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Sarrera.
Egun lurraldeek aurrean duten erronka balio handiagoa sortuz erakartzeko
gaitasuna garatzea da, horrela, udalerri bat, hiri bat, herrialde bat… erakargarriagoak
diren neurrian lehiatzeko, bere herritar eta bisitarientzat aberastasuna eta ongizatea
sortzeko gaitasun handiagoa izango dute.
Ideia honetatik abiatuta, azterlan honek estrategia berriak hartzeko beharra agerian
uzten du, Getxoko udalerriari merkataritza, aisia eta zerbitzuen sektore dinamikoa eta
aberastasun-sortzailea eman ahal izateko. Sektore horrek jarduera ekonomiko osoaren
motore lana egin behar luke, baina baita lurraldearena ere, harreman sozialerako eta,
ondorioz, bizi, inbertitu eta bisitatzeko interesa duen eremua den aldetik.
Ezaugarri hauek dituen proiektu batek, hiri-proiektua den aldetik, inplikatu
guztien ahalegina -sektore pribatuak eta udala- jasotzea eskatzen du. Honek erakusten
du lankidetza publiko-pribatuko eredu baten bidez lan egiteko behar honen jakitun dela,
erronka berrien berri edukita aztertzeko prozesu hau guztia abiaraztea erabakitzen duen
momentutik bertatik, bere jarduera tertziarioaren oinarriaren gainean baterako
jarduketako neurriak inplementatzeko, udalerriaren balioa erakusteko, bere
erakargarritasuna eta inplikatuta dauden sektore guztien lehiakortasuna handituz. Hau
da, aisia, ostalaritza, merkataritza eta turismoko sektoreena; halere, lan honek bereziki
aztertzen du merkataritzaren sektorea.
Azterlan honek ez du ekarri nahi hirigintza hobetzeko neurri multzoa, edo ez hori
bakarrik gutxienez, aldiz, bere xedea da udalerria osotasun gisa hartuta dinamizatzeko
ildo estrategikoak planteatzea, zerbitzuen sektorearen gaineko jarduketan oinarriturik,
funtsean merkataritzaren gainean. Horrek hirigintzako hobekuntzak jaso ditzake, baina
baita ere kaleko animazioa, ekitaldien antolaketa, udalerriaren dinamismoa areagotzea
ere eragiten duten bestelako arloekiko koordinazioa,…eta abar.
Hori guztia kontuan harturik, azterlan honen helburua honakoa da:
Getxoko merkataritzako jardueraren lehiakortasuna hobetzea eta, bide batez,
biztanleentzat zein bisitarientzat erakargarritasun handiagoa sortzea ahalbidetzen duen
plan estrategikoa diseinatzea. Getxo, eskaintzen dituen zerbitzu guztiengatik, bizikalitatearen erreferente bihurtzea, lankidetza publiko-pribatuaren esparruan jarduketak
garatuz.
Aipatutako helburua lortzeko, hainbat alderdi aztertzeko prozesu sekuentziala
garatu dugu. Horiek jarraian azalduko ditugu azterlan honek dituen atal ezberdinekin bat
etorriz (ikusi 1. irudia).
Horrela, lehenik eta behin, Getxoko merkataritzako egitura aztertu dugu hainbat
iturritan eskuragarri dauden merkataritzako adierazle kuantitatiboetatik abiatuta,
abiarazteko diagnostikoa egiteko xedez. Era berean, eskariaren ezaugarri batzuk aztertu
ditugu merkataritzako mixak bere beharrizanetara duen egokitzapen maila baloratzeko.
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FIG.1 FASES DEL ESTUDIO

Lehenengo atala:
Getxoko udalerriko merkataritzaren
egituraren azterketa.

Marketing Plana Getxoko
Hirugarren Sektorea
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Dinamizatzeko (Merkataritza,
para Aisia
la Dinamización
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eta Turismoa)

Terciario
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sektorearen diagnostikoa eta
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Bigarren atala:
Getxoko merkataritzaren merkating
i
Hirugarren atala:
Getxoko ostalaritza eta aisiaren
egoera hiriko aldearen
eskaintza gisa..
Laugarren atala:
Getxoko merkataritza eta aisiaren
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jarduketak.
Bosgarren atala:
Jarduera tertziarioa Getxoko testuinguru
espazialean.
Seigarren atala:
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Zazpigarren atala:
Jarduteko plan estrategikoa.

Merkataritzako sektorearen azterketa, bigarren atalean, inkestetan oinarritutako
landa-lanaren bidez osatzen da. Honen bidez informazio erabilgarria bildu dugu getxoko
merkataritzak garatzen dituen marketingeko estrategiak ezagutzeko, lehiaren oraingo
egoerara egokitzen den baloratu ahal izateko. Galdesortan Getxon merkataritzako
jarduera dinamizatzeko Udalarekin lankidetzako plataforma inplementatzeko aukerak
baloratzeko informazioa ere jasotzen da.
Hirugarren atalean udalerriko ostalaritza eta aisiako sektorearen egoera ere aztertu
dugu, bere balioa handitzeko merkataritzako eskaintza oinarritzeko zutabeak direlako
eta, aldi berean, egoiliar, turista eta bisitarientzako eskaintzaren atal gisa erabakigarriak
direlako. Ildo horretatik, azterlanaren laugarren atala sinergiak lortzeko batera burutu
daitezkeen turismo, kultura eta kiroleko udal jarduketen gaineko azterketa da. Ideia da
merkataritzako eskaintza aisia eta turismoko eskaintzarekin osatzeko aukerak
ebaluatzea, jarduketa hauek zeharka baliatu ahal izateko xedez eta, modu horretan,
herriguneko sektoreen lehiakortasuna bultzatzea, bai eta bere jarduera garatzen duen
ingurunea dinamizatzea ere. Era berean, txostenaren bosgarren atalean, zerbitzuen
jarduera aztertu dugu Getxoko testuinguru espazialean.
Deskribatutako ataletan aurretik egindako azterketen ondorioz, lanaren seigarren
atalean diagnostikoa egin dugu eta, horrekin bat etorriz, txosten honen zazpigarren eta
azkeneko atalak hiru urterako jarduteko plan estrategikoa biltzen du. Aipatutako plana
Getxo merkataritza-gune ireki gisa eratzeko garatu beharreko hainbat ildo
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estrategikoren inguruan egituratuta dago, jarduera tertziarioa, eta bere merkataritzarena
zehazki, bultzatu eta dinamizatzen duena.
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I. atala. Udalerriko merkataritzaren egitura. Eskaintza-eskariaren
azterketa.
1.1. Getxo: udalerri bat, hainbat errealitate.
Getxo 11,64 km2ko udalerria da Bizkaiko kostaldean kokaturik, kosta eta
hondartzeko 10 km dituena eta eraketa berezia duena, izan ere, bertan bi ingurune
nagusi bereizi behar ditugu hirigintza zein merkataritzaren ikuspegitik, hots, Algorta eta
Areeta, nagusiki egoitzazkoak diren Neguri eta Getxoko Andra Mariko inguruneez
gainera. Horrela bada, Getxo oso udalerri anitza da, hainbat auzo dituena eta,
merkataritzari dagokionez, polizentrikoa aurretik azaldutako merkataritzako bi gune
horien inguruan. Azken hauek antzeko establezimendu kopurua dute, hala ere,
dentsitatea oso bestelakoa da Algortako aldean bizi diren biztanleak Areetan bizi
direnak baino gehiago dira eta, horren ondorioz, dentsitate handiagoa dago bigarren
gune honetan bigarrenaren aldean.
Historikoki, 2004. urteko MBPEn (Merkataritza Biziberritzeko Plan Berezia)
jasotzen den bezalaxe, Areeta izan da Getxoko udalerriko merkataritzako alde nagusia,
Algorta eta Getxoko Andra Maritik etorritako barruko merkataritzako fluxuak ere
hartuta, baina Algortan izandako hiriko eraldaketa sakonekin lotuta, azken honek
nolabaiteko kontsolidazioa lortu du topaketa eta elkartrukerako gune gisa. Hala ere,
Areetak Algorta eta Getxoko Andra Mariko merkataritzako fluxua hartzen jarraitzen du.
Edozelan ere, Getxoko udalerria, oro har, ireki izanak, metro, errepide edo autobus
bidez komunikatzeko bere erraztasun handiagoek Getxotik kanpoko inguruneetara
mugitzen laguntzen dute eta ondorioz, gastua Getxotik kanpora joateko erraztasun
handiagoa ere badago, komertzialki gastua atxiki eta, baita erakartzeko ere, polo
indartsutzat eratu ezean. Eta horretan, hain zuzen ere, helburua finkatu behar dugu,
udalerriaren irekiera baliatzea gastua hartzea errazteko eta ez berau herritik ateratzea
eta, aldi berean, bi poloek elkar elikatzea osotasun gisa eratzeko xedez. Azkeneko
helburu hau lortzeko erronka da udalerri sakabanatu baten lurraldeko konexio eta
kohesio handiagoa lortzea da, jarraitasuna lortzea eta, apurka-apurka, bi guneak
banatzen dituzten barrerak, errealak zein burukoak, ezabatzen joatea, biek ala biek bere
barruko harremanak, merkataritza, gizarte eta turismoaren ikuspegitik, berraktibatzea
lortuta.
Dena den, txosten honetan, azterketak Getxo eratzen duten gune guztiak kontuan
hartzen ditu baina udalerriaren (osotasun gisa) merkataritza eta turismoren suspertzea
ahalbidetzen duten neurriak eratzeko beharra bere egiten du.
1.2. Getxoko udalerriko txikizkako merkataritzaren egituraren azterketa
jarduera-adarren arabera: Osotasunaren ikuspegia eta Areeta, Algorta, Getxoko
Andra Mari eta Neguriko hiriguneen egitura bereizien azterketa.
Getxoko udalerriko txikizkako merkataritzaren egitura edo sailkapena, jardueraadarren arabera, aztertzearen xedea da, lehenik, udalerriko biztanleen beharrizanei
erantzuteko duen gaitasuna ezagutzea, aldi berean, eskaintzen duen bizi-kalitatearen
pertzepzioaren funtsezko osagaia delarik. Udalerri honek, berezitasun gisa, bi hirigune
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ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko bestelako udalerrietako saltoki kopuruaren antzeko
kopurua dutenak, eta hirugarren gune bat, neurri txikiagokoa, saltokien eskaintzari
dagokionez.
Ezaugarri honek, osoko azterlanaren osagarri moduan, hiru hirigune hauetako
bakoitzaren sakoneko azterketa egiteko beharra planteatzen du. Azterketa honetatik
abiatuta, Getxoko merkataritza bere egoiliarrentzat erreferente izateko eta baita
bisitarientzako turismoko erakargarritasunaren zati bat ere izateko, ekin beharreko
ekintzak erabaki ahal izango ditugu, aisiako bestelako jarduera batzuekin batera
udalerria, osotasunean, bereiztea ahalbidetu ahal izateko. Ondorioz, lehenengo atal
honetan merkataritzako sektorearen egoera aztertu dugu hiriguneko bestelako jarduera
ekonomikoak antolatzea ahalbidetzen duen egitura gisa.
Merkataritzako egitura bi talde handitan sailkatuta dago, elikaduraren merkataritza
eta noizbehinkako produktuen merkataritza, edo elikadurarena ez den merkataritza.
Aldi berean, elikaduraren merkataritzaren barruan elikaduran espezializatu gabeko
merkataritza, merkataritza-gune handiak zein autozerbitzu txikiak barne hartzen dituena,
eta merkataritza espezializatua, fruta-dendak, arrandegiak eta elikaduran
espezializatutako bestelako saltokiak barne hartzen dituena.
Getxoko udalerri osoan, guztira, 11311 saltoki daude, hauetatik, 296 elikadurako
saltokiak dira, eta 835, berriz, noizbehinkako produktuen edo jateko ez diren
produktuen saltokiak dira. Datu hauek 2007. urtekoak dira, Estatistikako Euskal
Institutuan (Eustat) estatistikako informazioa dagoen azkeneko urtea baita.
2000-2007 aldiko merkataritzako egiturak %3,8ko hazkundea izan du saltoki
kopuruari dagokionez baina portaera oso bestelakoa izan da elikaduraren merkataritzan
eta elikadurakoa ez den merkataritzan. Horrela, elikaduraren merkataritza 2000. urtean
%29,7 izatetik 2007. urtean %26 izatera igaro da eta elikadurakoa ez den merkataritza,
aldiz, merkataritza osoaren %70,2 izatetik %73,8 izatera igaro da 2007. urtean. Ikusi 1.
Taula.
1. taula. Getxoko txikizkako merkataritzaren egitura jarduera-adarren arabera
2000-2007
URTEAK
Elikadura ez espezializatua guztira
Elikadura espezializatua guztira
Elikadurako merkataritza guztira
T.m. Drogeria, lurrin-denda eta farmazia
T.m. Pertsonaren ekipamendua
Etxeko ekipamendua
Brikolajea
Jostailuak eta Kirolak
Bestelako saltokia
Elikadurakoa ez den merkataritza guztira
Elikadurako merkataritza+elikadurakoa ez den merkataritza guztira

2000
64
260
324
58
252
161
6
46
242
765
1089

2007
50
246
296
68
276
165
5
42
279
835
1131

Iturria: Guk egina honakoak oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2007
1

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. 2007. urtea. Motordun ibilgailuen, motozikleten eta
ziklomotorren merkataritza; motordun ibilgailuetarako erregaiaren txikizkako merkataritza
eta
establezimenduan egiten ez den merkataritza izan ezik.
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Bilakaera honek erakusten du udalerrian, oro har, elikadurako merkataritzak
garrantzia galtzen duela elikadurakoa ez den merkataritzaren aldean, azken honek
azkeneko urteotan hazkunde handia izan baitu. Bilakaera honen azterketa zehatza
hurrengo ataletan jasota dago.
1. grafikoan Getxoko udalerri osoko merkataritzaren egoera aztertuta dago,
ehunekotan adierazita. Horrela, merkataritzako azpisektore adierazgarrienak honakoak
dira: beste merkataritza2, ehuneko handiena duena saltoki guztien gainean (%25),
jarraian pertsonaren ekipamenduko merkataritza dago (%24), elikadurako merkataritza
espezializatua edo denda tradizionalak (%22) eta etxeko ekipamendua (%15).
Elikadurako eta pertsonaren ekipamenduko merkataritzaren taldea pertsona eta
urte bakoitzeko gastua gehien bat bereganatu duten saltokien taldea da, hala ere,
azkeneko urteotan joera aldatu da etxebizitza, ur, elektrizitate eta altzarien gastuaren
eraginez, Estatistikako Institutu Nazionalaren (EIN) txostenen arabera , gutxienez 2007.
urtera arte. Joera hau areagotu behar da 2008. urtetik aurrera familien zorpetze
handiagatik eta erabilgarri dagoen gastuaren murrizketagatik, eta honek kontsumoaren
gainean eragina izango du epe ertainean.
Ondorioz, ekipamendu pertsonalaren, etxeko ekipamenduaren, aisiaren eta
kirolaren salmentak murriztea aurreikusten dugu, bai eta kontsumo iraunkorreko
ondasunen salmentak jaistea ere, eraikuntzaren beherakadagatik.
1. grafikoa. Getxoko saltokiak jarduera-adarren arabera (%).2007. urtea
Elikadura ez
Espezializatua
guztira
%4

Beste
merkataritza
%25

Elikadura
Espezial izatua
guztira
%22

Jostailuak eta Kirolak
%4

Brikolajea
%0
Etxeko
ekipamendua
%15

T.m.
pertsonaren
ekipamen

T.m. Drogeria,
Lurrin-denda
eta farmazia
%6

%24

Iturria: Guk egina honakoak oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008

2

“Beste merkataritza” epigrafepean pertsonaren ekipamendu eta etxeko ekipamenduaren kategorian
sartzen ez den merkataritza sartzen da. Bertan honakoak jasota daude: liburuak eta egunkariak, bitxidendak, loreak eta landareak, optikak, beste saltokiak eta artikuluen konponketak.
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Getxoko txikizkako merkataritzaren egituraren azterketa ez litzateke osoa izango
merkataritzaren ezaugarriak aztertu gabe udalerria eratzen duten lau hiriguneetan.
Ikuspegi honetatik, jarraian Algorta, Getxoko Andra Mari, Areeta-Romo eta Neguriko
txikizkako merkataritzaren azterketa egin dugu, banan-banan3.
•

Txikizkako merkataritzaren egitura Algortan

2. taulan Algortako hiriguneko txikizkako merkataritza jasota dago jardueraadarren arabera. Bertan 412 establezimendu daude. Horrela elikadura espezializatuko
merkataritza edo elikadurako denda tradizionalena ugariena da elikadurako
merkataritzaren taldearen barruan, guztira, 101 establezimendu, eta elikadurako
merkataritzan, berriz, guztira 118 establezimendu daude. Bestaldetik, elikadurarena ez
den merkataritzaren taldea, ugariena establezimendu espezializatuetako artikulu berrien
merkataritzakoa da4, honen 294 establezimendu daudelako.
2.

taula. Algortako txikizkako merkataritzaren egitura jarduera-adarren arabera
2007. urtea
Establezimendu mota
T.m. elikadura ez espezializatua
T.m. elikadura espezializatua
Elikadurako merkataritza guztira
T.m. Farmaziako produktuak, artikulu medikoak, edertasuna eta
higienea
Beste T.m. Artikulu berriak establezimendu espezializatuetan
Establezimenduetan egin gabeko T.m.
T.m. Bigarren eskuko ondasunak, establezimenduetan
Elikadurakoa ez den merkataritza guztira
Elikadurako merkataritza+elikadurakoa ez dena guztira

2007. urtea
17
101
118
24
256
11
3
294
412

Iturria: Guk egina honakoak oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
2. grafikoan Algortako merkataritzako egitura aztertu dugu ehunekotan adierazita.
Horrela,
merkataritzako
azpisektore
adierazgarrienak
establezimendu
espezializatuetako artikulu berrien merkataritza (%61), jarraian elikadurako
merkataritza espezializatua dago, %25a dena. Elikaduran espezializatuta ez dagoen
merkataritza %4a da, eta farmazia, edertasun eta higieneko produktuen merkataritza,
berriz, %6a da. Hau da, Algortako merkataritzako egituran elikadurakoa ez den
merkataritza %71 da eta elikadurako merkataritza, berriz, %29a.

