmentak sustatzeko.
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GETXO  
PASS

 “En Getxo lo tienes todo, Getxon dena 
daukazu” lelopean kaleak, merkataritza eta os-
talaritza dinamizatzeko hainbat jarduera bult-
zatu da: erakusleihoen lehiaketa, ostalaritzan 
ordutegia zabaltzea, komunikazio kanpaina...

Gabonetako kanpaina
BESTE DINAMIZAZIO 
PROIEKTU BATZUK 

Ongizaterako Getxo kokrea proiektua

Profesional, enpresa eta pertsona ekintzaileen 
arteko topaketa-tailerrak, Getxon ongizatearen 
eremuan enpresen ekosistema sortu eta indar-
tzeko. 

5 tailer urritik abendura (ideiak adieraztea, ideiei 
lehentasuna eskaintzea, aktiboak partekatzea, 
lankidetza-proiektuak diseinatzea, prototipoak 
egitea…):

1. tailerra- 10/18:
27 enpresa partaide

2. tailerra- 11/3:
14 enpresa partaide

3. tailerra- 11/16:
15 enpresa partaide

4. tailerra- 11/23:
21 enpresa partaide

5. tailerra- 12/15:
13 enpresa partaide

Turismo txartela, doan ba-
natzen dena eta Getxon 
kontsumitzen duten bisi-
tariak deskontu eta opa-
riekin saritzen dituena. 

Bere helburua udalerrian 
bisitarien eta turisten kontsu-

m o a sustatzea da. Hala, tokiko enpresek 
eta Getxoko jomuga multzoak irabazi gehia-
go izango dituzte. Aurten 15.000 txartel bai-
no gehiago banatu ditugu honakoen bitartez: 
turismo bulegoa, enpresa partaideak, Bilbo 
Handiko hotelak, turismo bulego hurbilak, 
etab. Gainera, ekimenak espazio nabarmena 
du udalaren web orrian. Are gehiago, bertan 
atxikitako enpresak sustatzen dira (www.ge-
txo.eus/turismo). 2017. urtean modu garran-
tzitsuan (+% 50) hazi zen ekimenari atxiki-
tako enpresen kopurua (2017: 51 enpresa; 
2016: 34 enpresa).



Getxon gozatzeko planak ekimena 

2017. urtean, ekimen honen bitartez 254 tokiko enpresaren (aurreko edizioan 
baino 32 enpresa gehiago) turismo eskaintza sustatu eta zabaldu zen hurrengo 
egitura erabiliz: Getxo Kostaldea (% 8,5), Getxo Monumentu-Kultura (% 5,75), 
Getxo Aktiboa (% 5,75) eta Getxo Gastronomikoa (% 80). Helburua Getxon 
egin daitezkeen turismo-esperientzien eskaintza guztia kontsumitzaileari hurbil-
tzea da. Horrek guztiak tokiko enpresetan eta Getxon ekonomia-eragin handia-
goa izatea du xede.
Eskaintza liburuxken bidez zabaldu zen: 4 hizkuntza-bertsiotan 43.000 ale. Gai-
nera, web orrian atal berezia sartu zen: Web orrian atala zabaldu da eta kanpainan 
sartutako planak nahiz jarduerak jaso dira. Hala, gehiago zabaldu dira eta enpresa 
antolatzaileen erreserba/negozioak errazago itxi dira.

LanLab Getxo. 3D inprimaketaren aukerak 

aditzera emateko espazio irekia.

Espazio honi esker, udalerriko enpresek eta pertso-
nek 3D inprimaketaren teknologiak ematen dituen 
aukerak ezagut ditzakete, beren konponbideak ga-
ratzearekin batera. LanLab Getxo izeneko proiektu 
pilotua udalak bultzatu du, “Lantegi Batuak”, “Gai-
ker-Ik4” eta Getxoko “pr4 Tecnología Social” enpre-
saren laguntzaz. 
Abian jarri zenetik sei hilabete igarotakoan (2017ko 
urtarril-ekaina), getxotarren artean izandako eragina 
honela laburbil daiteke: 400 bisita baino gehiago eta 
emaitza zuzenak itxuraz desberdinak diren pertsona 
eta esparruetan. 3D inprimaketaren eta diseinuaren 
teknologiako oinarrizko printzipioak ikasi dituzte 
hainbat sektoretako erakunde finkatuek eta pertso-
na ekintzaileek (bideo-jokoak, packaging-a, optika, 
oftalmologia, sormen-sektorea, birziklatzea, fisiote-
rapia, altzariak, luminariak, ekitaldien antolakuntza, 
hortz-inplanteak, garbiketa-tresnak, kirol-elkarteak, 
beste administrazio batzuk, etab.). Halaber, unibertsi-
tateko, lanbide heziketako eta ikastetxeetako ikasleak 
hurbildu dira, desgaitasunak dituzten pertsonez gain.18 19

-  Kontrataziorako laguntza ekonomikoak:
 o  1 deialdi enpresa, saltoki eta profesionalentzat, 

forma juridikoa gorabehera, baita irabazi-asmorik 
gabeko erakunde, elkarte edo fundazioentzat ere. 
185.611,67 €.