3

Eustat datu-basetik datozen datuek (2008) adierazten dute Getxoko udalerrian kokapen ezezaguneko
107 saltoki daudela. Hauek, testuinguru globalean aztertu baditugu ere, ez ditugu jaso guneen araberako
azterketan.
4 Establezimenduen talde honetan honakoak daude: pertsonaren ekipamenduko merkataritza, etxeko
ekipamenduaren merkataritza, jostailuak eta kirolak eta beste merkataritza.
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2. grafikoa. Algortako saltokiak jarduera-adarren arabera (%). 2007. urtea
ALGORTA 2007
Bigarren eskuko
T.m.
establezimenduetan
%1

Establezimenduetan
Egin gabeko t.m.
%3

Elikadura ez
Espezializatuko t.m.
%4

Establezimendu
espezializatuetako
beste
t.m
%61

Elikadura
Espezializatuko
t.m.
%25

Farmaziako produktuen
artikulu medikoen
edertasun
eta higieneko t.m.
%6

Iturria: Guk egina honakoak oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
•

Txikizkako komertzioaren egitura Getxoko Andra Marin

3. taulak Getxoko Andra Mariko hiriguneko merkataritza-egitura erakusten du,
eta bertan, guztira, 72 establezimendu daude.
Horrela, elikadura espezializatuko saltokiak edo elikadurako denda tradizionalak
ugarienak dira elikadurako merkataritzako taldearen barruan, 23 establezimendu
daudelarik, eta elikaduran, guztira, 26 establezimendu daude. Bestaldetik, elikadurakoa
ez den merkataritzako taldean merkataritzako 46 establezimendu daude,
establezimendu espezializatuetako artikulu berrien merkataritza nagusi delarik, 32
establezimendurekin.
Hirigune honen merkataritzako egitura Algorta eta Areetakoren bestelakoa da,
elikadurakoa ez den edo noizbehinkako produktuen merkataritzak garrantzi txikiagoa
duen egitura baita, eta hurbileko merkataritzaren berezko elikadurako merkataritza,
aldiz, garrantzi handiagoa du. Ondorioz, egoitzazko gunea da, eta bertan merkataritzak
oinarrizko beharrizanei erantzuten die eta ez da erakartzeko osagaia.
3. taula. Txikizkako merkataritzaren egitura jarduera-adarren arabera
Getxoko Andra Mari. 2007. urtea
Establezimendu mota
T.m. elikadura ez espezializatua
T.m. elikadura espezializatua
Elikadurako merkataritza guztira
T.m. Farmaziako produktuak, artikulu medikoak, edertasuna eta
higienea
Beste T.m. Artikulu berriak establezimendu espezializatuetan
Establezimenduetan egin gabeko T.m.
T.m. Bigarren eskuko ondasunak, establezimenduetan
Elikadurakoa ez den merkataritza guztira
Elikadurako merkataritza+elikadurakoa ez dena guztira

2007. urtea
3
23
26
6
32
6
3
46
72

Iturria: Guk egina honakoak oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
3. grafikoan Getxoko Andra Mariko merkataritzako egitura aztertu dugu (2007.
urtea), ehunekotan adierazita. Horrela merkataritzako azpisektore adierazgarrienak
12
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establezimendu espezializatuetako artikulu berrien merkataritza da (%45), jarraian
elikadurako merkataritza espezializatua dagoelarik (%32). Elikaduran espezializatu
gabeko merkataritza (%4) eta farmazia, edertasun eta higieneko produktuen
merkataritza (%8). Hau da, Getxoko Andra Mariko merkataritzako egituran
elikadurakoa ez den merkataritza %64koa da eta elikadurako merkataritza, berriz,
%36koa.
3. grafikoa. Getxoko Andra Mariko Saltokiak jarduera-adarren arabera (%).2007. urtea
Bigarren eskuko
t.m.
establezimenduetan
%4

ANDRA MARI 2007

Establezimenduetan
egin gabeko t.m.
%7

Elikadura ez
espezializatuko t.m.
%4

Elikadura espzializ.
t.m.
%32
Artikulu berrien
beste t.m.
establezimendu
espezializatuetan
%45

Farmaziako produkt.,
artikulu
medikoen,
edert. eta hig. T.m.
%8

Iturria: Guk egina honakoak oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
•

Areetako txikizkako merkataritzaren egitura

4. taulan Areetako hiriguneko txikizkako merkataritza jaso dugu jarduera-adarren
arabera. Hirigune honek merkataritzako 506 establezimendu ditu.
Elikadura espezializatuko saltokiak edo elikadurako denda tradizionalak
ugarienak dira elikadurako merkataritzako taldearen barruan, 113 establezimendu
guztira. Elikadurakoa ez den merkataritzaren taldean, berriz, ugariena establezimendu
espezializatuetako artikulu berrien merkataritzarena da, eta guztira 393 establezimendu
daude.
4. taula. Txikizkako merkataritzaren egitura jarduera-adarren arabera. Areeta. 2007.
urtea
Establezimendu mota
T.m. elikadura ez espezializatua
T.m. elikadura espezializatua
Elikadurako merkataritza guztira
T.m. Farmaziako produktuak, artikulu medikoak, edertasuna eta
higienea
Beste T.m. Artikulu berriak establezimendu espezializatuetan
Establezimenduetan egin gabeko T.m.
T.m. Bigarren eskuko ondasunak, establezimenduetan
Elikadurakoa ez den merkataritza guztira
Elikadurako merkataritza+elikadurakoa ez dena guztira

2007. urtea
25
88
113
32
352
6
3
393
506

Iturria: Guk egina honakoak oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
4. grafikoa. Areetako saltokiak jarduera-adarren arabera (%).2007. urtea
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AREETA 2007
Bigarren eskuko
ondasunen t.m.
establezimenduetan
Establezimenduetan
%1
egin gabeko t.m.
%1

Elikadura ez espezial.
t.m.
%5

Artikulu berrien
beste t.m.
establezimendu
espezializatuetan
%70

Elikadura espezial.
t.m.
%17

Farmaziako
produktuen,
artikulu medikoen,
edert. eta hig. t.m.
%6

Iturria: Guk egina honakoak oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
4. grafikoan Areetako merkataritzako egitura aztertu dugu (2007. urtea),
ehunekotan adierazita. Horrela, merkataritzako azpisektore adierazgarrietan
establezimendu espezializatuetako artikulu berrien merkataritza da (%70 guztira),
jarraian elikadurako merkataritza espezializatua dago, %17. Elikaduran espezializatu
gabeko merkataritza (%5) eta farmaziako produktuen, edertasun eta higienekoen
merkataritza, berriz, %7. Hau da, Areetako merkataritzako egituran elikadurakoa ez den
merkataritza %78a da eta elikadurako merkataritza, berriz, %22a.
Areetako aldeak merkataritzako saltoki asko ditu, batez ere elikadurakoak ez
diren saltokiak, eta establezimendu mota hau da, hurbileko merkataritza ez bezala,
merkataritzako gastua atxiki eta erakartzeko gaitasuna duena. Merkataritzako gune hau,
Algortakoarekin batera, euskarri irmoa da Getxoko udalerrian, oro har, egun dauden
gastu-ihesei eusteko, marketing planean bertan agerian utziko dugunez.
•

Neguriko txikizkako merkataritzaren egitura

5. taulan Neguriko hiriguneko txikizkako merkataritza jaso dugu jarduera-adarren
arabera. Guztira, merkataritzako 34 establezimendu daude bertan.
5. taula. Txikizkako merkataritzaren egitura jarduera-adarren arabera. Neguri. 2007.
urtea
Establezimendu mota
T.m. elikadura ez espezializatua
T.m. elikadura espezializatua
Elikadurako merkataritza guztira
T.m. Farmaziako produktuak, artikulu medikoak, edertasuna eta
higienea
Beste T.m. Artikulu berriak establezimendu espezializatuetan
Establezimenduetan egin gabeko T.m.
T.m. Bigarren eskuko ondasunak, establezimenduetan
Elikadurakoa ez den merkataritza guztira
Elikadurako merkataritza+elikadurakoa ez dena guztira

2007. urtea
6
6
3
18
5
2
28
34

Iturria: Guk egina honakoak oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
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Noizbehinkako produktuen merkataritza merkataritzako egitura honen
garrantzitsuena da, horri baitagokio merkataritzaren %82a. Gune honetan ez dago
elikaduran espezializatu gabeko establezimendurik; elikadurako denda tradizionalak
baino ez ditu. Hala ere, saltoki kopurua, guztira, hain txikia denez ezin dugu hartu
udalerriko merkataritzako ardatz esanguratsutzat.
1.3. Merkataritza jarduera-taldeen arabera eta merkataritzako dentsitatea
Getxoko udalerrian.
Jarraian, merkataritzaren egoera aztertu dugu, elikadurako merkataritza
espezializatu gabekoan eta espezializatuan bereizita, eta beste talde batean elikadurakoa
ez den edo noizbehinkako produktuen merkataritza. Azterketa hau egiteko orduan,
udalerri osoaren ikuspegia eta Algorta, Areeta, Getxoko Andra Mari eta Neguriko
hiriguneen egoera banandua kontuan hartu ditugu.
1.3.1. Elikaduran espezializatu gabeko merkataritza.
Udalerriko merkataritzaren egiturazko ezaugarriak, bere bilakaera eta sendotasuna
denboran zehar aztertzeko, erreferentziatzat 2000. urtea hartu dugu. Izan ere, urte
honetan egindako salmenten gaineko informazioa dugu5, eta konparazioa egin dugu
talde honek 2007. urtean izandako egoerarekin.
Elikaduran espezializatu gabeko merkataritzak %22ko beherakada izan du
aztertutako aldian, baina talde honetan supermerkatuko formatuaren hazkundea ere
nabarmendu behar dugu. Talde honetako gainerako saltoki mota guztiek beherakada
izan dugu denboraldi honetan. Supermerkatuko formatuaren hazkundea Euskal
Autonomia Erkidegoko udalerri gehienetan ikusitako joera da, Estatuan gertatzen den
bezalaxe. Izan ere, super-zerbitzuek, autozerbitzuek eta merkataritza tradizionalak
galdutako merkatu-kuota bereganatu du. Ikusi 6. taula. 5. grafikoan egiaztatu ahal
dezakegu supermerkatuak elikaduran espezializatu gabeko merkataritzaren %42a direla
udalerrian.
6. taula. Elikaduran espezializatu gabeko t.m.. Getxo 2000- 2007
Elikaduran espezializatu gabeko T.m. Getxo
52111 Hipermerkatuak (2.500 m2 baino gehiago)
52112 Supermerkatuak (2.499 eta 400 m2 bitartean)
52113 Super-zerbitzuak (399 eta 120 m2 bitartean)
52114 Autozerbitzuak (119 eta 40 m2 bitartean)
52115 Espezializatu gabeko bestelako establezimenduak
52121 Biltegi handiak
52122 Bestelako t.m. espezializatu gabeko establezimenduetan
Elikaduran espezializatu gabeko t.m. guztira

2000
0
15
8
15
10
0
16
64

2007
0
21
5
7
6
0
11
50

Iturria: Guk egina honakoak oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008.
5. grafikoa. Elikaduran espezializatu gabeko t.m. (%). Getxo 2007
5

Getxoko udalerriko txikizkako merkataritzaren salmentak Eustatek egindako “Galera eta
irabazien kontua banaketako aldagai nagusien arabera CNAE-93”-tik datoz, eta txikizkako
merkataritzaren gastu-erakarmen/-ihes maila kalkulatzea ahalbidetzen dute. “Galera eta irabazien
kontua” 2000. urtean eta 2005. urtean egin zuten eta hauek dira erabilgarri dauden azkeneko datuak.
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52122 Beste t.m.
espezl. Gb.
Establezimendu.
%22

52111 Hipermerkatuak
( 2.500 m2 baino
gh )
%0

52112 Supermerkatuak
(2.499 eta 400 m2 art.)
%42

52121 Biltegi
handiak
%0

52115 Espèzializatu gb.
Beste establez.
%12

52113 Superzerbitzuak
(399 eta 120 m2 bit.)
%10

52114 Autozerbitzuak
(119 eta 40 m2 bit.)
%14

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
Getxon elikaduran espezializatu gabeko merkataritzako 50 establezimenduetatik,
7. taulak Algorta, Getxoko Andra Mari, Areeta eta Neguriko hiriguneetan duten
hedapena erakusten du. Horrela, Getxoko udalerriko elikaduran espezializatu gabeko
merkataritzaren %50a Areetan dago (25 establezimendu), jarraian Algorta dago
%34arekin (17 establezimendu) eta hiru establezimendu daude Getxoko Andra Marin
(%6). Ikusi 7. taula.
7. taula. Elikaduran espezializatu gabeko t.m. bananduta Getxo 2007
Getxoko elikaduran espezializatu
gabeko t.m. bananduta hiriguneetan
Elikaduran espezializatu gabeko
establezimenduetako t.m.

Getxoko
Andra
Algorta
Mari
Areeta
Establezimendu kopurua
17

3

25

Neguri

Guzti
ra

Ezezaguna

0

5

50

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008

1.3.2. Elikaduran espezializatutako merkataritza.
Elikaduran espezializatutako merkataritza Getxoko udalerriko merkataritzako
egituraren %22a da eta garrantzitsuena ere bada elikadurako merkataritzaren barruan,
talde honen %83a baita.
8. taula. Elikaduran espezializatutako t.m.. Getxo 2000- 2007
Elikaduran espezializatutako t.m.
2000
52210 Fruta eta berduren t.m.
52220 Haragi eta haragi-produktuen t.m.
52230 Arrain eta itsaskien t.m.
52240 Ogi eta okindegi, gozotegi eta gozo-dendako produktuen t.m.
52250 Edarien t.m.
52260 Tabakoko produktuen t.m.
52271 Esnekien t.m.
52272 Beste t.m. elikaduran espezializatutako establezimenduetan
Elikaduran espezializatutako t.m. guztira

2007

41
54
29
76
1
17
5
37
260

35
60
29
74
2
16
1
29
246

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
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8. taulan ikus daiteke saltoki mota honetan %5eko beherakada egon dela
aztertutako aldian zehar. Fruta eta berduren denda kopurua, okindegiak, tabako, eskien
dendak eta bestelako merkataritza murriztu dira. Hala ere, harategiak (%24) hazi dira
eta arrandegiak, berriz, mantendu dira (%12). Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko
udalerrietan ikusitako joera ez dute jarraitu, izan ere, azkeneko urteotan arrandegien
zein harategien beherakada mehatxua da azpisektore honetarako. Ikusi 6. grafikoa.
6. grafikoa. Elikaduran espezializatutako t.m. Getxo 2007
52272 Beste t.m.
elikaduran espezializatut.
establezimenduet.

52271 Esnekien
t.m.
%0

%12

52260 Tabakoko produktuen
t.m.
%7

52210 Fruta eta berduren
t.m.
%14

52220 Haragi eta haragizko
produktuen t .m.
%24

52250 Edarien
t.m.
%1
52240 Ogi eta okindegi,
Gozotegi et a gozo-dendako
produktuen t. m.
%30

52230 Arrain eta
itsaskien t.m.
%12

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
9. taula. Elikaduran espezializatutako t.m. bananduta Getxo 2007
Getxoko

Getxoko elikaduran espezializatutako
Andra
t.m. bananduta hiriguneen arabera
Algorta
Mari
Establezimendu kopurua
Elikagai, edari eta tabakoaren t.m.,
establezimendu espezializatuetan

101

23

Areeta

88

Neguri

6

Ezezaguna

Guztira

28

246

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
Getxon elikaduran espezializatutako merkataritzako 246 establezimenduetatik, 9.
taulak bere hedapena erakusten du Algorta, Getxoko Andra Mari, Areeta eta Neguriko
hiriguneetan. Hirigune hauetan elikaduran espezializatutako merkataritza honela
banatuta dago: %41 Algortan (101 establezimendu), %9 Getxoko Andra Marin (23
establezimendu), %35,7 Areetan (88 establezimendu) eta %2a Negurin (6
establezimendu).
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1.3.3. Elikadurakoa ez den edo noizbehinkako produktuen merkataritza.
Elikadurakoa ez den edo noizbehinkako produktuen merkataritzak oso aldeko
bilakaera izan du 2000. urtetik aurrera, horrela, saltoki kopurua %9 hazi da. Talde
honetako formatu guztiak hazi dira, jostailuen eta kirolen saltokia eta brikolajea izan
ezik. Ikusi 10. taula.
10. taula. Elikadurakoa ez den edo noizbehinkako produktuen t.m.. Getxo 2000-2007
2000
2007
Elikadurakoa ez den edo noizbehinkako produktuen t.m.
Drogeria, lurrin-denda eta farmaziako t.m.
Pertsonaren ekipamenduko t.m.
Etxeko ekipamendua
Brikolajea
Jostailuak eta Kirolak
Bestelako saltokiak
Elikadurakoa ez den merkataritza guztira

58
252
161
6
46
242
765

68
276
165
5
42
279
835

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
Elikadurakoa ez den merkataritzaren taldean, pertsonaren ekipamenduko saltokiak
talde honetako guztien %33a dira eta talde honetako adierazgarrienak dira beste
saltokiekin batera. Etxeko ekipamenduaren merkataritza elikadurakoa ez den saltokien
taldeko %20a da. Ikusi 7. grafikoa.
7. grafikoa. Elikadurakoa ez den edo noizbehinkako produktuen t.m. (%). Getxo 2007
Beste merkat.
%33

Drogeria, lurrin-denda
eta farmaziako
t.m.
%8

Jostailuak eta Kirol.
%5

Brikolajea
%1

Etxeko ekipamendua

Pertsonen.
ekipamenduaren
t.m.
%33

%20

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
Elikadurakoa ez den merkataritzak hiriguneetan duen egoera jaso dugu 11. taulan.
Bertan ikus daiteke saltoki mota hauek nabarmen jaitsi direla Areeta eta Algortan,
Getxoko gainerako hiriguneen aldean. Areetan talde honetako elikadurakoak ez diren
saltokien %47a daude, Algortan %35a, Getxoko Andra Marin %5,5a eta Negurik
%3,3a.
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11. taula. Elikadurakoa ez den edo noizbehinkako produktuen merkataritzaren t.m.
bananduta. Getxo 2007
Getxoko elikadurakoa ez den t.m.
bananduta hiriguneen arabera
Establezimendu kopurua
Farmaziako produktuen, artikulu
medikoen, edertasun eta higienearen t.m.
Establezimendu espezializatuetako
artikulu berrien bestelako t.m.
Establezimenduetan egin gabeko t.m.
Bigarren eskuko ondasunen t.m.,
establezimenduetan
Elikadurakoa ez den merkataritza
edo noizbehinkako produktuen t.m.
guztira

Algorta

24

Getxoko
Andra
Mari
Kop.
6

256

32

11
3
294

Kop.

Areeta

Neguri

Kop.
32

Ezezaguna

Kop.

Kop.
3

3

352

18

64

5
3

6
3

5
2

5
2

46

393

28

74

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: CNAE-93. Datu-basea: Eustat, 2008
1.3.4. Getxoko merkataritzako dentsitatearen azterketa EAEn antzeko populazioezaugarriak dituzten beste udalerri batzuekin alderatuta.
Udalerriko merkataritzako dentsitateak saltoki kopurua neurtzen du
populazioarekin lotuta6, izan ere, honela merkataritzako eskaintza modu homogeneoan
aldera daiteke inguruneko beste udalerri batzuek dutenarekin. Era berean,
merkataritzako dentsitate oso hau banakatu behar dugu merkataritzako bi talde
handietan (elikadurakoa eta ez-elikadurakoa).
12. taula. Getxoko merkataritzaren dentsitatea. Saltoki kopurua /1000 biztanleko. 2007.
urtea
Merkataritzako dentsitate osoa
13,9
Noizbehinkako produktuen merkataritzako
dentsitatea.
10,27
Elikadurakoa ez den merkataritza.
Elikadurako produktuen merkataritzako
dentsitatea.
3,64
Elikadurako merkataritza
Iturria: Guk egina hurrengo hauetan oinarriturik: Eustat CNAE-93 (2007) eta Biztanle
Errolda (2006). Datu-basea: Eustat ( 2008).
Getxoko merkataritzako dentsitatea 13,9 establezimendukoa da 1000 biztanleko.
Hau, bere aldetik, honela banakatzen da: elikadurakoa ez den merkataritzaren
dentsitatea 10,27 establezimendukoa mila biztanleko eta elikadurako merkataritzaren
dentsitatea, berriz, 3,64 establezimendukoa da mila biztanleko. Ikusi 12. taula eta 8.
grafikoa.
6

2007. urteko Getxoko merkataritzako dentsitatea kalkulatu dugu oinarritzat 2007. urteko CANE-93
txikizkako merkataritzaren datuak hartuta eta 2006. urteko biztanle-erroldako datuak erabiliz, 2008.
urtean Eustaten datu-basean erabilgarri dauden azkeneko datuak direlako.
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8. grafikoa. Getxoko merkataritzako dentsitatea. Saltoki kopurua/1000 biztanle. 2007.
urtea
13,9
14

10,27

12
10
8

3,64

6
4
2
0

Merkataritzaren
dentsitate osoa

Elikagadurakoa ez den
merkataritza.

Elikadurako
merkataritza

Iturria: Guk egina hurrengoetan oinarriturik: Eustat. CNAE-93 (2007) eta
Biztanle Errolda (2006). 2008ko datu-basea.
2007. urteko Getxoko merkataritzako dentsitatea alderatzen badugu nazioan
argitaratutako datuekin –hauek Estatu eta Euskal Autonomia Erkidegoko
merkataritzako dentsitatea islatzen dute 2006. urtean (Merkataritza eta Turismoko
Estatuko Idazkaritza, 2007)-, ikus dezakegu Estatukoa baino txikiagoa eta Euskal
Autonomia Erkidegoko batez bestekoaren antzekoa dela. Ikusi 9. grafikoa.
9. grafikoa. Getxoko noizbehinkako produktuen merkataritzako dentsitatea Euskal
Autonomia Erkidego eta Estatukoarekin alderatuta. 2006-2007 urteak.
14,31

14,4
14,3
14,2
14,1
14

14,01
13,9

13,9
13,8
13,7
13,6

Merkataritzaren
dentsitate
osoa Getxo
(2007)

Merkataritzaren
dentsitate
osoa Estatua
(2006)

Merkataritzaren
dentsitatea
EAE
(2006)

Iturria: Guk egina hurrengoetan oinarriturik: Eustat. CNAE-93 (2007) eta
Biztanle Errolda (2006).2008ko datu-basea.
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1.4. Getxoko merkataritzaren Merkataritzako Azaleraren azterketa.
Getxoko merkataritzako eskaintzaren azterketa osatzeko, salmentako azalera ere
kontuan hartu behar dugu jarduera-adarren arabera, bai eta merkataritzako dentsitatea
ere aipatutako azalerarekin lotuta. Adierazle honi esker, besteak beste, aztertu ahal
dezakegu establezimendu kopùruaren aldaketa merkataritzako azalera handitzearekin
lotuta dagoen edo ez udalerriko merkataritzako egituraren aldaketa baten ondorioz.
Halaber, merkataritza hazteko gaitasunaren adierazlea ere bada. Azterketa honek
Algorta, Areeta, Getxoko Andra Mari eta Neguriko hiriguneetarako ere zehaztu dugu.
Getxoko merkataritzako azaleraren egoera aztertzeko, abiapuntutzat Euskal
Autonomia Erkidegoko txikizkako merkataritzaren azaleraren adierazlea hartu dugu.
2003. urtean, txikizkako merkataritzaren dentsitate-ratioa (m2/biztanleko) Euskal
Autonomia Erkidegoan 1,25 m2/biztanleko zen, honela banatuta: 0,42 m2/biztanleko
elikadurako merkataritzarako eta 0,83 m2/biztanleko, elikadurakoa ez den
merkataritzarako (EAEko Banaketako sektoreari buruzko azterlana, 2005). Adierazle
hauek, jarduera-adarren araberako 450 m2/1000 biztanleko ratio teorikoarekin batera,
edo 0,45 m2/biztanleko elikadurako merkataritzarako, eta 550 m2/1000 biztanleko
edo 0,55 m2/biztanleko ratioarekin, elikadurakoa ez den merkataritzarako
(Elizagarate,V., 2003) erreferentziatzat erabili izan ditugu azterketa hau egiteko.
13. taula. Salmentako azalera jarduera-adarren arabera Getxon. 2007. urtea
Merkataritzako jarduera-adarrak

Elikaduran espezializatu gabeko t.m.ren azalerako m2
Elikaduran espezializatutako t.m.ren azalerako m2
Elikadurako azalerako m2 guztira
Farmaziako produktuen, artikulu medikoen, edertasun eta
higienekoen t.m.ren azalerako m2
Establezimendu espezializatuetako artikulu berrien beste t.m.ren
azalerako m2
Bigarren eskuko ondasunen t.m.ren azalerako m2,
establezimenduetan
Elikadurakoa ez den azalerako m2 guztira
Elikadura+ elikadurakoa ez den salmentako azalerako m2
guztira

Saltzeko azalerako
m2 de
2007
16.267
10.661
26.928
4.315
45.377
1.184
50.876
77.804

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. Datubasea: Eustat 2008.
13. taulak 2007. urteko udalerriko azalera jasotzen du, 77.804 m2 alegia.
Udalerriko elikadurako merkataritzaren azalera 26.928 m2koa da eta azalera osoaren
%34,6a da. Elikadurakoa ez den merkataritzaren azalera, berriz, 50.876 m2koa da eta
azalera osoaren %65a da. Hau da, elikadurako eta elikadurakoa ez den merkataritzaren
azaleraren ehunekoa alderatzen badugu talde hauetako bakoitzerako saltoki kopuruaren
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ehunekoarekin, egiaztatzen dugu elikadurako merkataritzak garrantzi handiagoa duela
merkataritzako egituran bere azalera aztertzen dugunean saltoki kopurua aztertzean
baino. Hori horrela gertatzen da Getxon elikaduran espezializatu habeko merkataritzan
eragiten duen azalera handiko formatu motagatik.
14. taula. Merkataritzako dentsitatea m2/biztanleko jarduera-adarren arabera. Getxo
2007
Merkataritzako dentsitatea m2/biztanleko
2007
Getxoko elikadurako azalera
Farmaziako produktuen, artikulu medikoen, edertasun eta
higienekoen t.m.ren azalerako m2
Establezimendu espezializatuetako artikulu berrien beste
t.m.ren azalerako m2
Elikadurakoa ez den azalerako m2 guztira
Getxoko azalerako osoaren m2
Biztanleak ( 2006)
Elikadurako dentsitatearen m2 /biztanleko ratioa Getxon
Farmaziako produktuen, artikulu medikoen, edertasun eta
higienekoen t.m.ren dentsitatearen ratioa
Establezimendu espezializatuetako artikulu berrien beste
t.m.ren dentsitatearen ratioa
Elikadurakoa ez den m2 /biztanleko dentsitate-ratioa
Getxon
m2 /biztanleko dentsitate-ratio osoa Getxon
Iturria: Guk egina

26.928
4.315
45.377
50.876
77.804
81.254
0,33
0,05
0,55
0,62
0,95

14. taulak Getxoko elikadurako merkataritzaren dentsitatearen gaineko azterketa
0,33 m2 / biztanlekoa izan dena 2007. urtean.
biltzen du (m2 / biztanleko),
Elikadurako merkataritzaren dentsitate-ratio hau Euskal Autonomia Erkidegoko
adierazlea baino txikiagoa da, 0,42 m2 / biztanleko 2003. urtean. Getxoko
elikadurakoa ez den merkataritzari dagokionez, berriz, dentsitatea 0,62 m2 /
biztanlekoa izan da 2007. urtean. Hau ere Euskal Autonomia Erkidegoko batez
bestekoaren azpitik dago (0,83 m2 / biztanleko 2003. urtean). Getxoko dentsitate-ratio
honek Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoaren balio txikiagoak ditu udalerrian
merkataritzako dentsitate txikiko eremuak daudelako eta beste batzuetan, aldiz,
(Areetan esaterako) ratio honek Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoa
gainditzen du, 16. taulan ikus dezakegun bezalaxe.
Adierazleen bidezko azterketak balio du erreferentziako puntuak ezartzeko eta
alderaketak egiteko. Oraingoan alderaketa egiteko orduan urte ezberdinetako
adierazleak hartu baditugu ere, 2003-2007 aldian zehar batez besteko aipatutako
adierazle horiei dagokienez aldaketa handiak ez direla egon ulertzea ahalbidetzen duen
erreferentzia dira. Gainera, Getxoko elikadurako eta elikadurakoa ez den merkataritzako
eskaintza hazteko aukera baieztatzeko ere balio dute.
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Hazkunde hau lortu ahal izango dugu egun udalerrian dauden merkataritzako
ikurren hazkundetik zein lehiakide berrien sarreratik. Hala ere, merkataritzako eskaintza
asea duten Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri askotan gertatzen den ez bezala
(hauetan merkataritzako ezarpen berriek eragin handia dute dauden saltokien merkatukuotan), azaldutako adierazlean aztertuta Getxok eskaintzen dituen aukerek hainbat
alternatiba estrategiko burutzea ahalbidetzen dute.
15. taula. Salmentako azalera bananduta hiriguneen arabera. 2007. urtea
Getxoko elikadurakoa ez den t.m.
bananduta hiriguneen arabera
Establezimendu-kopurua
Elikaduran espezializatu gabeko t.m.ren
azalerako m2
Elikaduran espezializatutako t.m.ren
azalerako m2
Elikadurako t.m.ren azalera
Biztanleak

Elikadurako m2 /biztanleko
dentsitatearen ratioa

Farmaziako produktuen, artikulu medikoen,
edertasun eta higienekoen t.m.ren azalerako
2
m
Establezimendu espezializatuetako artikulu
berrien beste t.m.ren azalerako m2
Bigarren eskuko ondasunen t.m.ren
azalerako m2, establezimenduetan
Elikadurakoa ez den edo noizbehinkako
produktuen merkataritzako t.m.ren
azalerako m2 guztira

Algorta
Kop.

Getxoko Andra
Mari
Kop.

Areeta + Neguri7
Kop.

5.144

1.334

6.642

3.756
8.900
39.799

1.038
2.372
14.519

4.959
11.601
28.414

0,22

0,16

0,40

1.479

309

2.385

16.821

2.486

22.902

60

196

638

18.360

2.991

25.925

Elikadurakoa ez den m2
/biztanleko dentsitatearen ratioa
0,46
0,20
0,91
m2 /biztanleko dentsitatearen ratio
osoa
0,68
0,36
1,31
Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. Datubasea: Eustat 2008.

15. taulak merkataritzako dentsitatearen egoera erakusten du, m2 /biztanlekotan
adierazita, banandutako hiriguneetarako. Egiaztatu dugu Areeta eta Neguriko guneen
taldekatzeak Getxoko batez besteko dentsitatea baino handiagoa duela, baina
Eskuinaldeko udalerrien batez bestekoaren antzekoa. Algortari dagokionez, dentsitatea
Getxoko batez bestekoa baino apur bat txikiagoa da, eta populazio-ezaugarri
berdintsuak dituzten bestelako udalerriena baino txikiagoa ere bada. Adierazle hauek
merkataritzako gastua beste ingurune batzuek (hurbilen dauden merkataritza-guneek,
Bilbok edo Areetako hirigunean, esate baterako) erakartzen duten hirigunearen egoera
islatzen dute.

7

Atal honetan merkataritzako dentsitatea aztertu dugu biztanleko azalerarekiko. Biztanleriaren datuak
Areeta eta Neguri batera hartzen ditu, hortaz, adierazle hau kalkulatzeko merkataritzako gune hauek
taldekatu ditugu.
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Azaldutako azterketak Algortako gunean elikadurakoa den eta elikadurakoa ez den
merkataritzak hazteko aukerak dituela baieztatzen du, eta agerian jartzen du Areetako
aldeak merkataritzako gastua erakartzeko ardatzarena egin dezakeela bere saltoki
kopuru handiagatik. Getxoko Andra Mariko saltoki kopurua egokitzat jo dezakegu
bertan bizi direnen hurbiltasuneko erosketari begira.
1.5.
Getxoko
txikizkako
merkataritzaren
erakarmen/ihes mailaren azterketa.

merkataritzako

gastuaren

Lan honetan Getxoko udalerriko txikizkako merkataritzak sortzen duen
merkataritzako gastuaren erakarmen/ihes maila aztertzeko erabili dugun metodologian,
batetik, udalerriko txikizkako merkataritzako egindako salmenta errealen datuak erabili
ditugu. Informazio hau txikizkako merkataritzak Estatistikako Euskal Institutuari
(Eustat) “Galera eta irabazien kontuan banaketako aldagai nagusien arabera CNAE-93”
deitutako azterlanean emandako ustiatzeko kontuetatik dator.
Bestaldetik, hiriko merkatu potentzial osoa kalkulatzeko, biztanleria eta gastua
pertsona/urte bakoitzeko elikadurako eta elikaduratik kanpoko produktuetan aldagaiak
kontuan hartu ditugu. Datu hau Eustatek egindako “Galera eta irabazien kontuan
banaketako aldagai nagusien arabera CNAE-93” azterlanetik dator. Honen datu
erabilgarri berrienak 2000. eta 2005. urtekoak dira. Biztanleriari dagokionez, 2001. eta
2006. urteetako Eustaten erabilgarri dagoen datua erabili dugu, hau baita datu-basean
eskuragarri dagoen azkeneko errolda.
Kalkulua egin dugu hurrengo adierazpenak erabiliz:
I. Hiriko merkatu potentzial osoa edo biztanleek urtean sortutako Gastu Osoa
(Gastua elikaduran eta elikadurakoa ez dena)8
(Udalerriko gastu
merkaturagarria ere deitzen da) = Biztanleko gastua urtean (elikadurakoa + ezelikadurakoa) x Biztanleria (udalerriko biztanle kopurua).
Estimazioa egiteko kontuan hartu dugu aipatutako gastu merkaturagarri hori
udalerriko txikizkako merkataritzak egindako salmenten berdina izan beharko
litzatekeela. Hau da,
II. Hiriko merkatu potentzial osoa ed biztanleek sortutako urteko Gastu Osoa
(elikadurakoa eta elikadurakoa ez dena) = Hiriko elikadurako eta elikadurakoa
ez den txikizkako merkataritzaren salmenta potentzialak9.
Barruko merkataritzaren inkestak (BMI) ematen duen eta txikizkako
merkataritzaren ustiapenaren kontuan bildutako txikizkako merkataritzaren salmenta
guztien balioa kontuan harturik, honakoa ateratzen da:

8

Aurrekontu Familiarren Inkesta EIN 1997. 2008ko egunerapena.
Estatistikako Euskal Institutua (Eustat): “Galera eta irabazien kontua banatzeko aldagai nagusien
arabera CNAE-93” 1993, 1997, 2000, 2005.

9
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Hiriko txikizkako merkataritzak erakarritako salmentak adierazten dituen saldoa,
positiboa edo negatiboa, saldo positiboari dagokionez, edo, aitzitik, ihes egindako
gastuko fluxua saldoa negatiboa baldin bada.
III.
Txikizkako merkataritzaren salmenten saldo positiboa edo negatiboa =
Txikizkako merkataritzaren ustiapenaren kontuaren salmenta garbiak – Merkatu
potentzial osoa.
Hiriko txikizkako merkataritzaren merkataritzako erakarpen mailak hiriko txikizkako
merkataritzak erakarritako salmenten ehunekoa adierazten du:
IV.
Merkataritzako erakarpen maila (%) = Txikizkako merkataritzaren salmenten
saldo positiboa edo negatiboa /Hiriko biztanleek sortutako urteko gastua
(elikadurakoa eta ez-elikadurakoa) edo udalerriko Merkatu Potentziala.
1.5.1. Getxoko udalerriko elikadurako eta elikadurakoa ez den txikizkako
merkataritzaren Merkatu Potentziala. 2000. urtea
Getxoko udalerriko elikadurako txikizkako merkataritzaren merkatu potentziala,
2000. urtean, honakoa izan da:
82.285 bizt. x 1.717 € gastua elikaduran/bizt. = 141.283.345 €. Ikusi 16. taula.
Getxoko elikadurakoa ez den txikizkako merkataritzako merkatu potentziala, 2000.
urtean, honakoa izan da:
82.285 bizt. x 1.594 € elikadurakoa ez den gastua/bizt. = 131.162.290 €. Ikusi 16.
taula.
16. taula. Gastua biztanle/urteko elikadurako produktuetan eta noizbehinkako
produktuetan. 2000. urtea
Biztanleak (2001).
82.285
Gastua biztanleko elikaduran.
1.717 €
Elikadurakoa ez den biztanleko gastua.
1.594 €
Elikadurako merkatu potentziala.
141.283.345 €
Elikadurakoa ez den merkatu potentziala.
131.162.290 €
Iturria: Guk prestatuta hauetan oinarriturik: Aurrekontu Familiarren Inkesta,2000ko
EINaren datu-basea eta 2001eko Eustateko Biztanle Errolda.
1.5.2. Getxoko txikizkako merkataritzak egindako salmentak. 2000. urtea
Getxoko elikadurako txikizkako merkataritzaren salmentak, 2000. urtean, 104.955.000
€ izan dira. Ikusi 10. grafikoa.
Getxoko elikadurakoa ez den txikizkako merkataritzaren salmentak, 2000. urtean,
82.542.000 €izan dira. Ikusi 10. grafikoa.
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Getxon, 2000. urtean, txikizkako merkataritzaren salmenta osoan 187.497.000 € izan
dira. Ikusi 10. grafikoa.

10. grafikoa. Getxoko txikizkako merkataritzaren salmentak. 2000. urtea
Txikizkako merktaritzaren salmentak 2000. urtean

ELIKADURA
104.955.000€

TXIKIZK. GUZTIRA
187.497.000€
EZ-ELIKADURAKOA
82.542.000€

ELIKADURAKO EZ-ELIKADURAKO TXIKIZK.GUZTIRA

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik:Eustat 2008ko datu-basea

1.5.3. Erakarmen maila eta gastuaren ihesa Getxoko txikizkako merkataritzan.
2000. urtea
Udalerriko txikizkako merkataritzan erakarri eta ihes egindako salmentak
ebaluatzeko, merkataritzak taldeetako bakoitzean (elikadurakoa eta elikaduratik
kanpokoa) egindako salmenten -Eustaten azterlanetik ateratako datua- eta udalerriko
merkatu potentzialaren, edo biztanleek elikadura eta ez-elikadurako produktuetan
sortutako urteko gastuaren, arteko aldea kontuan hartzen dugu (ikusi 11. grafikoa), eta
hurrengo adierazpenean adierazi bezalaxe, III Txikizkako merkataritzaren salmenten
saldo positiboa edo negatiboa eskuratzen dugu.
Elikadurako produktuen merkataritzako gastuaren ihesak Getxon, 2000. urtean,
hurrengo saldo negatiboa zuen:
104.955.000 €- 141.283.345 €

= -36.328.345 €
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11. grafikoa. Getxoko elikadura eta elikaduratik kanpoko merkatu potentziala. 2000.
urtea
160000000

141.283.345
€

140000000

131.162.290
€
104.995.000
€

120000000
100000000

82.542.000€

80000000
60000000
40000000
20000000
0
Elikadurako
Elikaduratik kanp.
Elikad.
no
merk.potentz.2000 poten
Merk.potentz2000
salmentak
2000

Elikadu. ez
diren salmentak
2000

Iturria: Guk prestatuta hauetan oinarriturik: Aurrekontu Familiarren Inkesta,2000ko
EINaren datu-basea eta 2001eko Eustateko Biztanle Errolda.
12. grafikoan agerian gelditzen da 2000. urtean elikadurako gastuaren ihesa
%26koa izan dela.
Era berean, elikadurakoa ez den txikizkako merkataritzaren salmentek, 2000.
urtean, Getxon hurrengo saldo negatiboa izan dute:
82.542.000 €- 131.162.290 € = -45.620.290€
Elikadurakoa ez den merkataritzako gastuaren ihes hau, 2000. urtean, udalerriko
merkatu potentzialaren gaineko %-35a da. Ikusi 12. grafikoa
12. grafikoa. Getxoko merkataritzako gastuaren erakarmen/ihes maila. 2000. urtea
2000. urt.
0
-0,05
-0,1
-0,15
-0,2
-0,25
-0,3
-0,35

-26%
Elikadurakurako
gastuaren
ihesa
2000

-35%
Elikadurakoa
ez den
gastuaren ihesa
2000

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: Eustat 2008ko datu-basea
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1.5.4. Getxoko udalerriko elikadurako eta elikadurakoa ez den txikizkako
merkataritzaren merkatu potentziala. 2005. urtea.
Elikadurako txikizkako merkataritzaren merkatu potentziala, 2005. urtean,
Getxoko udalerrian honakoa izan da:
81.254 bizt. x 2.039 € elikadurako gastua/bizt. = 165.676.906€. Ikusi 17. taula.
Elikadurakoa ez den txikizkako merkataritzaren merkatu potentziala, 2005.
urtean, Getxon honakoa izan da:
81.254 bizt. x 1.893 € elikadurakoa ez den gastua/bizt. = 153.813.822€. Ikusi 17.
taula
17. taula. Gastua biztanle /urteko elikadurako produktuetan eta noizbehinkako
produktuetan. 2005. urtea
Biztanleak (2006)
81.254
Biztanleko gastua elikaduran.
2.039 €
Biztanleko gastua elikaduratik kanpokoan.
1.893 €
Elikadurako merkatu potentziala.
165.676.906 €
Elikaduratik kanpoko merkatu potentziala.
153.813.822 €
Iturria: Guk egina hauetan oinarriturik: Eustat. 2008ko datu-basea eta Aurrekontu
Familiarren Inkesta EIN. 2005. urteko egunerapena
1.5.5. Getxoko txikizkako merkataritzak egindako salmentak. 2005. urtea
Elikadurako txikizkako merkataritzaren salmentak, 2005. urtean, Getxon
honakoak izan dira: 143.095.000€. Ikusi 13. grafikoa
Elikaduratik kanpoko txikizkako merkataritzaren salmentak, 2005. urtean, Getxon
honakoak izan dira: 109.646.000€. Ikusi 13. grafikoa.
Txikizkako merkataritzaren salmenta guztiak, 2005. urtean, Getxon honakoak izan
dira 252.741.000€. Ikusi 13. grafikoa.
13. grafikoa. Getxoko txikizkako merkataritzaren salmentak. 2005. urtea
2005. urtea
TXIKIZKAKOA GUZT.
252.741.000€

ELIKADURAKOA
143.095.000€

EZ-ELIKADURAKOA
109.646.000€

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: Eustat 2008ko datu-basea
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1.5.6. Erakarmen maila eta gastuaren ihesa Getxoko txikizkako merkataritzan.
2005. urtea.
Udalerriko txikizkako merkataritzan erakarri eta ihes egindako salmentak
ebaluatzeko, merkataritzak taldeetako bakoitzean (elikadurakoa eta elikaduratik
kanpokoa) egindako salmenten -Eustaten azterlanetik ateratako datua- eta udalerriko
merkatu potentzialaren, edo biztanleek elikadura eta ez-elikadurako produktuetan
sortutako urteko gastuaren, arteko aldea kontuan hartzen dugu (ikusi 14. grafikoa), eta
hurrengo adierazpenean adierazi bezalaxe, III Txikizkako merkataritzaren salmenten
saldo positiboa edo negatiboa eskuratzen dugu.
Elikadurako produktuen merkataritzako gastuaren ihesak Getxon, 2005. urtean,
hurrengo saldo negatiboa zuen:
143.095.000€- 165.676.906 € = -22.581.906 €
Elikadurako merkataritzako gastuaren ihes hau %-14koa da 2005. urteko
udalerriko merkatu potentzialaren gainean. Ikusi 15. grafikoa.
Gastuaren ihesa murriztu da 2000. urtearen aldean eta saltokien talde honetan
salmentak hazteko potentziala ere badagoela erakusten du.
Elikaduratik kanpoko txikizkako merkataritzaren salmentak, 2005. urtean,
Getxoko merkatu potentzialaren aldean, hurrengo saldo negatiboa dute:
109.646.000€ -153.813.822 € = -44.167.822 €
Elikadurakoa ez den merkataritzako gastuaren ihesa udalerriko elikaduratik
kanpoko merkatu potentzialaren gaineko %-29koa da 2005. urtean. Ikusi 15. grafikoa.
Gastuaren ihesa ere murriztu da 2000. urtearen aldean, saltokien talde honen
salmentak hazteko potentzialaren adierazlea dena.
14. grafikoa. Getxoko elikadurako eta elikaduraz kanpoko merkatu potentziala. 2005.
urtea
180000000

165.676.906 €

153.813.822 €
143.095.000€

160000000

109.646.000€

140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0

Elik. merkataritza
Elik. kanpoko
potentziala.2005 merk. potent.2005

Elikad.
Elikadurakoak
salmentak ez diren salment.
2005
2005

29
Enpresari Aplikaturiko Ekonomi Institutua. UPV/EHU

Iturria: Guk egina honakoetan oinarriturik: Aurrekontu Familiarren Inkesta, 2000ko
EINaren datu-basea eta Biztanle Errolda, Eustat 2006.
15. grafikoa. Getxoko merkataritzako gastuaren erakarmen/ihes maila. 2005. urtea
0
-0,05
-0,1
-0,15

-14%

-0,2
-0,25
-0,3

-29%
Elikadurako
gastu
ihesa
2005

Elikaduraz
kanpoko
gastu-ihesa
2005

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: Eustat 2008ko datu-basea.
16. grafikoan ikus dezakegunez, Getxoko txikizkako merkataritzaren salmenten
bilakaera, 2000-2005 aldian, aldekoa izan da, %35eko hazkundea egon delako.
16. grafikoa. Getxoko txikizkako merkataritzaren salmentak. 2000-2005eko
bilakaera
300.000.000
252.741.000€
250.000.000
200.000.000

187.497.000

143.095.000€
150.000.000

109.646.000€

100.000.000
104.955.000€
50.000.000

82.542.000€

0
ELIKADURA

EZ-ELIKADURA

TXIKIZKAKOA GUZ

Iturria: Guk egina honakoan oinarriturik: Eustat 2008ko datu-basea
Salmenten hazkundea, baina, merkatu potentzialaren hazkundearekin lotuta egon
behar da. Honek udalerrian gastuaren erakarmena edo ihesa dagoen erabakitzen du,
aurretik azaldu bezalaxe.
1.6. Getxoko merkataritzako grabitazioa
Udalerriko merkataritzako eskaintzari buruz aurretik egindako azterketa hori guztia ez
litzateke osorik egongo merkataritzako grabitazioa aipatu gabe utziz gero. Grabitazioaren
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adierazleak merkataritzako ekipamendurik handiena duen udalerriak komertzialki bere
biztanleak erakartzen dituen udalerri kopurua erakusten du. Kasu honetan berau Bilbo da,
Bizkaiko Lurralde Historikoko hiririk handiena baita.