  • 35 kontratu. 20 emakume
 o  1 deialdi gizarteratze-enpresa, enplegu zentro berezi 

edo irabazi-asmorik gabeko erakundeetarako, gizar-
teratzeko zailtasunak dituzten pertsonak gizarte eta 
lan merkatuan sartzen badihardute. 4 pertsona kon-
tratatu: 40.404,92 €.

-  Getxoko Udalak Lanbideren bitartez zuzenean 19 pertsona 
kontratatu ditu: 162.636,35 €.

-  Klausula sozialak dituzten zerbitzuak eskaintzearen bidez 2 
pertsona kontratatu dira: 6.877,9 €.

Guztizko adierazleak: 60 pertsona langabetu kontratatuak:
 • % 50 emakumeak
 • % 22 >55 urte (13 perts.)
 • 9 pertsona DSBErekin (% 36 1 motakoa)
 • Luzaroan langabezian egon den 4 pertsona
 • 5 pertsona <35 URTE
 • 4 pertsona >45 URTE
 • 2 pertsona desgaitasunarekin

A) Enplegua sustatzeko tokiko ekintza plana. 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren deialdia 
2016/17: Gauzatua: 395.530,84 euro (2016ko 
iraila-2017ko maiatza)

•  1 mota. 10 proiektu desberdinetarako udalak 16 pert-
sona kontratatu ditu: 186.837,77 €

•  2 mota. Kontrataziorako laguntzak Getxoko enprese-
tarako: 229.810,80 € (50 kontraturen aurreikuspena)

B) Enplegua sustatzeko tokiko ekintza plana. 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren deialdia 
2017/18: 416.648,57 euro eskatu eta onartuak (2017ko 
uztaila-2018ko maiatza):

1 MOTA Enplegua sustatzea Gutxienez
Guztira 16: Kontratazioak

5 DSBE 30%
Kolektiboa

2 >> 55 urte 15%
6 Emakumeak 40%

2 MOTA Kontratazio laguntzak
Kontratazioak

Emakumeak 40%



BESTE ERAKUNDE 
BATZUEKIN LANKIDETZA 

Udalerriko elkarte-sarearekin lankidetza: Algortako 
Dendak, Getxo Enpresa eta Getxoko Ostalaritzaren 
Elkartea, ekintza-planak eta jarduera zehatzak gara-
tzeko.

CECOBI eta Aldundia

“Bizkaia Digital Market” plataforma digitala. Pla-
taforman parte hartzen duten udalerriko eragileak 
jarraitzeko koordinazioa. Digitalizazioan eta online 
salmentan merkataritza-establezimenduak kokatzeko 
proiektua.

Merkataritza-ganbera

Salmenta Puntuaren Diagnostikoa. Programa zabal-
tzea eta Getxoko establezimenduak sustatzaileari bi-
deratzea.

Merkataritza-ganbera

“BERRIZ-Enpresa” programa. Programa zabaltzea eta 
Getxoko establezimenduak sustatzaileari bideratzea. 

Eusko Jaurlaritza

Merkataritzari buruzko Informazio Geografiko-
ko Sistema.  Eguneratzeko datuak eskuratzean 
lankidetza. 

UDALERRIKO ENPRESEI 
BURUZKO INFORMAZIOA

Garrantzitsutzat jotzen da bai udalerrian bizi dire-
nek, bai gainerako enpresek eta bisitariek ere Ge-
txoko enpresak erraz aurkitu ahal izatea. Horreta-
rako, bi tresna kudeatzen dira:

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

Baita Getxo Gertu merkataritza informaziorako 5 
guneak ere; udalerri osoan zehar daude, eta kontsu-
mitzaileek informazioa kalean bertan ikustea ahal-
bidetzen dute. 
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EKINTZAILETZA
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EKINTZAILEEN PROFILAK

2017an zerbitzu honetaz baliatu diren erabiltzaileen profila hau izan da:

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

Oharra: martxoaren hasieratik azaroaren amaierara 
arte ez da pertsona ekintzaile berrientzat aholkula-
ritza-zerbitzurik egon; bakarrik jardunean zeuden 
pertsonei eskaini zaie arreta, beren enpresa-plana itxi 
ahal izateko.

SEXUA
 Gizona      Kop. 68      % 38 
 Emakumea       Kop. 113       % 62

JAIOTERRIA
 Nazioa      Kop. 152     % 84 
 Naziotik kanpokoa      Kop. 29       % 16

ADINA
 <25 urte    Kop. 10      % 6 
 25-34 urte         Kop. 48      % 26
 35-43 urte     Kop. 59      % 33 
 >=44 urte         Kop. 58       % 32  
 Daturik gabe         Kop. 6           % 3

IKASKETEN MAILA
 Unibertsitate ikasketak    Kop. 93     % 51 
 Lanbide heziketa         Kop. 34      % 19
 Bigarren mailako ikasketak   Kop. 23     % 13 
 Lehen mailako ikasketak       Kop. 10      % 6  
 Daturik gabe                            Kop. 21      % 11

TALDEAREN INFORMAZIOA

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

2017KO JARDUERARI 
BURUZKO DATUAK:

Informazio saio kopurua  
15 saio, 121 lagunekin
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1. fasea. Enpresa sortu aurretik:

Banakako lehenengo saioan:

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

*  Interesatuarekin edo interesdun-taldearekin 
proiektuaren lehenengo analisi bat egiten da 
proiektuaren alderdi indartsuak eta ahulak defini-
tuz. Horrez gain, enpresa-ideia garatuko duen tal-
dearen 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: ekin-
tzaileak eskaini nahi duen zerbitzuaren edo produk-
tuaren definizioa garatzen du, eta tutorearekin bere 
enpresarentzako enpresa-plana sortzen du Canvas 
ereduan oinarrituta.