Komertzialki Bilboren gainean grabitatzen diren 76 udalerrietatik, Getxo 16
kilometroko distantziara dago. Ikusi 18. taula.
Udalerriek aldeko hiri nagusiaren gainean duten merkataritzako grabitazioaren
azterketa, beti, lurraldeko merkataritzako buruetan edo hiriburuetan ondasun eta
zerbitzuen eskaintza handiago egoteak erakarritako merkataritzako gastuaren ihesera
asimilatu da. Horrela, Getxoko udalerria aldeko burutik oso tarte laburrera dago, eta
berau udalerriak duen merkataritzako gastuaren ihesa azaltzen duten aldagaietako bat
da, aurreko atalean azaldu dugun bezalaxe, beste batzuekin batera, jakina, hala nola
komunikazio onak edo neurri eta erakargarritasun handiko merkataritzako
ekipamenduak ezarri izana ezkerraldean.
18. taula. Getxoko merkataritzako grabitazioa
Grabitazio
partekatua
AUTONOMIA
ERKIDEGOA
Merkataritzako
aldea
Udalerriak

Euskal
Autonomia
Erkidegoa
BILBOKO ALDEA
Bilbo (Aldeko
burua)
ZUZENEKO
GRABITAZIOA
Getxo

Udalerri
kopuru osoa
aldean/
azpialdean
Probintzia

Biztanleak

138
Bizkaia
76
Bizkaia

Km.ko tartea
hiri nagusira Merkataritza Merkataritzako
aldea
azpialdea

1307723
353.168

-

430535
81.746

16

Iturria: Espainiako Urtekari Ekonomikoa 2008. La Caixa Fundazioa, 2008
1.7. Getxoko merkataritzako elkartegintza

Getxok izaera profesionaleko merkatarien elkarte bat du. Izan ere, Getxoko
merkataritzaren elkarteen ibilbidea historia duen fenomenoa da. Horrela, Getxo Enpresa
eta Merkataritza (GEEM) deitutako oraingo elkartea, 2002. urtetik merkataritzako
esparruko enpresak zein ostalaritza eta zerbitzuen enpresak hartzen dituena, egia esan,
1984. urtea sortu da, Getxoko Saltoki Batuak izenpean. 19. taulan bere bazkideen
ehunekozko banaketa jaso dugu jarduera motaren arabera (egun 420 inguru) eta 2.
irudian, berriz, bere antolaketa-egitura irudikatu dugu.
19. taula. Bazkideen ehunekozko banaketa jarduera motaren arabera
Merkataritza Zerbitzuak Ostalaritza
Bazkideen %
%50
%35
%15
Iturria: GEEM, 2008
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Antolaketako egituran Zuzendaritzako Batzordea dago, lehendakaria,
lehendakariordea eta 7 batzordekide dituena, eta kudeaketa-taldea, honen buru
zuzendari kudeatzailea, kudeatzaile bat, merkataritzako bi teknikari, administrari bat eta
komunikazioko arduradun bat daudelarik.
3.

irudia. GEEMeko antolaketako egitura
4.
Biltzar
Nagusia
Zuzendaritzako
Batzordea

Batzordea
Beteareazlea

Lan
Batzordeak

Kudeaketa
Taldea
Iturria: http://www.getxoempresarialycomercial.com/
Elkarteak emandako informazioarekin bat etorriz, funtsean eskaintzen dituzten
zerbitzuak honakoak dira:
-

Kontsultei kasu egitea.
Laguntza ematea laguntzak eta diru-laguntzak izapidetzeko orduan.
Lankidetzako akordioak produktu eta zerbitzuen hornitzaileekin bere
bazkideen onurarako (telefono edo energiako enpresak, finantzako
erakundeak,…etab.). Ildo horretan, GEYC-GEEM bazkide-txartela estreinatu
berria ere aipatu behar dugu. Honen bidez bi ekimen independente, lotuta
daudenak, abiarazi dituzte, hots, bazkide-txartela eta bazkideen arteko
deskontuen gida. Lehenengoak bazkide direla identifikatzeko balio du eta
bigarrenaren helburua, berriz, elkarteko enpresen arteko kontsumoa sustatzea
da. Horrela, deskontuak eta baldintza bereziak izango dituzte aipatutako
saltokietan egindako erosketetan.
GEYC-GEEM bazkide-txartela

Iturria: www.getxoempresarialycomercial.com
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-

Lan Burtsaren Zerbitzua, bazkide baten lan-eskaintzaren
aurreko
curriculumak aurretik hautatuz eta laguntza eta aholkularitza ematez hautaketa
arloan.
Prestakuntzako Zerbitzuak. Prestakuntza Plana urtean zehar banatzen da, eta
guztira 50 ikastaro eta hitzaldi daude. Elkartearen kudeatzailetzarekin
izandako elkarrizketaren arabera, bere lehentasunezko zerbitzuetako bat da.
Animazioko jarduerak, erakusleihoen lehiaketa, merkealdi edo outleten azoka
edo Getxo Moda, batzuk aipatzearren.

Bazkideek bere kuotak ordaintzen dituzte bere jarduera garatzen duten lokalaren
metro karratuen arabera eta hileko kuotaren hiru tarte bereizten dituzte: 23€, 25€ eta
27€.
Elkarte honen ibilbide luzea eta berau osatzen duten enpresen babesa ikusita,
egitura kontsolidatua dela baiezta dezakegu, eta horregatik udalerriko zerbitzuen
enpresek aurrean dituzten arazoen jakitun dela. Ondorioz, abiapuntu oso ona da,
udalerria dinamizatzeko eginkizunean nahastuta dauden bestelako sektoreekin eta
Udalarekin solaskidetza, lankidetza eta taldean lan egiteko bidea egituratzeko
beharrezkoa dena.
Hala ere, horrek ere, bere ibilbide luzeak alegia, balaztarena egin dezake saltoki
eta enpresa berrien ahaleginak batzeko orduan, iraganean bere kide izan direnak ere,
bere irudia iraganean gertatutako jarduketekin lotuta ikusten badute. Horregatik, gure
ustez, elkarteak sortzen diren aukera guztiak baliatu behar ditu Getxoko enpresa eta
saltokien onuran egindako lana agerian gera dadin, eta berrikuntza handiagoko ildo
batean lan egin behar du merkatuaren joera berriekin bat etorriz.
Kontua da udalerriko merkataritzaren eta zerbitzuen enpresen lehiakortasuna
handitu eta ilusionatzeko gauza diren ekimenak proposatu eta aktibatzea, helburu
komun argiak dauden bestelako arloekin erlazionatzeko loturak finkatzea, hau da,
turismo, kultura, kirol ekimenak,… . XXI. Mendean ezinbestekoa da XXI. Mendeko
tresnak erabiliz lan egitea, hots, lankidetzan, zeharkakotasunean eta berrikuntzan
oinarritutako tresnak. Izan ere, zentzu horretan ez dago ia lan-esperientziak kultura,
kirol edo turismoko arloekin.
Ez dago zalantzarik GEEM elkartearen solaskidetzako eginkizuna oso
garrantzitsua dela baina, paraleloan, aitortu behar dugu GEEM elkarteak ez dituela
sentsibilitate guztiak biltzen eta, horregatik, beharrezkotzat jotzen dugu lan-esparru
berriak, baturak lortzeko, udalerrian ezaugarri hauek dituen elkarte bakarreko kide diren
saltokiez gainera, Getxo merkataritzari dagokionez ere erreferente bihurtzeko erronka
bere egin nahi dutenak ere bere baitan hartzea.
Ildo horretatik, eta Getxon merkataritza dinamizatu eta sustatzeko garatzen ari
diren ekimenen jakitun, hauek merkatari batzuek, modu ez-antolatuan (ez daude elkarte
batean eratuta) abiarazi dituzte, horietako batzuekin zuzenean elkarrizketak burutu
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ditugu bere helburuak eta, oro har, proiektu honen gainean duten ikuspegia ezagutzeko
xedez.
Horrela, egiaztatu dugu Getxon funtzionamenduan jarritako lehenengo azoka
txikia edo merkealdien azoka kolektibo honen ekimenez sortu dela, bere finantzaketa
bere gain hartu baitu eta kalean karpen sistema baten bidez egitea erabaki baitu. Uste
dute garrantzitsua dela jarduera mota hauek saltokien hurbileko inguruneetan egitea eta
ez hotel baten instalazioetan, zehazki Igeretxe hotelean, hondartza aldean kokaturik,
bertan egiten baitute GEEM elkartearen ekimenezko outlet izenekoa. Kontua ez da
lehian sartzea, ingurunea dinamizatzeko moduaren bestelako ikuspegia baizik.
Horretaz gainera, zozketak egiten dituzte, eta hauen helburua da bezeroen
fideltasuna sustatzea eta hurbileko saltokietan erostea erakargarriago izan dadin lortzea,
horrela,
jardueraren finantzaketa bere gain hartzen dute eta baita ekimena
ezagutarazteko hasierako komunikazio-ahalegina zein interesa dute eta inplikatzen diren
saltoki guztien arteko koordinazioko ondorengo ahalegina; halaber, erakusleihoak
aurkezteko orduan diskurtsoko osagai komuna sortzeko aukera ere baloratu dute
ezaugarri gisa.
GEEM sartzeko prest egongo liratekeen galdetu ondoren, hasteko ezezkoa eman
dute, eta argudiatu dute uste dutela elkarte honek lan gutxi egiten duela
kontsumitzailearengandik hurbil dauden jarduerak burutzeko, kalean bertan, eta
baliabideak erabiltzen dituztela irudiaren ikuspegitik nabarmenagoak diren jarduketak
burutzeko (Getxo moda, adibidez), horrela, esan dute hauek oso garrantzitsuak direla
baina ez direla hain eraginkorrak merkataritzako jarduera benetan dinamizatzeko.
Era berean, planteatu ere egin diegu formalki antolatzeaz pentsatu duten.
Oraingoan erantzuna izan da aukera hau planteatu badute ere, horrek ekarriko lukeen
ahalegina handia izango litzatekeela, batez ere lidergo eta lanaren gaitasuna pertsona
gutxi batzuen esku geldituko litzatekeelako (gure iritziz ez da pisuzko arrazoia, izan ere,
formalki eratuta ez badaude ere deskribatutako ekimenak abiarazteko lidergoa
dagoeneko bere egin duten pertsonak baitaude). Edozelan ere, merkataritzaren
lehiakortasuna bultzatzeko ekimen batek eskatzen dituen erronkei aurre egitera
zuzendutako lanerako ekintza eta dinamiketan parte hartzeko prest dauden enpresarien
masa kritikoa edukitzea garrantzitsua da. Horretaz gainera, ilusionatuta agertu dira
planteatutako lankidetza publiko-pribatuaren lan-esparruaren deskribapenarekin. Eta
azaldu diegu horretarako ikerketa hau garatzen ari garela jarduteko ildoak zehaztea
ahalbidetzen duen diagnostikoa eskuratzeko xedez.
Horretatik guztitik, gure iritziz, ondorio nagusia da bestelako enpresa eta
erakundeekin lan egiteko sentsibilitatea dagoela, denak ukitzen dituzten helburu
komunak daudela jakitun, denontzat onuragarriak direlako.
Ildo horretatik, GEEM bezalako elkarte bat edukitzea dakarren antolaketa eta
kudeaketarako gaitasuna ikusita, uste dugu oso interesgarria izan daitekeela proiektuak
eta ekimenak ezagutaraztea saltoki guztiei (kasu honetan esplizituki ari gara
merkataritzako jardueraz) denok parte ahal izateko, elkarteko kide izan edo ez;
Merkealdien Azoka bezalako ekimenak (kasu batean outlet deitutakoa, beste batean
azoka txikia) honezkero udalerri askotan garatzen dituztenak, oso aukera onak dira
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Getxoko irudi eta sektorerako onuragarriak diren hainbat helburu erdiesteko. Horrela,
denboraldian saldu gabe gelditu dena saltzeko aukera ezin hobea da eta, aldi berean,
bezeroekin erlazio giroa sortzen da beste testuinguru batean, jaiko giro batean, eta
horrek laguntzen du udalerri dinamiko eta erakargarriaren pertzepzioa edukitzen.
Horretarako, uste dugu berau egiteko tokitzat hiriko espazio bat erabiltzea
onuragarriagoa dela, behar bezain zabala eta erdikoa, batetik, ekimenarekin bat egin
nahi duten saltoki guztiak barne hartzeko eta, bestetik, erosleei behar bezain arreta ona
eskaintzeko. Aldi berean, negozioko fokua sortzen da, ostalaritzarako onuragarria dena.
Areetako Geltokiko plaza, gure iritziz, baldintzarik egokienak betetzen dituen esparrua
da.
GEEM elkartea baterako lankidetzan aritzeak elkartetik kanpoko saltokiekin eta
Udalarekin, nolabait, aurrekariak ditu, Gabonetako argien instalazioan esaterako.
Hortaz, a priori ez dugu hori arazo gisa ikusten, aukera gisa baizik, batetik, enpresako
jarduera eta udalerri osorako eta, bestetik, eragileek elkar ezagutzeko, elkar ezagutze
honek elkarteko indarra handitzea eragin dezakeelarik.
1.8. Getxon bizi direnen profila
Udalerrian bizi direnen profila, bai demografiaren bai ekonomiaren ikuspegitik,
ezagutzeak merkataritzako eskaintzaren egokitasunaren gaineko lehenengo balorazioa
egitea ahalbidetzen du, berau tokiko eskariaren ezaugarrietara doitzen den edo ez
ikusteko. Nolanahi ere, balorazio hau oso orokorra da eta komenigarria izango litzateke
berau osatzea eskariaren azterketa batekin. Honek erosteko ohiturak eta egoiliarren
hainbat gairi buruz dituzten iritziak jasoko lituzke, hala nola bere denboraren banaketa,
udalerrian dauden orduak, erosteko momentuen lehentasunak,…etab.
1.8.1. Getxoko biztanleak definitzen dituzten aldagai soziodemografikoak
Eustaten datuekin bat etorriz, Getxok, 2006. urtean, guztira 81.254 biztanle zituen,
bere generoaren arabera banatuta 20. taulan jasota dagoen bezala.
20. taula. Getxoko biztanleak generoaren arabera

Gizonak
Emakumeak
Guztira

1996
Ehunekoa
generoaren
Biztanle
kopurua
arabera
39375
%47,90
42821
%52,10
82196

2001
Biztanle
kopurua
39138
43147
82285

Ehunekoa
generoaren
arabera
%47,56
%52,44

2006
Biztanle
kopurua
38353
42901
81254

Ehunekoa
generoaren
arabera
%47,20
%52,80

Iturria: Eustat, 2008ko datu-basea
Ikus dezakegunez, Getxoko biztanle kopuruan hainbat oszilazio daude; horrela,
1996. urtetik 2001. urtera bitartean biztanle kopuruaren hazkunde txikia egon bada ere
(%0,10) 2001. urtetik 2006. urtera bitartean biztanle kopurua jaitsi da (%-1,25).
Biztanle kopurua, oro har, jaisteko fenomeno honekin batera, Getxo, Bilborekin
batera, EBtik kanpoko etorkin gehien hartu dituen udalerria izan da. Hala ere, honek
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ezin izan du konpentsatu biztanle-galera. Horrela, oraingo erroldaren zenbakiekin bat
etorriz (2007. urteko urtarrilak 1) %5,4a, hau da, 4459 lagun EBtik kanpoko etorkinak
dira, 21. taulan ikus dezakegun bezalaxe. Taula honetan ere ikus dezakegu etorkin
kopurua asko hazi den urteen ostean, eta 2005. urteko salbuespenarekin, 2004. urtetik
aurrera hazkundea moteldu dela, eta %8 ingurukoa izan dela.
21. taula. Getxon bizi diren atzerritarrak
Urteak

Atzerritarrak

Atzerritarren%
guztien gainetik

2001
2002
2003
2004
2005
2007

1718
2315
2778
3020
4131
4459

2
2,8
3,3
3,6
4,9
5,4

Atzerriko biztanleen
urtetik urterako
hazkunde tasa
34,75
20
8,71
36,79
7,94

Iturria: Atzerriko immigrazioa Getxoko udalerrian, 2007. Getxoko Udala. Ikusi
(http://www.getxo.net/castellano/vivirengetxo/servicios_sociales/documentacion/inmigracio
n_getxo_2006_2007.pdf)

Getxoko erroldak (2007. urteko urtarrilak 1) baieztatzen du etorkinen
kolektiboaren jatorria Amerika dela guztien %65 baino gehiagorengan (2.901 lagun),
nagusiki Boliviatik. Etorkinen %23,37 baino ez dira europarrak (1.046 lagun); 120
(%2,70) afrikarrak eta 9 (%0,20) Ozeaniakoak.
Iñaki Urkizak Deia egunkariari egindako adierazpenen arabera (07-01-09),
etorkinek Getxo aukeratzen dute «lan-eskaintza ugari daudelako etxeko zerbitzuaren
sektorean», baina Getxon lan egiten duen baina etxebizitzaren prezio handiagatik bertan
bizi ez den –eta ondorioz ez daude estatistika honetan jasota- etorkinen ehuneko handia
ere erakusten du.
Pertsona hauek enplegatuta daude etxeko zerbitzuan, ume eta adineko pertsonen
zaintzan eta bere eskariak ere badituzte merkataritzari dagokionez, hortaz, kontuan
hartzea merezi duen nitxo edo zoko batez hitz egin behar dugu.
Adin-tarteei dagokienez, Getxoko biztanleriak 22. eta 23. tauletan jasotako
bilakaera izan du. Horrela bada, ikus dezakegu azkeneko hamarkadan udalerrian
biztanleria apurka-apurka zahartu dela. 22. taulan ikus dezakegu segmenturik gazteenak
Getxoko biztanleen segmentu globalaren aldean duen garrantzia murrizten hoan dela
emeki-emeki aldi bakoitzean, horrela, 1996. urtean %24 izatetik %18 izatera igaro da.
Irakurketa bera, baina denborako bilakaeraren ikuspegitik, ikus dezakegu 23. taulan.
Bertan ikus dezakegu gazteenen segmentua murriztu dela, azkeneko hamarkadan, %25
batean, gutxi ez dena, eta biztanle adinekoenak, aldiz, ehuneko horren gainetik hazi
dira, zehazki, %27,02. Edozelan ere, Getxoko biztanleriak gazteen ehuneko handiago du
Bizkai eta Autonomia Erkidego osoaren aldean (ikusi 24. taula).
Pisurik handiena duena segmentua bat dator erosi eta kontsumitzeko erabaki
handiak dituenarekin. Segmentu honek, aldi berean, mugitu eta bestelako gune
batzuetara joateko gaitasun handiagoa du, hori dela kausa, garrantzitsua da
merkataritzako egitura eta mixak bere espektatiba, eskari, zerbitzuko beharrizan eta
ordutegiaren arabera jokatzea gastu-ihesak saihestearren. Beste datu interesgarri bat,
36
Enpresari Aplikaturiko Ekonomi Institutua. UPV/EHU

Getxoko Udalak herritarren iritziari buruz egindako ikerketaren arabera (2007ko
azaroa), da Getxoko ibilgailu kopurua 45.391koa dela, hau da, 0,54 ibilgailu biztanle
bakoitzeko, hots, bi biztanleko automobil bat eta 1,65 familiako. Horrek Getxo kokatzen
du ibilgailu kopuru handiena duten estatuko udalerrien artean.
Bestaldetik, biztanleria zahartzeak eta adinekoenen segmentua hazteak erantzun
beharreko nolabaiteko merkatu gatibua dakarte.
22. taula. Getxoko biztanleriaren osaera adin-tarte handien arabera

0 - 19
20 - 64
>= 65

1996
19401
52293
10502

Guztira

82196

Guztiaren
gaineko%
1996
24%
64%
13%

2001
16692
53960
11633

Guztiaren
gaineko %
2001
%20
%66
%14

Guztiaren
gaineko %
2006
%18
%66
%16

2006
14512
53402
13340

82285

81254

Iturria: Eustat, 2008ko datu-basea
23. taula. Getxoko biztanleen bilakaera adin-tarte handien arabera
0 - 19
20 - 64
>= 65

1996
19401
52293
10502

2001
16692
53960
11633

1996-2001
ald.
-13,96
3,19
10,77

2006
14512
53402
13340

2001-2006
ald.
-13,06
-1,03
14,67

1996-2006
ald.
-25,20
2,12
27,02

Guztira

82196

82285

0,11

81254

-1,25

-1,15

Iturria: Eustat, 2008ko datu-basea
24. taula. Euskadi eta Bizkaiko biztanleriaren osaera adin-tarte handien arabera
1996
Euskal
Autonomi
a
Erkidegoa

Bizkaia

Guztiaren
gaineko%
1996

2001

Guztiaren
gaineko%
2001

2006

Guztiaren
gaineko%
2006

0 - 19
20 - 64
>= 65
Total

432584
1343599
321872
2098055

20,62
64,04
15,34

377397
1351626
353564
2082587

18,12
64,90
16,98

351349
1381839
396151
2129339

16,50
64,90
18,60

0 - 19
20 - 64
>= 65
Guztira

232149
729087
178790
1140026

20,36
63,95
15,68

198807
726675
197155
1122637

17,71
64,73
17,56

181426
736769
218657
1136852

15,96
64,81
19,23

Iturria: Eustat, 2008ko datu-basea
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1.8.2. Sendi motak Getxoko udalerrian
25. eta 26. tauletan bildutako datuen arabera, ikus dezakegu Getxon bizi diren
familien batez besteko neurria autonomia erkidegoko zein lurralde eta eskualde osoko
batez besteko neurriaren gainetik dagoela.
25. taula. Familiak lurraldeko esparru, mota eta batez besteko neurriaren arabera
termino absolutuetan . 2001.