Alderdi zehatzetan sakondu behar denean, identi-
fikatutako beharren arabera, proiektuaren tutoreak 
ekintzailea espezializatutako tutoretzetara bidera-
tzen du.

Espezializatutako tutoretzetan lantzen diren arlo 
nagusiak hauek dira:

- Komertziala
- Teknologikoa
- Sare sozialak
- Legeria eta zergak

2. fasea. Bideragarritasun-azterketa:

Aurrez egindako analisia eta gero, ekintzaileak lehe-
nagoko fasean egindako analisi guztia zenbakietara 
pasako du. Horretarako, bideragarritasun ekonomi-
koko azterketa bat egingo du programa informati-
ko zehatz bat erabiliz, proiektua bideragarria den 
edo ez erabakitzeko.

BANAKAKO 
AHOLKULARITZA

Getxolanek laguntza zerbitzua es-
kaintzen du, enpresa ideiaren bi-
deragarritasuna aztertzeko, bana-
banako tutoretzen bidez.
Tutoretza horiek prestakuntza 
ekintzekin batera egiten dira, eta 
proiektuaren bideragarritasuna az-
tertzeko ekintzaileak egiten duen 
ibilbidearen eta, egokia bada, hori 
abiaraztearen osagarri dira.
Lan honek honako faseak ditu:

Erabiltzaile berriak 96
Enpresa proiektu berriak 83
Enpresa sortu aurretik aholkularitza  
jaso duen proiektuen kopurua

145

Enpresa sortu aurretik banakako tutoret-
za-orduen kopurua

373

ESPEZIALIZATUTAKO  
TUTORETZA MOTA

TUTORETZEN ORDU 
KOPURUA

Komertziala 49
Teknologikoa 9
Ekonomikoa-finantzetakoa 3
Legeria eta zergak 26
Kirolaren eta Ongizatearen 
teknologiak eta industriak

6

Sormenaren eta 
Kulturaren industriak

9

Sare sozialak 27
Besteak 3
GUZTIRA 132

BIDERAGARRITASUNARI BURUZKO TUTORETZA
Bideragarritasunari buruz aholkula-
ritza jaso duen proiektuan kopurua

57

Bideragarritasunari buruzko tutore-
tza orduen kopurua

234

2017ko jarduerari buruzko datuak: 

-  Aholkularitza espezializatua jaso duen proiek-
tuen kopurua: 29
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DINAMIZAZIO PROIEKTUAK ETA 
JARDUERAK

Getxo Meeting

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

2017. urtean 19 topaketa eta guztira 182 pertsona partaide (102 emaku-
me eta 80 gizon).

GETXOLANEN LAGUNTZAZ 
2017. URTEAN SORTUTAKO 
ENPRESAK

SORTUTAKO LANPOSTUAK
Emakumeak 31
Gizonak 16
Guztira 47

SORTUTAKO ENPRESAK.  2017
Getxolanen laguntzarekin sortutako enpresak, guztira 35

LANKIDETZAK

Taldeka  

programa 

Bizkaiko Foru Al-
dundiko Enplegua, 
Gizarteratzea eta 
Berdintasuna Susta-
tzeko Sailarekin eta 
DEMArekin lankide-
tza, ekintzailetzarako 
prestakuntza progra-
ma praktiko hau ga-
ratzeko. Getxoko bi 
eremu estrategiko lan-
tzen dira: kirol eta on-
gizateko industriak eta 
kultur turismoa nahiz 
Wellness izenekoa. 14 
pertsonen partaide-
tza. 2017ko azarotik 
2018ko apirilera.



Start Innova

Getxoko ikastetxeen babesa El Correoren enpresa-proiektuen lehiaketan. Getxoko Azko-
rri ikastetxeko ikasleek 2 proiektu aurkeztu dituzte eta finalera iritsi dira. Bat 1.a gelditu da 
eta bestea 4.a. 

“Wanted” ideien IX. lehiaketa 2017. 

Ideia-lehiaketa honen bitartez gazteek garatu-
tako proiektuak martxan jartzen lagundu nahi 
dugu; hain zuzen, orientazio, aholkularitza tek-
niko edo finantzaketa faltagatik aurrera egiteko 
zailtasunak dituzten proiektu horiek. Proiektu 
irabazleak: “Hola”, “Azkona”, “Una noche en el 
cementerio” eta “Osasun Fundamentala”. Osa-
sunarekin, artisautza-garagardoarekin eta film 
laburrarekin zerikusia duten ekimenak dira.
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Euroeskualdean mugikortasun sortzaileari buruzko programa. 

Artistak mugitzeko proiektua, ekintzailetza proiektuak badituzte. 2017ko urtarrilaren 
17an Euroeskualdean mugikortasun sortzailerako bigarren deialdian kandidaturak aur-
kezteko epea ireki zen. Marina Goñi eta Jaime Hayde, Getxoko 2 artista, Bordelera joan 
ziren ekainean. Honezkero, azken deialdia egin da eta, guztira, Getxoko 5 artistak bisitako 
dute Akitania beren proiektu profesionalak hobetzeko eta Akitanian egin diren antzeko 
esperientzietatik ikasteko.