Euskal
Autonom
ia
Erkidego
a
(T)
Bizkaia
(C) Bilbo
Handia
(M)
Getxo

Familia
kopurua

Pertsona
bakarrekoa

Konposatu
a

Nuklearra
semealabarik
gabe

Nuklearra
semealabekin

748.967

151.855

25.371

127.615

302.533

75.428

53.198

12.967

2,76

400.403

76.923

12.448

68.408

165.595

40.933

28.769

7.327

2,79

311.561

59.908

9.542

54.671

128.959

32.375

21.161

4.945

2,76

27.019

4.347

738

3.767

12.545

3.022

2.115

485

3,03

Guraso
bakarrekoa

Zabaldua

Nukleo
anitzekoa

Batez
besteko
neurria

Iturria: Eustat. Demografiako datuen bankua, 2008. Biztanle eta Etxebizitzen Errolda
2001.
Tipologiari dagokionez, ehunekorik handiena seme-alabak dituzten familia
nuklearrena da, jarraian lagun bakarreko familiak eta seme-alabarik gabeko familia
nuklearrak daude, eskualdean zein lurraldean, oro har, ikus daitekeen joerarekin bat
etorriz. Hala ere, Getxoko kasuan, seme-alabak dituzten familia nuklearrak tipologia
honen gainetik 5 eta 6 puntura daude lurralde, eskualde edo Autonomia Erkidego
osoarekin alderatuta.
Getxon pertsona bakarreko familiak eta seme-alabarik gabe nuklearrak, aitzitik, 3
eta 4 puntu gutxiagorekin daude aurretik aipatutako testuinguru horiekin alderatuta.
Ondorioz, familia handiagoak dituen udalerria da eta, gainera, seme-alabak dituen
familiadun izaera eta egiturakoa, oso bestelako adin eta beharrizanak dituzten
segmentuak barne hartuta. Horrek zerbitzua emateko beharrezkoa den merkataritzako
egitura eta mixean eragiten du.
Horrela, hiri lehiakor eta traktore-izaera duenaren ikuspegitik, ezinbestekoa da
bere egoiliarrak gogobetetzeko beharrezko diren zerbitzu guztiak integratzea, bere
hornidura eta bizi-kalitatea bermatzeaz gainera, bisitari/turistentzat ingurune
erakargarria ere egituratuta, dinamismo handiagoa eta udalerrirako, oro har, balioa
sortzea dakartzana.
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26. taula. Familiak lurralde-esparru, mota eta batez besteko neurriaren arabera familia
guztien gaineko ehunekotan. 2001.
Familia
kopurua

Euskal
Autonom
ia
Erkidego
a
(T)
Bizkaia
(C) Bilbo
Handia
(M)
Getxo

Pertsona
bakarrekoa

Konposatu
a

Nuklear
ra semealabarik
gabe

Nuklear
ra semealabekin

Guraso
bakarrekoa

Zabaldua

Nukleo
anitzekoa

Batez
besteko
neurria

748.967

400.403
311.561
27.019

2,76
20,28

3,39

17,04

40,39

10,07

7,10

1,73

19,21

3,12

17,08

41,36

10,22

7,19

1,83

19,23

3,06

17,55

41,39

10,39

6,79

1,59

16,09

2,73

13,94

46,43

11,18

7,83

1,80

2,79
2,76
3,03

Iturria: Guk egina EUSTATen oinarriturik. Demografiako datuen bankua, 2008.
Biztanle eta Etxebizitzen Errolda 2001.
1.8.3. Batez besteko errenta pertsonala eta batez besteko errenta familiarra eta
lurraldeko beste esparruekiko alderaketa
Batez besteko errenta pertsonal eta familiarraren datuek, 27. taularen datuekin bat
etorriz, erakusten digute batez besteko errenta pertsonala Autonomia Erkidego osoko
datuen oso gainetik dagoela, bai eta Bizkai zein Bilbo Handiko eskualdeko datuen oso
gainetik ere.
Errenta familiarrari dagokionez, Getxok duen errenta familiar eskuragarria
Autonomia Erkidego, Bizkai edo Bilbo Handikoaren gainetik %50 ingurukoa da.
Ondorioz, ikuspegi honetatik, dugun abiapuntua oso aldekoa da udalerriko zerbitzuen
sektoreko jarduerarako, hau zerbitzua emateko eta bere eskariei behar bezala
erantzuteko gauza bada. Honek guztiak baterako jarduketak eskatzen ditu, bai
ingurunearenak bai nahasita dauden enpresenak beraienak.
27. taula. Batez besteko errenta pertsonala eta batez besteko errenta familiarra
lurraldeko esparruen eta errenta motaren arabera (eurotan). 2003

Euskal AE / C.A. de
Euskadi
(T) Bizkaia
(C) Bilbo Handia /
Gran Bilbao
(M) Getxo

Errenta pertsonala
Errenta osoa
Errenta
erabilgarria
13.647
11.647

Errenta familiarra
Errenta osoa
Errenta erabilgarria
32.609

27.816

13.376

11.428

32.201

27.499

13.416
19.496

11.450
15.787

32.186
51.231

27.459
41.466

Iturria: Eustat. Errenta pertsonal eta familiarraren estatistika. 2008ko datu-basea
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1.8.4. Biztanleria okupatua sektore ekonomikoen arabera eta udalerriko
langabezia-tasa.

Getxoko 16 urtetik gorako biztanleak, nagusiki, zerbitzuen sektorean okupatuta
daude, EAEko batez bestekoaren oso gainetik; izan ere, lehengo postuan dago Euskal
Autonomia Erkidegoko udalerrien zerrendan kontzeptu honengatik. Jarduerako bigarren
sektorea industriako sektorea da. Ikusi 28. taula.
28. taula. 16 urte eta gehiagoko biztanleria okupatua lurraldeko esparruetan jardueraadarren arabera Getxon. 2001.
Guztira
Euskal AE /
C.A. de
Euskadi
(T) Bizkaia
(C) Bilbo
Handia /
Gran Bilbao
(M) Getxo

32.383

Nekazaritza

Industria

Eraikuntza

Zerbitzuak

862.407

15.319
(%1,77)

236.977
(%27,48)

74.732
(%8,66)

535.379
(%62,08)

441.967

6.673

104.464

41.002

289.828

335.214

1.709
185
(%0,57)

68.066
5.494
(%16,97)

32.837
1.707
(%5,27)

232.602
24.997
(%77,19)

Iturria: Eustat. Biztanle eta Etxebizitzen Erroldak 2001
Gure azterketaren ikuspegitik, interesgarria ere bada bizi diren udalerritik kanpo
lan egiten duten 16 urtetik gorako pertsonen ehuneko handia kontuan hartzea, zehazki
%76,98ak (2001eko datuak, Udalmap). Horrela, establezimenduak ireki eta ixteko
orduekin lotuta dauden beharrak baloratzea oso garrantzitsua da pertsona hauek bere
erosketak lan-testuinguruetan edo bere lekualdaketen ibilbidean dauden hiri-inguruko
merkataritza-guneetan egitera behartuta egotea saihestu nahi badugu.
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II. atala. Getxoko merkataritzaren marketing estrategien azterketa.
Landa-lana.
2.1. Helburuak, metodologia eta azterlanaren egitura.
Jarraian, Getxoko merkataritzak lehiatzea eta bezeroak gogobetetzea ahalbidetzen
dizkioten marketing estrategiak nola garatzen dituen ezagutzeko egindako landa-lanaren
helburuak, metodologia eta emaitzak aurkeztu ditugu, bai eta merkataritza-gune
irekiaren ereduaren bidez udalerriko hirugarren sektoreko jarduera kudeatzen duen
lankidetzako plataforma eratzeaz duten iritzia ere.
2.1.1. Landa-lanaren helburuak
Landa-lan honetan azterlan kuantitatiboa egin dugu, udalerriko merkataritzako
establezimenduetan banatutako galdesorta pertsonaren bitartez informazioa bilduz, 3.
eranskinean aurkeztutako ereduarekin bat etorriz. Azterlan honen bidez izan ditugun
helburuak honakoak izan dira:
1.- Getxoko merkataritzak garatzen dituen marketing estrategiak ezagutzea,
produktu, prezio, sustapeneko politikei dagokienez, besteak beste, estrategia hauek bere
lehiakortasuna babesteko eta egoiliarrek udalerriko merkataritzan egiten duten gastua
handitzeko euskarritzat balio dezaketen aztertzeko xedez.
2.- Merkatariek baterako ekintzak garatzeko aukeraren gainean egiten
dituzten balorazio eta pertzepzioak ezagutzea, saltoki guztien artean, hirugarren
sektoreko beste batzuekin eta Udalarekin: eremu motako merkataritzako elkartegintzari
buruzko pertzepzioa, merkataritzako irudi komunaren garapena edo Udalak, bere iritziz,
merkataritza babesteko egin behar duen eginkizuna. Informazio honek kudeaketa
lankidetza publiko-pribatuan oinarritzen duen merkataritzako gune irekiaren eredua
abiaraztearen arrakastarako potentzialaren gaineko lehenengo balorazioa egitea
ahalbidetzen du.
3.- Getxon aritzen diren saltoki eta merkatarien profila ezagutzea, bere
potentzialitateak zein ahultasunak zehazteko merkataritzako bestelako inguruneekin
lehiatzeari begira.
2.1.2. Landa-lanaren metodologia.
Landa-lana egin dugu, aurretik ere azaldu dugun bezalaxe, informazioa bilduz
galdesorta egituratu baten bidez (ikusi 1. eranskina). Berau banatu dugu merkataritzako
establezimenduen ausazko lagin batean fitxa teknikoan erantsitako datuekin bat etorriz.
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Landa-lanaren fitxa teknikoa
•
•
•
•
•

Unibertsoa: 1.131 saltoki
Lagina: 474 saltoki
Informazioa biltzeko eguna: 08-11-17tik 08-12-04ra
%3,5eko errorea10 %95,5eko konfiantza mailarako, p=q=%50
Datuen tratamendua: Dyane 3. bertsioa. Santesmases, M. (2004)

2.2. Emaitzak eta ondorioak
Egindako inkestetatik abiatuta, jarraian emaitza nagusiak jaso ditugu Getxoko
merkataritzak marketingeko tresnak erabiltzearen gaineko erradiografia moduan, bai eta
lankidetza publiko-pribatuko proiektuaren gainean dituzten balorazioak ere.
Testuan azaldutako ehunekoak galdesortari erantzun dioten establezimenduei
dagozkie (474 saltoki guztira). Grafikoetan jasotako ehunekoak, berriz, erantzunehunekoari dagozkio, galdera batzuk, aztertutako aldagaien epigrafe bakoitzean adierazi
bezalaxe, erantzun anitzekoak zirela kontuan harturik. Txosten honen 2. eranskinean
emaitzen irteera-orria jaso dugu, merkataritzako sektorerako galdesortaren tabulazio
sinplearekin.
2.2.1. Getxoko merkataritzak garatzen dituen Marketing Ekintzak


Aukera:

Establezimenduan eskaintzen dituzten produktuak aukeratzeko moduari buruzko
galderan, batez beste, aukeratzeko 2,2 irizpide adierazi dituzte (galderak, gehienez ere,
hiru erantzun ematen zituen).
Getxoko saltokientzat aukeren arteko produktuak hautatzeko irizpiderik
garrantzitsuena “bezeroek eskatzen dutena” da (%29,18), eta jarraian “kalitaterik
handienekoak” (%27) dago. Nolabaiteko tarte batera adierazi dute “preziorik onenean
eskain dezakeguna” irizpidea (%15,68). Lehiakideei begiratzea, aitzitik, ez da, itxuraz,
pisuzko irizpidea (%2,76) baina oraingoa bezalako momentuetan, lehia handia
dagoenean, funtsezkoa da, bezeroen beharrizanak kontuan hartzeaz gainera, lehiakideek
horiei erantzuteko duten gaitasuna ikustea, ekintza egokien bidez, bere indarguneei
aurre egin ahal izateko.
Grafikoan irizpide guztiak bildu ditugu, eskuratutako erantzuteko ehunekoekin
batera, erantzun anitzeko galdera zela kontuan hartuta, hau da, merkatari bakoitzak,
gehienez ere, hiru irizpide aukeratu ahal zituen.
10

Errore maila hau dago 474 saltokiko lagin baterako, zentzu honetan kontuan hartu behar dugu galdera
batzuk ez dituela lagin osoak erantzun.
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NoNoNola aukeratzan dituzu dendan dituzun produktuak? (%)
Kalitate handienekoak
Bezeroek eskatzen dituztenak
Preziorik onenean eskain ditzakegunak
Iraganean salduenak
Hornitzaileek aholkatutakoak
Gehien iragartzen dituztenak



Errentagarrienak (tarte handiagoa)
Lehiakideen arabera
Ezin ditut aukeratu, nire saltokia frankizia
da
Bestelako irizpideak
ED/EE

Sustapenen Politika:

Inkesta bete duten saltokien %59,75ak adierazi du salmenten sustapenak egiten
dituela eta %36,65ak, aldiz, adierazi du ez duela sustapenik egiten.
Sustapen motaren bat egiten al duzu? (%)

Bai
Ez
ED/EE
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Gehien erabili ohi dituzten sustapenei dagokienez, batez beste, 1,65 mota adierazi
dituzte (galdera erantzun anitzekoa zen eta, gehienez ere, hiru erantzun proposatu
genituen). Zehazki, sustapenik ohikoena sustapeneko deskontuak edo prezia merkatzea
dira (%41,24), ikus dezakegunez, honek pisu handia du eta erabiltzen dituzten bestelako
sustapen motak ia laukoizten ditu, hala nola zuzeneko opariak (%10,77), hainbat
produkturen baterako salmentak lote batean eta prezioa merkatuta dagoelarik (%10, 58)
edo leial bihurtzeko programekin lotutako opariak (%8,39). Hurrengo grafikoan erabili
dituzten sustapen mota guztiak jaso ditugu dagozkien ehunekoekin, eta erantzun guztiak
kontuan harturik (erantzun anitzeko galdera da).
Zein sustapen mota egiten duzue?%
Sustapeneko deskontuak (prezioa merkatzea)
Bi baten truke eta hiru biren truke
Hainbat produkturen baterako salmentak lote batean merkatutako prezioan
Zuzeneko opariak
Erosketak pilatzeagatiko opariak
Leial bihurtzeko programarekin lotutako opariak
Deskontuko kupoiak
Jokoak, zozketak
Bestelakoak

Mekanika eta abiarazte erraza duten sustapenak dira eta, ondorioz, bere kostuak
ere kontrolatzen errazak dira baina ohikoak direnez, eta neurri batean baita
esperagarriak ere, pizgarriko izaera gal dezakete, batez ere Getxoko merkatariek
hauengandik espero dituzten emaitza nagusiak kontuan hartzen baditugu, hau da, leial
bihurtzea (%23,42) eta bezero berriak erakartzea (%22,52); Horrela, bezeroak leial
bihurtzeko helburuarekin lotutako planteamenduetarako, frogatuta dago pizgarria
eskuratu aurretik erosketaren hainbat froga eskatzen dituzten sustapen geroratuek (ez
berehalakoak) atxikitzeko elementuarena egiten dutela (atxikitzearen ideia
azpimarratzen dugu leial bihurtzearenaren aurrean, izan ere, azken hau benetan alderdi
gehiagoren mende dago, hala nola zuzeneko arreta, produktuen kalitatea eta erosteko
inguruneak,…etab.). Hortaz, definizio eta garapenari dagokienez konplexuagoak diren
sustapenak badira ere, errentagarritasun handiagoa eragin dezakete epe laburrera zein
epe luzera.
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Komunikazioa:

Publizitateko ekintzak egiten dituztela dioten merkatarien ehunekoa %45,15ekoa
da, salmenten sustapenetan inbertitzen dutela diotenen ehunekoa baino txikiagoa.
Bildutako informazioarekin bat etorriz eta erantzunean, gehienez ere, hiru erantzun
eman ahal zitzaketela kontuan harturik, Getxoko merkatariek, batez beste, bi
komunikabide adierazi dituzte. Zehazki, gehien bat erabiltzen dituzten bideak,
hurrenkera honen arabera, merkataritzako gidak (%22,60), jai egitarauak (%13,65),
foiletoak (%10,96), postontzietan banatzea (%10,74) edo aldizkariak (%9,17).
Grafikoan erabiltzen dituzten komunikabide guztiak jaso ditugu lortutako
erantzun-ehunekoekin batera, erantzun anitzeko galdera zela kontuan harturik, hau da,
merkatari bakoitzak, gehienez ere, hiru medio hautatu ahal zitzakeen.
Aurreko erantzunari baiezkoa eman badiozu, zein da gehien erabiltzen
duzun komunikabidea? (%)
Postontzietan banatzea

Aldizkariak.

Kartelak, hesiak, markesinak, hiriko altzariak

Irratia

Foiletoak

T.B.

Posta bidezko bidalketa pertsonalizatuak

Merkataritzako gidak

Jai egitarauak

SMS

Babesletza

Bestelakoak

Egunkariak

Interneten egotea merkataritzako establezimendu baten komunikazioko
estrategiaren elementu bat gehiagotzat hartzen badugu, adierazi behar dugu Getxoko
saltokien %24,84ak esaten duela web orria duela, horrelakorik ez duten %75,16aren
aurrean. Hala ere, etorkizunean web orria edukitzeko interesa duten saltokien ehunekoa
%39,45 arte hazi da, halaber, nabarmendu ere egin behar dugu %60,55ak adierazten
duela ez duela inolako interesik. Gure iritziz, honek agerian uzten du teknologia berriak
ez dituztela kontuan hartzen bezeroekiko harreman, erlazio eta elkartrukerako, balioa
eman eta lehiatzeko estrategia hobetzeko gauza badira ere.
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Zure saltokiaren Web orria al duzu? (%)
Bai

Ez

Interneten web orriaren bidez egotean bilatzen dituzten helburuei buruz galdetuta
(erantzun anitzeko galdera), erantzunak irudiaren helburuen bilaketa (%36,42) eta
informazio interesgarria eskaintzeari (%37) buruzkoak izan dira. On lineako
merkaturatzea, aitzitik, %16,76ak baino ez du baloratzen.
Merkataritzari aplikatutako teknologia berrien erabilerari buruzko informazioa
zabalduta, erantsitako grafikoak erakuts dezakeen bezalaxe, ikus dezakegu %81,69ak
ordenagailua duela bere establezimenduan, eta %62,54ak, berriz, ST bat, %33,52ak
barra-kodeen irakurgailua du eta %65,35ak Interneterako konexioa.

Adierazi zure saltokiak honakoa duen (%)
Ordenagailua
ST

Kode-barren irakurgailua
Interneterako konexioa
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Prezioak:

Getxoko merkatariek gehien bat erabiltzen duten prezioak finkatzeko irizpidea da
margen bat aplikatzea eskuratzeko kostuaren gainean (%56,57), hala ere, %23,31k ere
adierazten du hornitzailearen jarraibideei kasu egiten diela. Lehiakideak edo bezeroak
beraiek kontuan hartzea, ordea, prezioak ezartzeko orduak garrantzirik ez duten
irizpideak dira, eta horrek, gutxienez aldagai honi dagokionez, merkaturako orientazio
eskasa erakusten du. Horrela, garrantzitsua da merkatariak prezioak marketingeko
tresna gisa duen balioaren jakitun izatea eta bere prezioa finkatzeko orduan, kostuaren
irizpideak kontuan hartzeaz gainera, eskari eta lehiaren irizpideak kontuan hartuta
produktuak sailkatzeko gauza izatea; produktu batzuetan ezin da prezioan alde handirik
ezarri lehiakideekiko eta, ondorioz, egokia da margenak doitzea errentagarritasunaren
kaltetan. Profil esklusiboko produktuetan eta establezimenduari bereizteko izaera
ematea ahalbidetzen dutenetan, aitzitik, aurreko neurria konpentsatzen duten margen
askoz handiagoak ezar daitezke.


Zerbitzuak:

Getxoko merkatariek adierazten dutenarekin bat etorriz, bezeroek gehien
baloratzen dituzten alderdiak, hurrenkera honetan eta antzeko garrantziarekin, honakoak
dira: tratu atsegina, aholkularitza erosketan eta konfiantza saltzailearengan, guztiak
saltoki txiki eta hurbilekoaren formatu motarekin oso lotuta (erantzun anitzeko galdera
zenez, grafikoan jasotako ehunekoak item bakoitzari emandako erantzunaren ehunekoak
dira; merkatari bakoitzak, batez beste, 2,6 erantzun adierazi ditu).
Zure ustez zein dira zure saltokia joaten den kontsumitzaileak gehien
baloratzen dituen alderdiak? (%)
Tratu atsegina.
Konfiantza saltzailearengan.
Aholkularitza erosketan.
Ospe handiko markak.
Prezio txikiak.
Etxetik gertu egotea.
Irisgarritasuna.
Establezimendu modernoak.