EKINTZAILETZAREN AURREKOA 
IKASTETXEETAN

Fadura LHrekin 

harremanak

Pertsona Ekintzai-
learen Egunean 
partaidetza.

PROFESIONALIZATZEA
27



PROFESIONALIZATZEA
2017an profesionalizatzearen arloan jarduera hauek egin dira:

EKINTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA  
BEREZIA
Oharra: martxoaren hasieratik azaroaren amaierara arte ez zaie prestakuntza zerbitzurik 
eskaini ekintzaileei.

Ekin aurretiko 

ikastaroak

12 orduko mintegi ho-
nen helburua da ekin-
tzailetza kulturaren gai-
nean sentsibilizatzea, 
ekintzaileen ezaugarri 
nagusiak zein diren 
agertzea, eta negozioak 
aztertzeko eta enpresak 
martxan jartzeko proze-
sua zertan datzan azal-
tzea. Azken helburua da 
bakoitzak erabakitzea 
negozioari ekiteko aben-
turan aurrera egin nahi 
duen edo ez.

Ikastaro bat egin da 10 
partaiderekin.

Enpresen kudeaketa

Negozioa kudeatzeko oinarrizko prestakuntza; bertan 
enpresaren arlo desberdinak lantzen dira: merkataritza, 
giza baliabideak, zergak, ekonomia eta finantzak, etab. 
Ikastaro bakoitzak 30 ordu irauten ditu.

3 ikastaro egin dira 36 partaiderekin.
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EKINTZAILEENTZAT ETA ENPRESETARAKO PRESTAKUNTZA BEREZIA

Enpresa eta ekintzaileentzat saio irekiak ekintzailetza berriztatzailearen programen barruan:

GAIA HASIERA-DATA AMAIERA-DATA ORDUAK PARTAIDEAK
Web orri bat eta zer gehiago behar dut 2017/1/10 2017/1/10 4 13

Gehiago eta hobe saldu nahi al duzu? 2017/1/17 2017/1/24 8 9

Online-offline komunikatzeko plana 2017/1/18 2017/1/18 4 8

Nola hitz egin ondo jendearen aurrean? 2017/1/31 2017/1/31 4 12

Enpatian oinarritutako komunikazio eraginkorra 2017/2/2 2017/2/2 4 6

Twitter 2017/2/16 2017/2/16 4 12

Linkedin. Zein da egoteko forma egokia? 2017/2/21 2017/2/21 4 16

Zure blog eta sareentzako edukiak sortzea 2017/2/22 2017/2/22 4 12

Zein ikuspegirekin aztertzen ari dira enpresa eta 
erakundeak ongizatearen gaia? + Teknologiaren 
bitartez ongizaterako bidea

2017/12/11 2017/12/11 4

Turismoa, bidaien eta zoriontasunaren sektorea

Nola bihurtu bidaiarien zoriontasuna zeure negozio 2017/12/12 2017/12/12 4

SILVER ECONOMY: elkar irabazteko aukera + 
Pertsonaren ongizatearekiko hirigintzaren eta hiriaren 
eragina

2017/12/19 2017/12/19 4 5

Joerak kirolean, teknologian eta kirol-turismoan 2017/12/20 2017/12/20 4 3

Getxo: Turismo proiektuak + Getxo: kirol eta 
ongizateko proiektuak

2017/12/21 2017/12/21 4 5
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Bizkaiko iparraldeko enpresa txikientzat OINARRIZKO 
KUDEAKETAN GAITZEKO PROGRAMA da. Programa hau 
“Bizkaia lehiakorra eta lurraldearen ikuspegitik orekatua” proiek-
tuaren barruan sartzen da eta Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia 
eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak nahiz BEAZek bultza-
tzen dute. Nolanahi ere, Eskuinaldea, Mungialdea, Txorierri eta 
Uribe Kostako eskualde-garapen agentzien lankidetzarekin, 2017. 

urterako “enpresa-kudeaketa hobe dadin sustatzea” izeneko erron-
kari lehentasuna eman zaio, mikroenpresa txiki eta ertainen nahiz 
ETEen oinarrizko enpresa-kudeaketa hobetzeko. Gaitze-progra-
ma teoriko-praktikoa da eta enpresa bakoitzari pertsonalizatzen 
zaio. Banakako tutoretzen bitartez enpresa txiki eta ertainen ku-
deaketa profesionala hobetzea du helburu.

Prestakuntza Directiv@21- Kudeaketa aurreratuaren gakoak. 
Erandio, Getxo eta Leioako Udalek, SPRI - Eusko Jaurlaritza eta 
Euskalit erakundeekin batera, 2017. urterako Prestakuntza-Direc-
tiv@21en prestakuntza osoa antolatu dute. Programa industria-en-

presetarako eta zerikusia duten zerbitzuetarako da. 7 prestakun-
tza-saio dauzka, bakoitza goiz bateko iraupenarekin, ezberdinak, 
independenteak eta doakoak, 3 udalerrietan egingo direnak. 

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETAN GAITZE PROGRAMA

KUDEAKETA AURRERATUAREN GAKOAK ETA NOLA ZABALDU ZURE ENPRESAN EZAGUTU NAHI 
AL DITUZU?

MODULUA LEKUA HASIERA-DATA AMAIERA-DATA ORDUAK ENPRESA KOP.
Kudeaketa estrategikoa Leioa 2017/10/3 2017/10/5 8 4
Kudeaketa ekonomiko 
finantzarioa

Mungia 2017/10/9 2017/10/11 8 0

Merkataritza-kudeaketa Sopela 2017/10/16 2017/10/17 8 2
Sare sozialak kudeatzea Getxo 2017/10/23 2017/10/25 8 13

MODULUA LEKUA HASIERA-DATA AMAIERA-DATA ORDUAK ENPRESA KOP.
Kudeaketa aurreratua: 
Pertsonak 

Erandio 2017/9/13 2017/9/13 5 9

Kudeaketa aurreratu - 
Berrikuntzan prestakuntza

Leioa 2017/10/5 2017/10/5 5 4

Kudeaketa aurreratu - 
Gizartean prestakuntza

Getxo 2017/10/24 2017/10/24 5 6
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U.LAB 2017 LEADING FROM THE EMERGING FUTURE IKASTAROA

U.lab doako online-offline ikastaro bat da. MOOC (Massive Open Online Course – Doako Online Ikastaro Masiboak) formatuan eskain-
tzen da eta hiru hileko iraupena du. U.Lab Otto Scharmer-en U teorian oinarrituta dago. Teoria horrek norberaren, erakundeen edota 
gizartearen eraldaketa bilatzen du eta, horretarako, egoerei aurre egiteko gure moduaren aldaketatik abiatzen da. Burua eta senak alderdi 
sakonenetik ireki behar dira, bertatik inspirazio eta sormen kolektiboaren prozesuei ekiteko. Beraz, ikastaroa mooc 4.0 bat da, hau da, onli-
ne prestakuntza-mota horretako eredu pedagogikorik aurreratuena, mundu osoan zuzeneko saioetan (LIVE) parte hartzeko aukera ematen 
baitigu, baita Getxolanen tokiko ezagutza-hubean ere. U.lab 13 astetan egituratuta dago; beraz, online prestakuntza-modulu bakoitza buru-
tzeko bi aste daude. Aurrez aurreko saioak 16:00etatik 19:00etara egin dira hurrengo ostegunetan: 2017/09/21, 2017/10/19, 2017/11/9 
eta 2017/12/14. Irailaren 14ko informazio saiora 16 pertsona bertaratu zen, gainerako saioetara 10 bat.

Merkataritzarako prestakuntza berezia

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

GAIA HASIERA-DATA AMAIERA-DATA ORDUAK PARTAIDEAK

Entrenatu sormenaren giharra. 
Asmatu ideia berri eta hobeak 
zure negoziorako

2017/3/24 2017/3/24 2 13

Tailerra: ‘Sortu bideo bat 
sakelako telefonoarekin, zeure 
komertzioa sare sozialetan 
sustatzeko.’

2017/5/2 2017/5/4 4 10

Mónica Mendozaren 
motibazio-hitzaldia

2017/5/10 2017/5/10 2

Nora eragiten du nire 
dendaren diseinuak 
erosketaren esperientzian?

2017/5/10 2017/5/10 2 9
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TURISMO ENPRESETARAKO BERARIAZKO  
PRESTAKUNTZA

Basque Tour - Turismoren bitartez:

JARDUNALDIA HASIERA-DATA AMAIERA-DATA ORDUAK PARTAIDEAK
Nola kokatu 
zure negozioa 
Interneten

2017/3/29 2017/3/29 2 12

Prestakuntza-
ekintzak 
enpresetarako: 
Segurtasuna 
IKTetan

2017/5/17 2017/5/17 2 2

2.0 Web tresnak 
enpresa-
produktibitatea 
hobetzeko

2017/5/17 2017/5/17 2 5

Sare sozialetako 
2.0 tresnak

2017/5/31 2017/5/31 2 6

Sare sozialetako 
2.0 tresnak

2017/7/26 2017/7/26 2 7

“Proiektu Anfitrioiak” ikastaroen informazioa 

Turismoko adituentzat, zerbitzua eta bisitariei arreta hobetu nahi badituzte. Azaroaren 13tik 17ra hiru lurraldeetan garatuko da eta oso-o-
sorik dago diruz lagunduta. Azaroan. Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak, Basquetourren bidez eta Turismoko 
Estatuko Idazkaritzaren laguntzaz.
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SICTED turismo-kalitateko programa. 

SICTED turismo-kalitateko programak bi helburu dauzka. Batetik, turis-
moaren sektorea profesionalizatzea, turismo-enpresen barne kudeaketa ber-
matzea, eta bezeroak asebetetzen dituzten eta instalazioen segurtasuna eta 
erosotasuna bermatzen dituzten prozesuetan kontrolak ezartzea, eta, bes-
tetik, turismo-destinoaren kontzientzia sortzea, enpresen arteko lankidetza 
sustatuz, baita sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza bul-
tzatuz ere, eta osotasunarentzat etekina bilatzea. 2017. urtean Getxoko 36 
enpresak parte hartu zuen programa honen barruan eta 35ek kanpo gores-
pena/bereizgarria lortu zuen, sistema ezarri ondoren. Horri esker, etengabe 
hobetzen dute bezeroei eskaintzen dieten zerbitzuaren kalitatea.