Erakusleihoa ondo aurkeztuta egotea.
Ordutegi zabalak.
Ordaintzeko erraztasunak.
Azkar erosi ahal izatea.
Sustapenak maiz egotea.
Saldu osteko zerbitzu ona.
ED/EE.
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Era berean, garrantzitsua ere iruditu zaigu Getxoko herritarrek bere udalerrian
bertan ez erostea, bere ustez, erabakitzen duten arrazoien gainean galdera egitea.
Adierazi duten arrazoi nagusia, funtsean, aparkatzearen zailtasuna izan da, eta honek
oso pisu handia gainerako arrazoien aldean, grafikoan ikus dezakegun bezalaxe.
Horretaz gainera, bigarren arrazoi garrantzitsu gisa, adierazi dute udalerritik kanpo lan
egiten dutenentzat ez dela erosoa bertan erosketak egitea. Edozelan ere, arrazoi hauek
baloratu ondoren, interpretatu behar dugu merkatariaren iritziz bere kudeaketatik
kanpokoa dela Getxoko herritarrek bere udalerrian ez erostea erabaki izana.
Zein dira, zure ustez, Getxoko bizilagunek Getxon ez erostea
erabakitzeko arrazoiak? (%)
Ez dute aurkitzen nahi dutena.
Ez daude pozik jasotako tratuarekin.
Oso prezio handiak.
Aparkatzeko zailtasunak.
Ordutegiak ez dira oso zabalak.
Saltokiak ez dira oso erakargarriak.
Hiriko ingurunea ez da oso erakargarria.
Establezimenduak zaharkituta daude.
Udalerritik kanpo lan egiten dute ez zaie eroso bertan erostea.

Zerbitzuaren funtsezko alderdia irekitzeko egunak eta ordu-egitura dira, eta
funtsezkoa da larunbat (goiz edota arratsaldez), igande eta lanegunetako eguerdiko
tartean irekitzea.
Horrela, Getxon, erantzun anitzeko galdera dela kontuan harturik, eta aukera
bakoitza baloratuta, ikus dezakegu establezimenduen %87,23ak larunbat goizean
irekitzen duela, eta ehuneko hori %25,11ra murrizten dela larunbat arratsaldez irekitzen
duten establezimenduei dagokienez, zehazki, ehuneko honetan janzteko arropa eta
oinetakoen saltokiak ageri dira. Ez dago alde esanguratsurik merkataritzako eremuen
arabera.
Zalantzarik gabe, ehuneko txikia da udalerriko bizitza aktibatu nahi badugu hirialdirian kokaturik dauden erosketa eta zerbitzuen bestelako inguruneek egiten duten
lehiaren aurrean. Hauek eskariak deklaratutako beharrizanei erantzun nahi diete.
Igandeetan saltokien %11,04ak irekitzen du, zehazki eta egindako tabulazio
gurutzatuarekin bat etorriz, elikadurako establezimenduak eta prentsa eta aldizkarien
saltokiak dira.
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Azkenik eta Getxoko merkatarien Marketingaren kudeaketaren gaineko
kontsiderazioen barruan, gure iritziz, garrantzitsua da atal honetan bere bezeroen
jatorriari buruzko hauek duten ezagunarekin lotuta emandako erantzunak ere jasotzea.
Horrela, hurrengo grafikoan ikus dezakegun bezalaxe, Getxoko merkatariek ondo asko
dakite bere bezeroak nondik datozen; %4,2ak baino ez daki edo ez dio erantzuten
galdera honi. Ikus dezakegun bezalaxe, erdiaren ustez, bere bezeroak, gehien bat,
udalerrikoak dira, kasuen %45,2an udalerriko zein hurbileko beste udalerri batzuetako
bezeroak dira eta turismoko bisita jatorria duen bezeroen ehunekoa, aldiz, oso txikia da.
Zure bezeroen jatorria ezagutzen al duzu? (%)
Gehienak udalerriko bezeroak dira.
Udalerriko zein hurbil dauden bestelako udalerrietako bezeroak dira.
Gehienak turismoko bisitaldietatik datozen noizbehinkako bezeroak dira.
Aldatzen dira denboraldiaren arabera (turismoko denboraldiak urteko gainerakoaren
aurrean).
ED/EE

Getxotik kanpoko erosleen jatorritzat adierazten dituzten udalerriak hurrengo
taulan jaso ditugunak dira. Informazio honen balioa deskribatzailea baino ez da, eta ez
da inolaz ere ordezkatzailea, galdera honi erantzun dioten merkatariak 25 baino ez
direlako izan. Kopuruari dagokionez, Portugalete, ezkerraldean, eta Uribe Kostako
udalerriak, eskuinaldean, nabarmentzen dira.
Ezkerraldea
Portugalete
Santurtzi
Barakaldo

Eskuinaldea
Leioa
Berango
Plentzia
Mungia
Sopelana, Urduliz
Astrabudua - Erandio
Bilbo

2.2.2. Merkatariek saltoki txikian hirugarren sektoreko beste esparru batzuekin
eta Udalarekin batera jarduteko proiektuen gainean egiten duten balorazioa
Hiri-ingurunea dinamizatzeak ahalegin handia eskatzen du hainbat eragileren
aldetik, hauen artean merkatarien kolektiboa, horri esker bere negozioen lehiakortasuna
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hobetzea lortuko baitute. Horrek eskatzen du bi mailatan lankidetzan lan egiten hastea,
batetik inplikatuta dagoen sektorearen beraren artean, elkarte-mugimendua indartzera
zuzendutako ikuspegien bitartez, solaskide gisa ordezkaritza eta garrantzi handiagoa
izateko eta, bestetik, aurrekoaren ondorioz, Udalarekin elkarlanean bi alderdientzako
helburu onuragarriak erdiesteko.
Kontu hauei dagokienez, inkestaren bidez jasotako datuek adierazten dute
merkatarien %42,41ak interesgarritzat jotzen duela bere establezimendua merkatarien
elkarte bateko kide izatea baina %36,71k ez duela horrela ikusten edo %20,46ak, berriz,
ez duela iritzirik ematen ez zentzu batean ezta bestean ere (ed/ee).

Interesgarritzat jotzen duzu zure negozioa merkatarien
elkarte bateko kide izatea? (%)
Bai

Ez

ED/EE

Datu hauek ikusita, ondorioztatu ahal dezakegu merkataritzako
elkartegintzaren hazkundeko potentziala zein den, elkarte bateko kide izateko
interesa dutela adierazten duten saltokien %42a eta benetan horrela direnen ehunekoa %18,6- (210 saltoki guztira dauden 1.131 saltokietatik) alderatzen baditugu (Getxo
Enpresa eta Merkataritza). Edozelan ere, ez gara gelditu behar zenbakizko datu honekin
bakarrik, benetan garrantzitsuena dena merkataritzaren, egiten duten lan-kalitatearen,
finkatzeko gauza diren harremanen edo abiarazteko gauza diren proiektuen alde lan
egiten ari diren elkarteen dinamismoa delako, bai eta ahaleginak batzeko eta oraindik
elkartean sartzeko urratsa egin ez dutenak barne hartzeko bere gaitasuna ere.
Garrantzitsua da elkarteko kide izateko interesik ezaren jakitun izatea; horrela
bada, erantsitako grafikoan ikus dezakegun bezalaxe, ehuneko handi batek ez du horren
gaineko jarrerarik agertu, baina jarrera hartu dutenen artean arrazoitzat honakoak
adierazi dituzte: “bestelakoak” (ez dakigu bestelako horiek zein diren, idatziz adierazi
ez dituztelako), jarraian “ez dute ondo funtzionatzen” edo “nahiago dut bakarrik
jardun”. Getxon egun merkataritza eta zerbitzuen enpresen elkarte bakarra dagoenez,
komenigarritzat jotzen dugu balorazio hauen berri jasotzea berehala zuzentzeko
neurriak hartu ahal izateko.
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Aurreko galderaren aurrean ezezkoa eman baduzu, elkarteko kide
izateko interesik ez edukitzeko arrazoiak adieraz itzazu (%)
Eskaintzen dituen onurak ez dira
Ez du bat ere ez ezagutzen.
garrantzitsuak.
Ez dute ondo funtzionatzen.
Bestelakoak.
Nahiago du bakarrik jardun.
ED/EE.
Ez dut interesik lehiakideekin elkartzeko.

Bestaldetik, merkataritzako sektoreak Getxoko merkataritza, ostalaritza, aisia eta
zerbitzuetarako, oro har, irudi komuna (marka, logoa) garatzeko, hiriko proiektua
“saltzeko” ideiaz, erakutsitako interes mailari buruzko informazioa ere bildu dugu.
Baiezko erantzuna eman du %59,41ak eta %16,28a baino ez da ideia horren aurka
agertu. Gainerakoek, %24,31k, ez du horren gaineko iritzirik eman (ed/ee), agian ez
dakitelako ideia honek ekar dezakeena. Ondorioz, agerikoa da lan honetan planteatutako
ekimena bezalakoan interesa dagoela.
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Uste duzu interesgarria dela Getxok merkataritzako irudi
komuna edukitzea (marka, logoa) bere merkataritza, aisia,
ostalaritza eta zerbitzuetarako? (%)
Bai

Ez

ED/EE

Esparru pribatuaren (saltokiak aisia eta zerbitzuen enpresak) eta publikoaren
(Udala) arteko balizko lankidetzari dagokionez, gaur egun horrelakorik dagoen
pentsatzen duten eta egon beharko litzatekeen eta zein esparrutan galdetu dugu. Horrela,
aztertutako informazioan ikus dezakegun bezalaxe, Getxoko merkatarien %60,97ak
uste du gaur egun ez dagoela horrelako lankidetzarik eta %8,65ak, aldiz, uste du egon
badagoela. %30,38ak ez du iritzirik eman horren gainean. (ed/ee).
Uste al duzu egun lankidetza dagoela merkataritza, aisia eta
zerbitzuen expresen eta Getxoko Udalaren artean? (% )
Bai

Ez

ED/EE
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Hala eta guztiz ere, esanguratsua da %81,43ak garrantzitsutzat jotzea
aipatutako lankidetza egotea. Era berean, merkataritzak, ostalaritza, aisia eta
zerbitzuen enpresek eta Udalak berak osatutako lankidetzako plataforma formalki
eratzea hirugarren sektorearen jarduera bultzatu eta udalerria dinamizatzeko baliagarria
izan daitekeen galdetuta, %70,30ak baietz erantzun du, eta %3,42ak baino ez du
erantzun ez duela horrela ikusten. %26,28ak ez du iritzirik eman horren gainean
(ed/ee), baina merkataritzako irudi komunaren kasuan bezalaxe, uste dugu aipatutako
plataforma formalki eratzearen oinarrian dagoen kontzeptua edo ekar dezakeena ez
ezagutzeagatik dela, galdesortan definituta ez dagoelako eta hitzez ere ez zaielako
azaldu.

Zure ustez, merkataritzat, ostalaritza, aisia eta zerbitzuen enpresek eta
Udalak berak osatuko lankidetzako plataforma formalki eratzea
hirugarren sektorearen jarduera bultzatu eta udalerria dinamizatzeko
baliagarria izan daiteke? (%)

Bai
Ez
ED/EE

Ondorioz, lankidetza publiko-pribatuaren lan-ildoa oso egokitzat jotzen dute,
aipatutako datuekin bat etorriz. Zehazki, lankidetza, hurrenkera honetan, aparkatzeko
gaiak konpontzeko solaskidetzan, hirigintzako hobekuntzak erabakitzeko solaskidetzan
(argiztapena, seinaleak,…guneak oinezkoentzat bihurtzeak kanpo utzita) eta kaleko
animazioko ekitaldian adostean oinarritu beharko litzateke.
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Aipatutako lankidetza, zure ustez, zein alderditan egon
beharko litzateke? (%)
Aparkatzeko gaiak konpontzeko solaskidetza
Kaleak oinezkoentzat egitea erabakitzeko solaskidetza
Hirigintzako hobekuntzak erabakitzeko solaskidetza
Adostea kaleko animazioko ekitaldiak
Kultur ekitaldien antolaketa adostea
Kirol ekitaldien antolaketa adostea
Bestelakoak
ED/EE

2.2.3. Getxoko merkataritzaren eta merkatarien profila
Getxoko merkataritza nagusiki merkataritza independentea da (%78,15), eta
frankiziako erregimena duten establezimenduen agerpena ez da oso handia (%7,17).
Establezimendu txikiak dira, oro har 120 metro karratu baino gutxiagokoak (%80,38).
Hauetan merkataritzako jarduera, gehien bat, alokatutako lokaletan egiten dute
(%57,93) jabetzako lokaletan egindakoaren aldean (%13,50). Hurrengo grafikoan
Getxoko establezimenduen antzinatasuna irudikatu dugu.
Zer antzinatasuna du establezimenduak? (%)
Urtebete baino gutxiago

3 eta 5 urte bitartean

5 eta 10 urte bitartean

urtebete eta 3 urte bitartean

5 eta 10 urte bitartean

25 urte baino gehiago

ED/EE
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Horrela, ikus dezakegu merkataritzako egitura kontsolidatua dela, kasuen erdian
baino gehiagotan (%61,9) bere ibilbidea 10 urte baino gehiagokoa da; hauetatik
%29,8ak 25 urte baino gehiago dituzte. Establezimendu hauekin batera berriki
ezarritako beste batzuekin daude, eta azken hauek udalerriari nolabaiteko berrikuntza
komertziala ematen diote. Horrela, establezimenduen %5,5ak urtebete baino gutxiago
du (oraindik arriskuko fasean daude), %6,1ak 1 eta 3 urte bitarteko ibilbidea du eta
beste %5,9ak 3 eta 5 urte bitartekoa du, barrera kritiko hori gaindituta. %15,6ak 5 eta 10
urte bitarteko antzinatasuna du.
Kontuan hartu beharreko beste faktore bat, saltokien antzinatasunarekin
paraleloan, eguneratze/berritzeko bere maila da. Horrela, ikus dezakegu inkesta egin
dutenen %34,29ak adierazten duela bere establezimenduetan erreformak egin dituela
orain 3 urte baino gutxiago eta %19,69ak, berriz, orain dela 3 eta 5 urte bitartean egin
dituela. Hortaz, berritzeko zikloaren epe egokiaren barruan daude. Establezimenduen
%20 baino gehiagok, aitzitik, ez du erreformarik burutu azkeneko 5 eta 10 urte
bitartean, %13,94ak orain dela 10 urte baino gehiago burutu ditu eta %10,62ak ez du
inoiz bere denda eraberritu.
Ikasketa-prestakuntzari dagokionez, Getxoko establezimenduen buru erdi mailako
ikasketak dituzten pertsonak daude, hau da, Batxilergoa edo Lanbide Heziketa egi
dutenak kasuen %36,46an eta oinarrizko ikasketak dituztenak kasuen %12,37an.
Adierazgarria da %30ak unibertsitateko titulazioa edukitzea.
Merkataritzako negozioak kudeatzeko prestakuntzako ikastaro espezifikoetarako
asistentzia islatu dugu erantsitako grafikoan.
Zure negozioa kudeatzeko prestakuntzako ikastaro espezifikoetara
joan ohi zara? (%)
Urtean 3 ikastaro edo gehiagotara joaten naiz.

Ez naiz joaten

Urtean 2 ikastarotara joaten naiz.

ED/EE

Urtean ikastaro batera joaten naiz.
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Ikus dezakegu merkatarien erdia baino gehiagok (%60) adierazten duela ez dela
inoiz joaten prestakuntzako ikastaroetara, eta joaten direnen artetik, funtsean urtean
behin baino ez dute egiten. Galdesorta, gainera, galdera irekiaren bidez, prestakuntzako
ikastaroetara ez joatearen arrazoiak azaltzeko eskatu dugu. Galdera honi erantzun
diotenak oso gutxi izan dira, 25 zehazki, baina gehienek (17) “denborarik ez dutela”
adierazi dute berau justifikatzeko. “Ordutegiak bateragarriak ez direla” edo “ikastaroak
daudenik ere ez dakitela” ere adierazi dute.
Merkataritzako banaketaren sektoreak aldaketa oso handiak izan dutela eta
lehiaketa-testuingurua nabarmen gogortu dela kontuan harturik, garrantzitsua izango
litzateke prestakuntza osoa duten eta azkeneko joeren berri duten profesionalak
edukitzea. Horrek, gure iritziz, etengabeko prestakuntza eskatzen du, jarduerako sektore
ia guztietan bezalaxe. Horretarako eta aztergai dugun sektoreak lanaldiaren ordutegiak
eragindako berezitasunak dituenez, interesgarria izango litzateke neurriak bilatzea
prestakuntza eta ordutegia bateragarri izatea ahalbidetzeko, baldintza hauetara egokitzen
diren planteamendu malguak bilatuta.
Getxon, merkatariak ez dira oso baikorrak bere egoerari dagokionez beste udalerri
batzuetako merkataritzarekin alderatuta. Horrela, hurrengo grafiko honetan ikus
dezakegun bezala, %45ak uste du bere egoera txarra edo oso txarra dela; %43,27ak uste
du ez dela ona ezta txarra ere, eta %11k, baikorrenek, baino ez du uste ona dela.
Beste
udalerri
batzuetako
merkataritzarekin
alderatuta,
nola ikusten
Zure
negozioa
kudeatzeko
prestakuntzako
ikastaro
duzu zuk, oro
har,
Getxoko
merkataritzaren
oraingo
egoera?
(%)
espezifikoetara joan ohi zara? (%)
Oso txarra.
Txarra.
Ez ona, ezta txarra ere.

Ona.
Oso Ona.

Getxoko merkatariek, bere negozioekin lotuta, dituzten etorkizuneko perspektibei
dagokienez (erantzun anitzeko galdera, batez beste 1,3 erantzun jaso dituena inkestatu
bakoitzeko), nabarmentzen da %28,32ak planteatzen duela dagoen bezala mantentzea,
izan ere, uste du bere saltokiak bizitzeko lain ematen diola. Ia-ia antzeko terminoetan
aritzen da %20,87a, erretiroa hartu arte bere horretan jarraitu nahi dutela adierazten
baitute. Jarrera dinamikoenak, aitzitik, denda berrien irekierarekin lotuta edo lehendik
zeuden negozioen zabalpenarekin, bi kasuotan, %9 inguruko erantzunetan baino ez dira
ageri.
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Etorkizuneko zer perspectiva duzu zure negoziorako? (%)
Zabaltzea, lokal handiagoa edo kokapen hobea duena bilatzea.

Erretiroa hartu arte mantentzea.

Denda berriak irekitzea.

Nire seme-alabentzat mantentzea.

Jarduera aldatzea.

Lehenbailehen alokatu/saltzea.

Nagoen bezala mantentzea, bizitzeko lain.

Ixtea.

Eskualdatzea.

ED/EE.