Euskadi Gastronomika Kluba. 

2017. urtean ekitaldia produktuaren klubari 45 enpresa atxikiak daudela 
amaitu dugu; horietatik 32 kanpoko ebaluazioaren bitartez onartu dira eta 
13k hobekuntza-plana ezartzeko lanean jarraitzen du.

IKTak erabiltzean jardunbide egokiak. 

2017. urtean turismoaren azpisektoreetan dihar-
duen Getxoko 30 enpresak programa honetan parte 
hartu du eta IKTak erabiltzeari buruzko bilakaeran 
emaitza nabarmenak lortu dira. IKTen erabileran 
jardunbide egokiak sustatzeko programaren helbu-
rua honako hau da: sentsibilizazioaren eta lagun-
tza integratuaren bidez euskal turismo-sektoreko 
enpresetan informazioaren eta komunikazioaren 
teknologien (IKT) erabilera hobetzea. Basquetou-
rrek sustatu eta Tecnaliak garatu duen programa 
hori —Heldutasun Digitalaren Eredua— Getxoko 
turismo-enpresetan ezarri da, Turismoa eta Ekono-
mia Sustatzeko Sailak eskaini duen laguntza tekni-
koari eta logistikoari esker. 2017. urtean parte hartu 
zuten 30 enpresetatik 28k kanpoko ebaluazioaren 
ondoren ziurtatzea lortu zuten.



BESTE PRESTAKUNTZA EKINTZA BATZUK,  
JARDUNALDIAK ETA HITZALDIAK

GetxoPRO 2017: Sustapen ekonomiko iraunkorrari buruzko jardunaldiak

210 pertsonak “Sustapen Ekonomiko Iraunkorra. 2020rako Getxoko 
Eremu Estrategikoak” jardunaldietan parte hartu du otsailaren 2tik 
15era Getxo Elkartegiaren instalazioetan. Ekimena Udaleko Ekono-
mia Sustapen Zerbitzuek-Getxolanek bultzatu dute, Bilbao Metro-
poli 30en laguntzaz eta bere helburua bete du, hain zuzen, ekimen 
ekonomikoak garatu eta dinamizatzen laguntzen duten proposamen 
zehatzetan aurrerapausoak ematea Getxoko udalerrirako definitutako 
eremu estrategikoetan: Kultur eta Sormen Industriak, Kirolaren, Gi-
zarte Berrikuntzaren eta Turismo nahiz Gastronomiaren Teknologiak 
eta Industriak.

Bost egunetan mahai-inguruak eta tailerrak garatu ziren eta erakun-
de-ordezkariek nahiz enpresetako profesionalek, batetik, eremu es-
trategiko horietan profesionalizatzeko esperientzia praktikoak landu 
zituzten eta, bestetik, Getxon proiektua garatzeko beharrak aztergai 
izan zituzten. Saio guztietan honako galdera planteatu zen: “Zuk zer 
behar duzu zure proiektua Getxon garatzeko?” Xedea beharrak an-
tzeman eta sarea egitea zen, negozio-ideiak sortzearekin batera.
Sare sozialetan jardunaldiek ordezkaritza garrantzitsua izan zuten Fa-
cebook eta Twitterren bidez eta bertaratutako pertsonek jarraipen ga-
rrantzitsua eskaini zioten.

34

Berrikuntza eta Kulturaren III. Jardunaldia, 

inplizitua azaleratzeko. 

Urriaren 25ean Getxon Berrikuntza eta Kulturaren III. Jar-
dunaldia egin zen. Topaketa Karraskan elkarte profesiona-
lak antolatu zuen. Ikuspegi desberdinetatik Euskadiko kultur 
ekosistema anitza eta heterogeneoa arakatzearen helburua: gi-
zarte-kohesio gisa, beste sektore batzuekin (hala nola tekno-
logikoarekin, zientifikoarekin edo ekoizpen-sektorearekin) gu-
rutzatzen denean eskuragarri dagoen berrikuntza-iturri gisa eta 
taldeka etorkizuna imajinatzeko espazioak sortzeko modu gisa.
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EKONOMIA 
SOZIALA

36

Ekintza desberdinak egin dira:
1.1.1.  Klausula sozialak dituzten proiektuak jarraitzea 

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

1.1.2.  Aholkularitza  
Enpresei beren enpresa-proiektuetan laguntzen ari zaie eta, 
xede horrez, alderdi desberdinetan aholkularitza eskaintzen zaie: 
legeak, merkataritza, enpresa-kudeaketa... Zerbitzua izan dute 
Fadura jatetxeak (Peñascal, S.Coop), Cedemos enpresak (Emaus 
Movilidad,SL) eta iritsi berria den Bihurtuz elkarteak.

EKONOMIA 
SOZIALA
TOKI GARAPENEKO 
PROIEKTUAK, GIZARTE 
ERAKUNDEEKIN 
ELKARLANEAN GAUZATUAK

Ekonomia Sustapeneko Zerbitzu - Getxolanen helbu-
ruetako bat tokiko garapena bultzatzea da, ekonomia 
sozialarekin zerikusia duten proiektuak garatuta. Harta-
ra, langabeen enplegagarritasuna hobetzen laguntzen da, 
eta, bereziki, laneratzeko zailtasun handienak dituztene-
na. Testuinguru horretan, laneratzeko enpresekin lanki-
detzan aritzea tresna bat da (beste bat gehiago) helburu 
horiek lortzeko.