Ezberdintasun handiak daude etorkizuneko perspektiban prestakuntza mailaren
arabera; horrela, prestakuntza handiagoa dutenek bere negozioak zabaltzeko asmo
handiagoa agertzen dute, eta oinarrizko ikasketak dituztenen aldean. Hauek neurri
handiago batean dauden bezala mantentzea aukeratzen dute. Merkataritzako eremuari
dagokionez (Areeta versus Algorta edo alderantziz), ordea, ez dago alde nabarmenik
kontu honetan.
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III. atala. Getxoko udalerriko ostalaritza eta aisiako sektorearen egoera
hirigunearen eskaintza gisa
Azterketaren atal hau garrantzitsua da diagnostikoa egitea, ondoren udalerria
dinamizatzeko estrategiarik egokienak diseinatzea ahalbidetzen duena, hirugarren
sektorearen gainean lan eginez, jarduera-eremu guztiek sinergiak eskuratzeko moduan.
3.1. Getxoko udalerriko taberna eta jatetxeen eskaintzaren gaineko azterketa

Ostalaritza eta jatetxe-arloko establezimenduen eskaintza Getxok dituen
ezaugarriko udalerri baten beharrei erantzuteko egoki dimentsionatuta dagoen
baloratzeko eta sektore hau merkataritzako sektorearekin baterako animazio eta
dinamizazioko ekintzen ardatz gisa zein neurritan har dezakegun baloratzeko,
abiapuntutzat sektorearen ikuspegi globala hartu dugu –29. taula- eta Getxotik hurbil
dauden beste udalerriekin alderatu dugu –30. taula-. Alderaketa honek datuak
erlatibizatzea ahalbidetzen digu batetik, eta baita baloratzea Getxoko egoiliarrek,
bisitariek edota turistek bere arreta azpiegitura mota honetaz hobeto hornituta dauden
inguruko beste udalerri batzuetarantz zein neurritan desbidera dezaketen baloratzea ere.
29. taula. Jatetxeak eta tabernak Getxon.
2001
55112 Jatetxea duten hostal eta ostatuetxeak
55111 Jatetxea duten hotel eta motelak
55300 Jatetxeak
55400 Edarien establezimenduak
55510 Jantoki kolektiboak
55521 Janari prestatuak enpresei hornitzea
55522 Janariak hornitzeko bestelako
jarduerak
Guztira

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0
4
83
286
5
1

0
4
88
278
5
1

0
0
90
271
5
1

0
0
83
275
5
1

0
0
86
265
1
1

0
0
133
252
0
1

0
0
127
273
0
1

6
385

6
382

5
372

8
372

6
359

5
391

5
406

Iturria: Eustat, 2008
29. taularen datuek agerian uzten dute ezen, kopuruari dagokionez, Getxoko
taberna eta jatetxeek ez dutela aldaketa handirik izan kontuan hartutako zazpi urteotan %5,45eko igoera soilik-. Hala ere, bai egon dela aldaketa esanguratsua eskaintza
osatzen duten establezimendu motari dagokionez, horrela, taberna kopurua murriztu da
baina nolabaiteko gorabeherekin irekiera eta itxierei dagokienez; eta, bereziki azkeneko
bi urteotan, jatetxeen irekiera handitu da.
Ostalaritza eta jatetxe-arloko establezimenduen indizea (1000 biztanleko
establezimendu kopuruan neurtuta) udalerrien arabera jasotzen duen 30. taularen datuak
kontuan hartuz gero, ikus dezakegu Getxo urruti dagoela erreferentziako ingurunean
bereziki nabarmentzen den establezimendu mota honen kopurua edukitzetik. Oro har
eta, Berangok izan ezik, hurbil dauden udalerri guztiek indize handiagoa dute.
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30. taula. Ostalaritza eta jatetxe-arloko establezimenduen indizea (‰ biztanleko)
Udalerria

Balorea

BILBO
ERANDIO
GETXO
BERANGO
BARRIKA
SOPELANA
PLENTZIA
URDULIZ
GORLIZ
PORTUGALETE
BARAKALDO
SESTAO

7,97
7,1
5,02
4,39
9,35
6,25
11,53
6,56
6,65
7,28
6,72
6,96

Ranking11
111
134
222
235
90
175
52
159
156
129
152
138

Iturria: Udalmap, 2007ko datuak
Jatetxe kopuruaren gorakada, ziur aski, turismoko adierazleak etengabe hobetu
direlako azal dezakegu (hauek 4.1.2 epigrafean jaso ditugu, 37. eta 38. tauletan), eta
baita Getxoko egoiliarrek establezimendu hauetan egindako kontsumoak seguruenera
izandako eraginagatik ere, izan ere, bizi-estilo berrien joerari jarraiki, etxetik kanpo
geroz eta maizago bazkaltzen dute.
Ostalaritzako establezimendu kopuruan egondako murrizketa eta gorabeherek
ezegonkortasun handiagoaren berri ematen dute, bereziki egoitzazkoa den udalerri
batekin, eta bere kaleetako bizitza sozialean hain dinamikoa ez den batekin, bat
datorrena.
Ostalaritza eta jatetxe-arloko eskaintza erakargarritasuneko terminoetan ere
ebaluatu behar dugu, bai egoiliarrentzat bai bisitari edota turistentzat, bere kokapen eta
ezaugarriak direla kausa. Zentzu horretan, Getxoko udalerriaren konfigurazio
bereziagatik, jarraian establezimendu mota honen gaineko balorazioa egin dugu
udalerriko merkataritza-aldeetako aisiaren eta harreman sozialaren baliabide osagarri
gisa. 4.1. atalean, udalerriko turismo-erakargarritasuneko foku diren eremu bakoitzaren
aurkezpen eta azterketarekin batera, hainbat balorazio ere egingo ditugu eremu hauetako
ostalaritza eta jatetxe-arloko sektorearen erakargarritasun eta egoeraren gainean.
Udalerriko merkataritzako ardatz nagusietan barrenako ibilbideak, bai Algortako
aldean bai Areetakoan, udalerriko ostalaritzako sektorearen hurrengo estimazio
kualitatiboak biltzea ahalbidetzen digu:
 Algortako merkataritzako aldea:
o Algortako Geltokiko plazaren aldea inguratuz, Telletxe kalean,
ostalaritzako establezimendu batzuk daude, zehazki tabernak eta
kafetegiak, pintxo eta terrazako zerbitzuaren eskaintza anitza
dutenak. Horrek eremu honen erakargarritasuna handitzen du
elkartzeko toki gisa eta merkataritzako mixa osatzen du.
11

Rankingeko postua Euskal Autonomia Erkidegoko 238 udalerriei dagokie.
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o Era berean eta estrategikoki kokaturik Juan Bautista Zabala eta
Torrene kaleek bat egiten duten tokian, terraza eta pintxoak dituen
taberna dago, merkataritzako aldean dagoen antzeko ezaugarriko
besteren batez gainera, ingurune honetako aisia eta atsedenaldiko
zirkuitua osatzen laguntzen duena.
o Bere kokapenagatik zein biltzen duen eskaintza motagatik
interesgarria den beste alderdi bat Tellagorri Plaza eta bere
ingurunea da. Bertan herritarren artean aski zabalduta dauden
jatetxe batzuk daude.
Oro har, ingurune honetako ostalaritza eta jatetxeen eskaintzaren balorazioak
egokitzapeneko gutxieneko batzuei erantzuten die.
 Areetako merkataritzako aldea:
o Klubeko kale partikularra pintxoen eskaintza anitzagatik oso
ospetsuak diren taberna batzuk biltzen diren ingurunea da.
Horietako batzuk berriki eraberritu dituzte eta oso erakarmen
handia dute. Oinezkoen gunea denez, ohikoa da bezeroak bere
edaria edo dena delakoa hartzeko asmoz kalera ateratzea; eta
lokaletako batzuek terrazako zerbitzua dute.
o Kale Nagusiko ataripeek ere hainbat taberna hartzen dituzte,
ospetsuak eta betikoak, kasu batzuetan modernizatzea beharrezko
dutenak. Galeria bat dago eta bertan, neguan, umeak dituzten
familiak ibili ohi dira estalita dagoelako. Oro har, arkupedun alde
osoak zerbitzu hau ematen du.
o Kale Nagusiko amaierako aldean, taxien geralekuan, arras
erakargarriak diren bi taberna daude. Horietako bat eraberritu berri
dute eta arkupeak estalitako terraza du.
o Eskoletako plaza, herritarrek ipotxen plaza deitzen dutena,
paseatzeko eta umeekin batera egoteko toki tipikoa da, eta bere
inguruan hainbat taberna daude, baita jatetxe oso ospetsu bat ere;
plazako arkupedun aldea eguraldi txarraren aurka aterpetzeko
gunea da eta bertan taberna bat dago. Honek, baina, ez du itxura
onik.
Oro har, ingurune honetako ostalaritza eta jatetxeen eskaintzaren balorazioa da
eskaintza zabala dela, zerbitzua emateko eta merkataritzako zirkuituaren
inguruan sortutako aisia eta atsedenaldiko eremua osatzeko gaitasuna duena.
Ekimen batzuk oso egokiak dira baina, oro har, hobetzeko potentzialitate handia
ere badago, aprobetxatzeko zain.
 Romo:
Romoko merkataritzako eskaintza premia biziko merkataritzan oinarritzen da
eta, ondorioz, hurbiltasuneko saltokiak dira, ez udalerriko egoiliarrak, bisitariak
edota turistak erakartzeko gaitasun handia duten saltokiak. Hala ere, auzoa
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Areetako merkataritzako eremutik gertu kokaturik egoteak eta bi hauen arteko
lotura argia (Geltokiko Plaza) edukitzeak balorazio batzuk egitera eramaten
gaituzte ostalaritza eta jatetxe-arloko bere eskaintzaren gainean.
o Santa Eugenia kaleko ostalaritzako establezimenduek, pintxo eta
plazarantz zabaltzen diren terrazen eskaintza osagarria dutenek,
Areetatik eratutako sozializazio, aisia eta atsedenaldiko espazioa
luzatzera gonbidatzen dute. Ondorioz, Romoko auzoan sartzeko
atea dira.
o Ibaiondo kaleak, oinezkoena denak, Areetatik zuzenean sartzeko
merkataritza eta ostalaritzako ekimenak hartzen ditu, auzoan ere
barneratzera gonbidatzen dutenak. Santa Eugenian proiektatutako
auzo etxe berriak ingurune honetatik igarotzea gehiago sustatuko
du.
o Auzoaren barru-barruan dagoen aldeak, berriz, ostalaritzako
ekimenen nolabaiteko pilaketa hartzen du, tradizionalki gazteekin
eta, ondorioz, gau eta asteburuekin lotuta. Horregatik, egunez eta
merkataritzako ordutegietan lokaletako asko itxita daude eta
inguruneari bizia kentzen diote.
o Hainbat jatetxe eta ostalaritzako establezimendu ere badaude
askotariko pintxoen eskaintza dutenak, eta merkataritzako
eskaintzarekin bateragarria den ordutegia dutenak. Hala ere,
barrualdeko tabernak dira, hau da, kale eta espaloien zabalera
txikiak tarte gutxi uzten du terrazen zerbitzua eskaintzeko.
o Gorbea-Gorbea, Serantes eta Ganeta kaleek bat egiten duten aldean
plaza txikia dago. Bertan ostalaritzako ekimenen bat dago
atsedenaldi eta sozializazioko esparru batekin oso bat datorrena eta
osagarria. Gainera, merkataritzako ordutegiekin bateragarria da.
o Gazteei zuzendutako –janari lasterra edo prestaketa gutxikoajatetxe-arloko eskaintzaren eta janari etnikoaren nolabaiteko
pilaketa dago.
Oro har, Romoko jatetxe-arlo eta ostalaritzaren eskaintzak esparru honi
zerbitzua ematen dio, baina batez ere gazteak erakartzeko duen gaitasunagatik
nabarmentzen da. Horri guztiari bere Getxoko Udalaren Kultura Arloak bere
inguruan antolatutako musikako ekimenak (ikusi 4.2 atala), eta baita ingurune
honek hartzen dituen udal instalazio mota (Liburutegia, Euskaltegia, Kultur
Etxea) eta etorkizuneko Auzo Etxea ere (ikusi 4.3 atala), gehituz gero, oso
baliabide interesgarria bihur daiteke biztanleen segmentu gaztearekin bereziki
lotutako merkataritzarekin baterako ekimenak garatzeko.
Plazari begira dauden ostalaritzako establezimenduek bestelako tratamendua eta
balorazioa merezi dute. Bere instalazioek nabarmen hobetu dezakete, baita
eguraldi txarraren aurrean babesteko egiturekin batera ere; horietako batzuek
itzalkin zabalak eta berogailuak ezarri dituzte, terrazako zerbitzua prestatzeko
aukerak hobetzen dituztenak. Hala ere, ingurune honek hirigintzako jarduketako
proiektuak behar ditu, bereziki tren-geltoki zaharreko zabalgunean, egun
aparkalekura zuzenduta dagoen horretan alegia.
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Terraza Santa Eugenian eta Areetako tren-geltoki zaharreko zabalgunea

08/11/27an; 10:30ean egindako argazkiak
Azkenik, adierazi behar dugu turismoko erakargarritasun edota merkataritzako
intereseko alde guztietan, urbanistikoki horrela ahalbidetzen duten espazio zehatzak
kontsideratuta, interesgarria izango litzatekeela bezeroa eguraldi txarraren aurka (hotza,
haizea eta euria) babesten laguntzen duten terrazako mahai hankabakarren erabilera
babestu eta sustatzeko aukera baloratzea. Neurri honek ostalaritzako negozioen
erakargarritasuneko potentziala indartzea ahalbidetuko luke eta, bide batez, baita
merkataritzako eremuak eta, oro gar, udalerriko bizitza dinamizatzea ere. Ideia hau
dagoeneko garatu dute Europako beste hiri batzuetan (Paris, Praga edo Erroman
esaterako), eta Espainiako hainbat hiritan ere (Madril eta Oviedon adibidez) mahai
hankabakar hauek dagoeneko ezarri dituzte. Hain urrutira joan gabe, adibide moduan,
Bilboko erdigunean, Aldundia eta Ercilla kaleetan, berriki ezarri dituzten mota honetako
terrazak ikus ditzakegu.
Bilboko mahai hankabakar finko, erdi-itxi eta berogailudunen xehetasuna

08/11/28an 16:48an egindako argazkiak
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Getxon, egitura itxi hauek ipintzeko kokapenik interesgarrienak honakoak izan
daitezke: Paulino Mendibil edo Klubeko kale partikularra bezalako eremuak Areetan,
Geltokiko Plazara ematen duen Santa Eugeniako zatia Romon edo Ibaiondon eta
Geltokiko Plazara ematen duen Telletxe kaleko zatia Algortan. Hau gai garrantzitsua da
lankidetza publiko-pribatuaren testuinguruan aztertu beharrekoa, izan ere, ikuspegi
publikotik, dagokion ordenantza berrikusteaz gainera12, saihestu behar dugu mahai
hankabakarrek kalea espazio anarkiko eta estetika urriko bihurtzea; baina aldi berean
ekimen pribatuak azpiegitura mota honetaz hornitzeak dakarren inbertsioari ekitea
erraztu, animatu eta babestu behar dugu13.
3.2. Getxoko udalerriko alojamenduen eskaintzaren gaineko azterketa

Alojamendu kopuruaren eta zehazki hotelen atalaren gaineko azterketak
udalerriko azpiegitura hau hobetze aldera egindako ahaleginaren ideia ematen digu,
bereziki 2003. eta 2004. urtetik aurrera –ikusi 31. taula-.
31. taula. Getxoko alojamenduak
55101 Hotelak eta motelak
55102 Hostalak eta ostatu-etxeak
55121 Jatetxerik gabeko hotel eta motelak
55122 Jatetxerik gabeko hostal eta ostatuetxeak
55211 Gazte aterpetxeak
55220 Camping
55231 Turismoko apartamentuak
55232 Oporraldien zentro eta udalekuak
55233 Turismoko bestelako alojamenduak
Guztira

2001
0
0
1

2002
0
0
1

2003
5
5
0

2004
6
6
0

2005
5
7
0

2006
6
6
0

2007
6
6
0

5
0
0
0
0
0
6

5
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
10

0
0
0
0
0
0
12

0
0
0
0
0
0
12

0
0
0
0
0
0
12

0
0
0
0
0
0
12

Iturria: Eustat, 2008ko datuak
Hotelen plazen gaineko azterketak –32. taula-, udalerrian gaua egitea erabakitzen
duten turistak hartzeko oinarrizko azpiegitura dena, baliabide honen urritasunaren berri
ematen digu. Guztira, 310 plaza, 249 hoteletan eta 61 ostatu-etxeetan. 2007ko
Udalmapen datuekin bat etorriz, Getxon mila biztanleko turismoko alojamenduko plaza
kopurua 3,61ekoa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 283 udalerrien zerrendako 176.
postuan dago; gainera horietako gehienek ez dute Getxok duen turismoko
erakargarritasuna.
Gainera, oro har, alojamendu mota zein bere batez besteko salneurria maila
handiko eskaintzarenak dira. Establezimendu guztiek salneurri altu samarrak dituzte
dagozkien kategorietan. Esate baterako, gela bikoitzeko prezioa Hotel Barceló
Avenidan (Bilbo) –4 izar- 70 euro ingurukoa da; eta Getxoko Hotel Maitenak –izar bat12

Aitor Pinedo, hirigintzako zinegotziaren aholkulariarekin izandako elkarrizketari esker jakin dugu aurki
erabilera publikoko espazioetan terraza eta barren instalazioa araupetzen duen udal ordenantza aldatu
behar dutela, eta mahai hankabakar mota hauek ipintzeko aukera zabalduko da.
13
Ekintza Planean zehaztasun handiagoz aurkeztuko ditugu ezaugarri hauen ezaugarri batzuk, hala ere,
aurreratu behar dugu ezen, Bilboko terrazen mahai hankabakarrak ezarri dituen hornitzailearekin
izandako elkarrizketen arabera hauen prezioa 12.000 eta 25.000 euro ingurukoa da. Ikusi 5. eranskina.
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(Getxoko hotelen eskaintzan preziorik txikiena duena da)
pertsona bakoitzeko gela bikoitzean14.

81 euroko prezioa du

32. taula. Getxoko Alojamenduko Plazak
Establezimenduak

1999
183
68
251

2000
183
68
251

2001
183
68
251

2002
183
68
251

H. LOS TAMARISES 3*
HIGH TECH TAMARISES
BILBAO 3*

70

70

70

70

H. IGERETXE 3*

42

42

42

42

42

42

42

42

19
29
23

19
29
23

19
29
23

19
29
23

19
29
23

16
12
20
20

16
12
20
20

16
12
20
20

16
12
20
20

16
12
20
20
13

19
29
23
13
16
12
20
20
13

19
29
23
13
16
12
20
20
13

19
29
23
13
16
12
20
20
13

HOTELA
OSTATU-ETXEA
PLAZAK GUZTIRA
H. EMBARCADERO 4*

2003
236
81
317
53
70

2004
249
81
330
53
70

2005
249
81
330
53
70

2006
249
81
330
53
70

2007
249
61
310
53
70
42

H. EREAGA 2*
H. NEGURI 2*
H. LOS CHOPOS 3*
H. ARTAZA 2*
H. MAITENA 1*
P. SALSIDU 21- 1*
P. BASAGOITI
P. AREETA 2*
P. USATEGI 1*
P. EL ABRA 2*

19
29
23
13
16
12
20
13

Iturria: Getxoko Udala
Halaber, kirol jarduerak lehiaketetan sortzen dituen bisitarien fluxuak ere kontuan
hartu behar ditugu. Adierazleak ez egoteak eragozten digu jarduera hauen bisitarien
eragina zenbatzea, baina aldizka –sarritan 15 egunean behin- gonbidatutako taldeen
kirolariak eta senideak udalerrira etortzen dira eta maila ertaineko alojamenduak
bilatzen dituzte –udalerrian urri dagoen baliabidea-. Arazo hau ere agertzen da
udalerrian nazioz gaindiko torneoak eta txapelketak egiteko proiektuetan parte hartzeko
proposamenetan15.
Begoña Lurmuturreko Galerietan 5 izarretako hotela eraikitzeko proiektuak,
Barceló kateari adjudikatuak, antza denez, elitezko turismoari zuzendutako
alojamenduen kokapena indartzen du, katea egun Getxon eskaintzen dituzten prezioak
baino txikiagoak eskaintzeko gauza ez bada bederen.
Hala eta guztiz ere, Getxoko hotelen eskaintzaren publiko objektiboa murrizten
duen ezaugarri hau kontuan hartuta ere, batez besteko okupazioa oso ona da Euskal
Autonomia Erkidego osoan erreferentziako zifrak izan daitezkeenarekin alderatuta –
ikusi 33. eta 34. taulak-.

14

Getxoko web orrian Turismoko atalean argitaratutako prezioen informazioa.
Adibidez, Moto Nautikoaren 2009lp Txapelketaren edo Futboleko Nazioarteko Txapelketaren
antolakundeek aurkeztutako proiektuak.

15
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33. taula. Hotelen okupazioa Getxon
Urteak

Hotela

2002
2003
2004
2005
2006
2007

65,9
50,8
61,1
58,2
65,7
59,4

Ostatuetxea
62,5
65,8
71,0
73,8
77,7
64,3

Batez beste
64,2
58,3
66,1
66,0
69,3
61,2

Iturria: Getxoko Udala
Termino absolutuetan, hotelen okupazioaren zenbatekoak hurbileko
erreferentziako inguruneekin parekagarriak dira hala Bizkaian nola Euskadi osoan –
ikusi 34. taula-; baina 2007. urtean Getxoko Hotelen batez besteko egonaldia (2,11
egun) Bizkaikoa (1,84) eta Euskadikoa (1,89 egun) baino handiagoa izan zen. Ostatuetxeetan Getxoko batez besteko egonaldia 2,92 egunekoa izan da 2007. urtean.
34. taula. Hotelen okupazioaren konparaketa
2003
2004
2005
2006
2007

Getxo

Bizkaia

Euskadi

50,8
61,1
58,2
65,7
59,4

53,1
56,5
57,3
56,9
56,8

53,3
56,1
57,3
58,7
57,3

Iturria: Getxoko Udala
3.3. Hirugarren sektoreko bestelako zuzkidurak Getxoko udalerrian
Getxoko udalerrian hirugarren sektoreko enpresen jarduerak pisu garrantzitsua du.
Udalerriko enpresako jardueren ia %100a -%90.39a Eustaten datuen arabera 2007.
urtean- zerbitzuen sektorekoak dira.
Udalerriak hartzen dituen hirugarren sektoreko jardueren esparruek zerbitzu
profesionalen sorta osoa barne hartzen dute
(abokatuak, hainbat kategoria
profesionaleko
aholkularitza,
irakaskuntzako
zentroak
eta
ikastegiak,
medikuntza,…etab.) eta, kasu askotan, jarduera kalean bertan, hiriko espazioa
merkataritzarekin partekatuta, garatzen duten establezimendu kopuru handia dago.
Zerbitzuen negozio hauetako batzuk (ile-apaindegiak. Loteriako administrazioak,
bidaia-agentziak, haur parkeak,…etab.), bereziki merkataritzako ardatzetan kokaturik
daudenak, berez erakartzeko elementu dira, aldea animatu eta bere merkataritzan aldeko
eragina eduki ahal dezaketenak. Arlo honetan, agian arreta berezia merezi du, bere
eskaintza oso singularra delako, Adiskidetasunaren kaleko Areetako Spak.
Hala ere, zerbitzuen bestelako negozioak daude, udalerriak bere egoiliarrei eta
bisitariei kasu egiteko zuzkidura egokia edukitzeko beharrezkoak izanik ere,
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merkataritzako ardatzetan gehiegi pilatzen badira alderdiko bizitasun eta animazioan
aurkako eragina izan dezaketenak. Horixe da bankuko bulegoen kasua.
10.000 biztanleko bankuko bulegoen indizea 8.81ekoa da, eta 95. postuan dago
Euskal Autonomia Erkidegoko 283 udalerrien zerrendan– 2007ko Udalmapen datuak-.
Termino erlatiboetan, ondorioz, ez da oso kopuru handia, baina udalerriko
merkataritzako ardatzei dagozkien kale batzuetan, Areetako Mesedeetako kalean (5
banku eta kutxa 1) edo Kale Nagusian (6 banku eta 3 kutxa) esate baterako, bulego
kopurua bai dela handia16. Hala ere, bulego hauetako asko irekitzeko ordutegiak
(arratsaldez ere zerbitzua eskaintzen dute eta ez 15ak arte bakarrik) bankak historikoki
izan dituen ordutegien “hiri hustuketa” –ren efektu tipikoa ekiditen du.
Azkenik, gaineratu behar dugu udalerriko zerbitzuen sektoreko zuzkidura
merkataritza eta ostalaritza eta jatetxe-arloko eskaintzarekin batu eta koordinatzea
funtsezkoa izan daitekeela sektore osorako, oro har, gastua atxiki eta erakartzeko
gaitasunari beharrezko bultzada ematea lortzeko.