Getxolanek hainbat gizarte erakunderekin lan egiten du, 
tokiko garapenerako proiektuak abiarazteko eta bai zail-
tasun bereziak dituzten pertsonentzat enplegua sortzeko 
balio dutenak ere. Lan horren ondorioz, 15 enpresa eki-
men sozial baino gehiago abian da eta 200 pertsonatik 
gora horretan lanean dihardu.
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EROSKETA PUBLIKO 
ARDURATSUA

Getxoko Udalak eta REAS Euskadik (Eko-
nomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea) 
lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten, gizar-
te klausulen bidez, elkartasun ekonomia eta 
erosketa publiko arduratsuak sustatzeko.

Zenbait lerro landu nahi dira:

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

• Enpleguan kalitate klausulak sartzea.

•  Kontratazio publikora mikroenpresak 
iristea: kontratazio publikora iristeko 
gida erraza argitaratzea; zeregin hori 
zain dago, sektore publikoaren kon-
tratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 
Legea indarrean sartu arte.
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ENPRESETARAKO ETA 
EKINTZAILEENTZAKO 
GUNEAK
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BENTURILLENA HAZTEGIRAKO ESPAZIOA  
DISEINATZEA

Gunea kudeatu eta dinamizatzeko pleguak diseinatzea. Era berean, obra-proiektua egi-
teko gunearen diseinua kontratatu da.

ENPRESETARAKO ETA 
EKINTZAILEENTZAKO 

GUNEAK
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Getxo CO-WORKING

Coworkingera bideratutako espazio berria Sus-
tapen Ekonomikoko egoitzan, Getxolan. Lan 
egiteko eta udalerriko sektore estrategikoak 
bultzatzeko modu berri gisa hartuta, langile in-
dependenteei, ekintzaileei eta ETEak, aukera 
ematen die lantoki bera partekatzeko, proiektu 
komunak sustatzeko eta negozio-aukerak indar-
tzeko.

Horien abantaila esanguratsuenen artean, hauek 
dira nabarmentzekoak:                                                   

• Egiturazko kostuak aurreztea.

•  Sektore desberdinen arteko harreman egonko-
rrak sustatzea.

• Lan-kontaktuak areagotzea.

• Hurbil kokatuta dagoela.

65 m2-ko area garbia du eta gehienez 16 lanpos-
turako prestatua dago. Internet, klimatizazioa, 
bilera-aretoak, garbiketa- eta mantentze-zerbi-
tzuak, espazio eta zerbitzu erkideak... eta nego-
zio-ideia aurrera eramateko beharrezko guztia 
aske erabil daitezke.

Hauxe da ordutegia:
Astelehenetik ostegunera: 

8:30etik 18:30era
Ostirala: 8:30etik 15:00etara

PROSPEKTIBA 
ETA PROIEKTU 
ESTRATEGIKOAK
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PROSPEKTIBA SOZIOEKONOMIKOA

Getxoko eta inguruetako informazio sozioekonomikoa, gure errealitate 
sozioekonomikoa hobeto ezagutzeko. 2017ko adierazle nagusiak:

Langabezia-tasa: % 10,27
Establezimendu kop.: 6.099

Establezimenduen % jardueraren arabera: Industria eta energia 1,66

Establezimenduen % jardueraren arabera: Eraikuntza 7,12

Establezimenduen % jardueraren arabera: Merkataritza, 
garraioa eta ostalaritza

33,05

Establezimenduen % jardueraren arabera: Informazioa eta 
komunikazioak

2,97

Establezimenduen % jardueraren arabera: Finantza-jarduerak 
eta aseguruak

3,41

Establezimenduen % jardueraren arabera: Higiezin jarduerak 3,12

Establezimenduen % jardueraren arabera: Lan-jarduerak 24,87

Establezimenduen % jardueraren arabera: Adm. publikoa, 
hezkuntza eta osasuna

14,92

Establezimenduen % jardueraren arabera: Beste zerbitzu 
jarduera batzuk

8,56

Getxoren eremu estrategikoetako enpresak mapan ipintzea.

Getxo 2020ko elementu estrategikoen ekonomia- eta gizarte-
eraginaren analisia. Erabakiak hartzeko tresna.

2017. urtean udalerriko elementu estrategiko guztien ekonomia- eta gizarte-eragi-
nari buruzko analisia egin da. Horrelako elementutzat jotzen dira balio estrategikoa 
eman dezaketen ekitaldiak, azpiegiturak eta programak. Asmoa da elementu horiek 
aztertzea eta baloratzea zeintzuek egiten duten ekarpen handiagoa Getxo 2020ko 
alor estrategikoen espezializazioan. 

Analisi horrek erakusten digu zein elementu indartu behar diren Ekonomia Susta-
penaren ikuspegitik, baina ez du zertan irizpide erabakigarria izan udaleko alor ba-
koitzak bere helburuak betetzeko zehaztutako ekitaldi eta programetarako (kultura-
lak, kirolekoak eta abar). Asmoa da haien esperientzia eta trebezia baliatzea jarduera 
ekonomikoa sustatzeko, ekitaldi, programa eta abar horiek baliatuta.

800 elementutik gora aztertu ondoren, hainbat analisi kuantitatibo eta kualitatibo-
ren bitartez, eragin ekonomiko eta sozial handiena duten 5 ekitaldiri, 5 azpiegiturari 
eta 5 programari eman zaie lehentasuna. Horrez gain, tresna bat proposatu zaigu 
erabakiak hartzeko, eta lan metodologiak helburuen lortze maila monitorizatzeko 
eta eragin ekonomiko eta sozial jasangarri handiago bat lortzeko.

Bestetik, jakitun gara elementuen espezializazioak hurrengoak kontuan hartu behar 
dituela:

•  Egindako eraginari buruzko analisian identifikatu diren elementuak 
sendotzeko “historiaz” gain, 

•  “Berria”, hau da, egoera desberdinengatik sortzen diren aukerak (udalaz 
gaindiko estrategiak, berrikuntza...), eremu estrategikoak indartzen 
badituzte. 

•  Eta, noski, eragile ekonomiko eta sozialek eremu estrategikoen barruan 
sustatu nahi dituzten proiektu ekonomikoak.

Proiektuek zehaztu diren irizpide-iragazkiak (ekonomikoak eta sozialak) beteko di-
tuzte.

PROIEKTU ESTRATEGIKOAK 
ETA TOKIKO GARAPENA

Getxoko udalerriko eremu estrategikoetan 2016-
2017rako ekonomia sustatzeko proiektu eragilea.

Proiektu eragilea abian jartzeko, LKS enpresaren la-
guntza estrategikoa izan zen. Idazkaritza teknikoa-
ren zereginetan jardun zuen, honako jarduerak ga-
ratzeko:

1.  2016-2020ko plan eragileak diseinatu eta 
antolatzea.

2.  2016-2017rako kudeaketa-eredua eta lan-
plana.

3.  2016-2017rako lehenengo plan eragilea 
ezartzea:

1.  Planaren kudeaketa eredua osatzen 
duten lantaldeak koordinatzea.

2.  2016-2017rako plan eragilea osatzen 
duten ekimenak planifikatu eta 
jarraitzea. 

3.  2016-2017 denboraldirako definitutako 
ekimenak ezartzea.

4.  Komunikazio-plana.
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BESTELAKO PROIEKTUAK

Lokal hutsak 

Txostena amaitzen ari da eta honakoak azalduko 
dira: analisia, jardunbide egokiak identifikatzea, 
jarduera eta dinamizazio plana eta udalerrian hu-
tsak dauden merkataritza lokalak sustatu eta era-
biltzea. 

Lehen sektorea 

Txostena amaitzen ari da eta udalerrian lehen sek-
torea bultzatzeko plana izango du. Egungo egoe-
raren analisia, jardunbide egokien benchmarkinga, 
ekarpenak nahiz ondorioak jasotzea, ekoizleekin, 
ekonomia eragileekin eta herritarrekin partaide-
tza prozesua egin ondoren. Eta jarduera nahiz es-
ku-hartze lerroak proposatzea.

Algortako Azoka

Ekonomia, lege eta merkataritza kudeaketa hobe-
tzeko aholkularitza.

Getxoko Turismo Arloak

Pertsona orori, aniztasun funtzionala dutenei bar-
ne, egokitutako turismo eskaintza sustatzeko ze-
reginean, bi zerbitzu berri jarri ditu abian: mapa 
braille hizkuntzan eta menuen karta irisgarriak.

SAREAK ETA 
LANKIDETZAK
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SAREAK ETA 
LANKIDETZAK
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 Udala
o Bentaranoa. Talde 

eragilearen partaidetza

o Getxo Kirolak-zenbait 
proiektu

o Getxo Kultura-zenbait 
proiektu

o Punta Begoñako mahaian 
partaidetza

o Udal organigrama

o Bestelako proiektuak

 Udalerriz gaindiko erakundeak

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

 Lankidetza publiko-pribatua

  Bizkaia Lehiakorra, Bizkaia 
Orekan eskualdeko estrategia 
planean parte hartzea.

BESTE ZERBITZU 
BATZUK
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BESTE ZERBITZU 
BATZUK

JENDEARI ARRETA 
ESKAINTZEKO 
ORDUTEGIA

GETXO ELKARTEGIAN 
EKITALDIAK KUDEATZEA: 
GURE INSTALAZIOETAN 
ZENBAIT EKITALDI 
DINAMIZATU, 
KOORDINATU ETA 
KUDEATZEA.

KOMUNIKAZIO 
ZERBITZUA:

o  Sare sozialetan (Facebook eta Twit-
ter) sustapen ekonomikoaren profila 
kudeatzea: @getxolan

o Web orriaren mantentze lanak 
o  Sustapen ekonomikoari buruzko 

hileko newsletterra
o Berriak eta prentsa-oharrak
o  Mailingak, posta elektronikoak bi-

daltzea 
o Kartelak, flyerrak, seinaleztapena...
o  Getxoko liburutegiekin ekintzailetza 

eta enpresari buruzko online irakur-
keta-gida (https://plus.google.com/
collection/Q5bLQE)
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