16

Guztira bankuko 29 bulego daude eta aurrezki kutxako 35 bulego, eta bankuko bulegoek udalerriko
kale nagusietan pilatuago egoteko joera dute. Aurrezki kutxen bulegoek, berriz, sakabanatuago daude
udalerrian barrena.
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IV. atala. Sinergiak lortzeko komertzio eta ostalaritza sektorearekin
baterako jarduketa izan dezaketen udal-jarduketak, Turismoaren,
Kulturaren, Kirolen eta Euskararen arlokoak.
Udalerrirako “Getxo. Dena zeure esku” esloganaren inguruko irudia lantzen ari
gara; horren bidez, udalerriak turismo, kultura eta kirol arloko baliabide-aniztasun
handia duela adierazi nahi da, eta, ondoren, baliabideok aztertuko ditugu, udaljarduketen eta aurreko ataletan azaldutako enpresa-ekimenen eskaintzaren arteko
zeharkakotasun-ahalmena baloratzeko.

Azken batean, eta lan-esparru berri bati lotuta, helburua eragile publiko eta pribatu
horien guztien erakarpenek udalerria balioztatzea eta bertako enpresak suspertzea da,
baterakoa edota koordinatua den jarduketa batekiko sinergiak lortuta.
4.1. Turismoa Getxon
Turismo Garapen Iraunkorraren Plan Estrategikoaren17 (PEDTS) esparruan -Getxo
2010- garatu diren jarduketa anitzek, dagoeneko, proiektu turistikoaren zati handia
gauzatu dute; hala eta guztiz ere, oraindik ere gauzatu barik dauden beste jarduketalerro batzuk daude.
Gure asmoa ez da proiektu honen bilakaera eta garapena zehatz aztertzea, baina
uste dugu komenigarria dela jarduketa-ildo batzuk aipatzea; izan ere, jarduketa horiek,
udalerriaren ahalmen turistikoa sustatzeko hobekuntzatzat proiektatuta egonik, bertako
komertzio-jarduera sustatu edota euskarriak izan daitezke, komertzio-jarduera hori
eragiteko ardatzak oinarritzeko.
4.1.1 Udalerriko turismo-erakarpeneko gune nagusiak
Udalerriko turismo-erakarpeneko gune nagusiak eta horiek komertzio-zonetan
duten eragina labur-labur aztertzeko, honako baliabide hauek hartu behar ditugu
kontuan:
 Hondartzak:
Getxok zenbait kilometrotako kostaldea dauka, eta horrek, itsaslabarren eta
hondartzen bitartez, udalerriaren itsas mugak adierazten ditu. Zonako tenperatura leunen
eraginez (batez beste, 8º C neguan eta 20º C udan), baliabide hori udalerriaren berezko
erakarpena da, baina ez du eguzkiari eta hondartzari lotutako turismo masiborik hartzen.

17

Turismo Garapen Iraunkorraren Plan Estrategikoa -Getxo 2010- MARKEFINek egin zuen
(Investigació i Estudis de Marketing i Finances, s.l.), 1999an.
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Zerbitzu guztiak dituzten 5 hondartza daude: Areeta (Areeta), Ereaga (Algorta),
Arrigunaga (Algorta), Gorrondatxe-Azkorri (Andramari), Barinatxe-La Salvaje
(Andramari).
Bostetatik, Ereagako hondartzak dauka kokalekurik estrategikoena udalerrian, bai
ostalaritza-establezimendurik enblematikoenak dituelako, bai Kirol Portuan eta Portu
Zaharrean kokatuta dagoelako, bi horiek, aldi berean, udalerriaren funtsezko bi gune
baitira. Hondartza horrek jasotako bisitari-jarioak, gehienbat udan, arretako gune
garrantzitsua osatzen du, eta hori kontuan hartu beharko da sustapen-jarduerak egiten
direnean, bisitariok udalerritik hurbilen dagoen komertzio-ardatzera bideratzeko; ardatz
hori Algortan dago.
Hain zuzen ere, hondartzaren eta komertzio-zona horren arteko lotuneak, oinez,
Ereagako igogailua eta Portu Zaharra bera dira. Horrenbestez, udalerriko sustapenibilbide nagusiak izango dira, bisitariak hondartzetatik bertan “sartzeko”.
 Bizkaiko Zubia:
Bizkaiko Zubia UNESCOren Mundu Ondarearen zerrendan jasotako Euskadiko
monumentu bakarra da (2006), eta Estatu osoan Industria Ondarearen kategorian jasota
dagoen bakarra. Jendeak “Zubi Esekia” esaten dio, eta Portugalete eta Getxo udalerriak
lotzeko balio duen azpiegitura ikusgarria da. Transbordadorea egunero 24 ordutan dabil,
urteko egun guztietan, eta oinezko eta ibilgailu askok erabiltzen dute.
Turismo-intereseko baliabidetzat, zubiaren arkitektura-lana bera ikustea oso
erakargarria da, baita goialdean dagoen pasabide panoramikotik joatea ere (pasabideko
160 metroak oinez egin daitezke, uraren gaineko 50 metroko altueran; bertatik,
itsasadarraren bokalearen eta ertzen, Bilbo inguratzen duten mendien eta Kantauri
itsasoaren ikuspegi ikusgarriak daude).
Bizkaiko Zubiaren turismo-erakarpena dagoeneko egi bihurtuta dago, Getxori
dagokionez, bertako Turismo Mugikorreko bulegoko Harrera eta Informazio zerbitzuak
jasotzen duen pertsona kopuruak agerian jarri duenez, Ereagako bulegoan jasotako
bisita kopurua ere gaindituta baitago dagoeneko; horrek informazioko gune iraunkorra
eta instalazio hobekoa justifikatzen du, urte osoko turismo-informazioa emateko,
Areetako zonan.
Bizkaiko Zubia gai nagusi bihurtzeko proiektua, TGIPEn jasotakoa -Getxo 2010-,
oraindik gauzatu gabe dago; proiektu horren barruan, zonan esku hartzeko zenbait
helburu jasotzen ziren; adibidez, zubi inguruko ertzetarako estetika berezia sortzea, aire
zabalean museoaren interpretazio-zentroa sortzea, lurraldean erakusketa sakabanatuak
egitea eta baterako kudeaketa nahiz sustapena egitea, turismo-produktua, balioztatzeko,
sustatzeko zein merkaturatzeko eta horren kalitatea hobetzeko.
Zubitik hurbileko ertzen estetikaren arloko jarduketari dagokionez, paseatzeko,
erosketak egiteko eta atsedenaldirako (kafe bat hartuz) zona bat sortzea proiektatu zen;
halaber, inguru berezia sortzea ere proposatu zen (kale-argiak, aulkiak, eguzki-oihalak,
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apaingarriak, etab.), garai jakina gogoratzeko; esate baterako, Palacios arkitektoak bizi
izandakoa, zubia 1893an egin zuenean.
35. taula. Turismo Informazio eta Harrera zerbitzuek lagundutako pertsona kopurua
TB nagusia
TB mugikorra
Guztira

2006
17.278
19.332
36.610

2007
16.576 (%-4,06)
24.146 (%+24,90)
40.722

Iturria: Getxoko Turismo Bulegoaren Memoria, 2007.
Euskadiko Turismo Marketingeko Planaren esparruan (Hor Dago Plana, 2009-12)
egindako azterketak berariaz aipatzen du baliabide honen aukerak sustatzen jarraitu
behar dela, Euskadiko turismo-eskaintzako produktu nagusietakoa delako eta oraindik
ere gutxi ustiatzen delako. Proiektuaren garapenaren zati handia, hala eta guztiz ere,
inplikaturiko alderdi guztien arteko koordinazio-lanaren konplexutasunak baldintzatzen
du (Getxoko eta Portugaleteko udalak, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza,
eragile pribatuak…).
Bestalde, Bizkaiko Zubiaren inguruaren oraingo egoera kontuan hartuta, eta
eskaintza osagarria (batez ere, komertzioa eta ostalaritza) oinarri-oinarrizkoa denez eta
gabezia kualitatibo nahiz kuantitatibo handiak dituenez, honako hau esan daiteke:
o Udalerriko eta Bizkaiko nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko
turismoa sartzeko atea izan arren, jatetxeak “ez dira erakargarriak”.
Bi taberna daude, ataripe-zona batean kokatuta, baina instalazio
zaharkituak eta erakarpen urrikoak dituzte, eta, gainera, pintxoeskaintza urria dute. Halaber, ez dago tokiko gastronomia eskaintzen
duen jatetxerik, horrek turismo-erakarpen handia sortu arren. Zonaren
ahalmena gutxiegi erabilita dago, onarpen maila handiko jatetxe
italiar bat egon arren.
o Areeta (Zubia duen auzoa) itsasadarrari eta, beraz, baliabide horri
bizkarra emanez “bizi” da. Itsasadarraren eskuineko ertza Bilbotik
zubira inguratzen duen BI-711 errepidea hesi fisiko garrantzitsua da,
batez ere kontuan hartuta zirkulazioa, abiadura-mugak egon arren,
nahiko azkarra dela. Egoerak ez du Areetako komertzio eta aisialdi
zonan “sartzeko” gonbitik egiten.
o Era berean, ezin dugu ahaztu zubiak bi udalerri lotzen dituela
(Portugalete eta Getxo, Areeta auzoaren bidez), eta bien arteko
pertsona-igarotze handia dagoela; batez bestekoa, hain zuzen ere,
eguneko 16.300 oinezko eta 1.200 ibilgailukoa da (Turismo Bulegoak
baliabide hau sustatzeko duen katalogotik ateratako datua); gainera,
Portugalete udalerria aisialdi-ingurua izan da beti gazteentzat, batik
bat ostalaritza-sektorearen inguruan, eta, beraz, halako
establezimendu-zuzkidura handiagoa dauka, aurreko atalean ikusi
dugunez (30. taula).
Dinamizazio-planean halako alderdi guztiak lantzeko, lehenengo eta behin,
informazioa emango da udalerriko baliabideei eta, hain zuzen ere, aisialdi-kulturako
nahiz komertzioko eskaintzari buruz. Horretarako, turismo-informazioko azpiegitura
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iraunkorra ez ezik (lehen aurkezturiko datuetan oinarrituz justifikatuta), informaziodispositibo elektronikak eta informatizatuak ere instalatu behar dira, Zubiaren inguruan;
izan ere, Zubia gai nagusi bihurtzeko proiektuan inplikaturiko alderdien arteko
elkarlanak, epe ertainean edo luzean, zonaren erakarpena benetan sustatzea lortu behar
du, eta hori udalerriko gainerako eskaintzarekin osatu behar da.
 Portu Zaharra
Algortako Portu Zaharrak ez du xarmarik galdu denborarekin. Auzo honek, gaur
egun, arrantzale-etxeekin eta karrika estuekin, Getxoko historiaren zati garrantzitsua
gogorarazten du.
TGIPEk -Getxo 2010- onartu egiten zuen Portu Zaharrak turismo-baliabidetzat
zuen garrantzia, eta gai nagusi bihurtzeko proiektu baten bidez sustatu behar zela zioen;
proiektu hori jatorrian oinarritu behar zen, arrantzale-herritzat hartuta (arrantzaleetxebizitzekin betetakoa). Portu Zaharraren turismo-sustapena gauzatuta dago, gaur
egun; hala eta guztiz ere, proiektaturiko turismo-produktuaren alderdi batzuek
ñabardurak behar dituzte oraindik: zonarako udal-ordenantza bereziak garatzea, Portuan
informazio eta sustapen zentro espezifikoa sortzea, ibilbideak seinaleztatzea, etab.
Turismo-baliabide interesgarria izateaz gain, Portu Zaharra udalerriko eta
inguruetako biztanleak sozializatzeko ohiko lekua izan da beti, gehienbat asteburuetan;
izan ere, espazio txikian, “baxoerdiak” hartzeko tabernak, “pintxoak” jateko tabernak
eta jatetxe batzuk daude; azken horietan bertako gastronomiaz gozatzeko aukera dago
(batez ere, arrainak eta itsaskiak). Zonako ezaugarri horren eta kokaleku bereziaren
eraginez, hondartzen eta Algortako auzoko komertzio-zonaren arteko berezko lotunea
izan daiteke.
2008ko urrian eta azaroko lehenengo egunetan, Ondarearen Europako
Jardunaldietan, zenbait jarduera egin ziren (erakusketak, antzezturiko bisitaldi gidatuak,
kalejirak, sardina-jan herrikoia, txalaparta, Portu Zaharrari buruzko bertso-saioa, etab.);
jarduera horien bidez, inguru horren berezitasuna ezagutzeko aukera eman zitzaien
bertara hurbildu zirenei (gehienbat bizkaitarrak), eta, batik bat, zona sustatzeko
baliabideen antolamendu-esperientzia polita sortu zen; harrera ona izan zuen eta, beraz,
aintzat hartu beharko da etorkizunean halako ikuskizunak antolatzeko.
 Kirol Portua
Kirol Portua bertakoen eta bisitarien jolasaldirako pentsaturiko multzo ludikoa eta
kirolekoa da. Baliabide honen ahalmena aztertzeko, bere eraikuntzaren eta
funtzionamenduaren bereizitasunak azaldu behar dira, labur-labur, baita zonako
zerbitzu-eskaintzaren egoera kualitatiboa eta kuantitatiboa ere.
El Abra-Getxo S.A. Kirol Portua sozietatea Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru
Aldundiak eta Getxoko Udalak eraiki zuten, 1992ko abenduan, Getxon kirol-portua
eraikitzeko eta uretako kirola sustatzeko.
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Portuaren azpiegiturak jabetza eta kudeaketa araubide berezia dauka, eta horrek
nabarmen baldintzatzen ditu bertan garatu ahal diren jarduketak eta erabakiak. Bilboko
Portu Agintaritzak, 1994an, El Abra-Getxo Kirol Portuaren Administrazio Emakida
eman zuen, eta horren barruan azpiegituraren eraikuntza eta instalazioen ustiapena
(2025eko urtarrilera arte) sartu zituen. Sozietate horrek, halaber, Sociedad Getxo Kaia,
S.A. enpresa pribatuaren zerbitzuak ditu azpi kontratatuta, Portuaren azpiegitura eratzen
duten zenbait eremuren kudeaketetarako. Eskaintzak azaldutako zerbitzuak ustiatzeko
eta horien erabilera lagatzeko eskubidea dauka, Administrazio Emakidaren indarraldian;
baina erabilerek, baldintzek, prezioek, kontratuek eta halakoek El Abra-Getxo Kirol
Portua sozietatearen baimena behar dute, eta, zenbait kasutan, Bilboko Portu
Agintaritzaren baimena ere bai; gainera, udal-lizentziak ere behar dituzte.
Kirol Portuaren egitura lau zerbitzu-eremutan banatuta dago; kokalekuaren
arabera, kanpoaldetik hasita, honako hauek dira:
•

BELA ETA ARRAUNKETA EREMUA: Bela Eskolarako eta Arraun
Pabilioirako bi eraikin ditu. 2006ko uztailean, eremu hori Getxo Kaia, S.A.
sozietateari bereizi zitzaion, eta Getxoko Udalari eman zitzaion berori
eraikitzearen eta ustiatzearen ardura. Bela Eskolak laster hasiko du heziketajarduera, eta horrek pertsona jario berriak sortuko ditu zonan.

•

EREMU TEKNIKOA: lau pabilioitan banatuta dago, eta ontziak
konpontzeko eta mantentzeko instalazioak ditu. Uretako gauzen dendak ere
badaude, ontzien erakusketa eta salmentak (berriak eta erabilitakoak), etab.
Bisitari oso espezifikoak izanik, instalazio hauen kokalekua eta
funtzionamendua beharrekoak eta egokiak dira, Portuko Ahaldunak
egindako balorazioaren arabera18. Getxo Aquarium deritzonaren
instalazioak ere pabilioi horietan daude; horren gaiak itsasoko bizitza, Abra
eta biodibertsitatea dira. Baliabide hau udalerriko turismo-informazioko
katalogoetan sustatu arren, dimentsio ertaineko akuario-ereduaren aldeko
apustua egin da, batez ere ikerketara eta hezkuntzara bideratuta. Instalazioek
ez dute turismo-erakarpen handirik, baina bisitari kopurua handia da (2007an
13.868, 2006an baino %30,16 gehiago, Turismo Bulegoko 2007ko
Memorian jasotako datuen arabera). Kirol Portuan kokatuta egoteak balioa
ematen dio inguru horretan osaturiko eskaintza-batuketaren ondore
sinergikoari (Kirol Portuko aisialdiko instalazioak –merkataritza eremua-,
hondartza, Itsas Pasealekua eta Portu Zaharra19).

•

EREMU NAUTIKOA: 800 atrakaleku inguruko gaitasuna dauka, eta 700
inguru eraikita daude; 600 inguru alokairuan edo salmentan emanda daude.
Uretako arloaren funtzionamenduak, portua eraikitzearen hasierako
arrazoiak, ikuspegi positiboa eskaintzen du -ikusi 36. taula-.

18

El Abra-Getxo Kirol-portuaren funtzionamenduari buruzko informazio eta balorazio asko Nekane
Orueta Muniategik eskaini dizkigu, El Abra-Getxo Kirol Portuaren ahaldunak.
19
2008ko azaroan egindako ate irekiko jardunaldiak, 2008ko azaroan udal-instalazioen arteko lankidetzan
egindakoak (Getxo Aquarium eta Bela Eskola), komertzio espezializatuak dira, eta, gainera, agerian
jartzen dituzte zona dinamizatzeko garatu diren lankidetza-dinamikak, agiri honek jaso nahi dituenak.
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36. taula. Kirol Portuko zirkulazioa
Martxoa-Urria
Ontzi
Tripulatzaileak
Frantzia Estatua UE
kopurua
2007
437 %+ 7,9 1790
%+36,54 68,42
12,13
9,61
2006
405 %+
1311
%-13,86 68,72
14,53
8,13
10,05
Iturria: Getxoko Turismo Bulegoaren 2007ko Memoria
Amarratzen dutenek eta horien elkarteak (Orza) talde interesgarria osatzen dute
komertziorako eta, oro har, hirugarren sektorerako; horiekin irudi eta sustapen
kanpainak antolatu ahal dira, estropadetara lotuta, udalerri honen baliabide
bereizgarritzat.
•

EREMU KOMERTZIALA: hiru eraikin nagusi eta izozki denda bat ditu:
o Zinema anitzeko eraikina; tamaina desberdineko 12 areto ditu, eta
2.400 eserleku inguruko edukiera. Instalazioek kalitate tekniko ona
dute, baina azken urteotan sektoreko eskariak behera egin du. Egoera
hori ikusita, Udaletxeko Kultura Sailarekiko lan koordinatuko
proposamenak baloratzen ari dira, eraikin horretan bertako
instalazioak hobeto ustiatzeko lagungarriak izan daitezkeen jarduerak
kokatzeko, batez ere Getxo Antzoki berriko instalazioak eraikitzeko
prozesuan. Horren jardueraren zati handi bat aldi batez Portuan
kokatzen bada, komertzio-arloko eskaintza antolatu egin beharko da,
aukera berri horrek zonarako duen erakarpen-ondorioa
aprobetxatzeko, baina irudi komuna mantenduta, udalerriko
gainerako lekuetan garatzen diren ekimenekin. Hiri osoaren irudia
eman behar da, eta ez zona isolatuena eta loturarik ez dutenena.
o Eraikin nagusia; guztiz kristalduna den fatxada dauka, eta barruan,
batez ere, jan azkarreko zerbitzuak eta jatetxe txikiak dituzten zenbait
lokal ditu. Azen urtean, zonako bi jatetxetan “eguneko menua”
ematen hasi dira, eta zerbitzu hori ordura arte ez zegoen beteta
Portuko instalazioetan; beraz, eskari-ahalmen handia dagoela uste
dugu. Eskaintza, orain arte, prezio garestiko jatetxeen eta prezio
merkekoen artean polarizatuta zegoen, eta horiek jan azkarrari edo
“zabor-janari” lotuta zeuden. Eskaintzaren aniztasuna osatzea
interesgarria da hondartzetara bisitariak erakartzeko eta, oro har,
kontsumo ohikoagoko nahiz orokorragoko zerbitzua eskaintzeko,
hori lagungarria baita Portuko ostalaritza-zerbitzuen eskaintza urtaro
jakinetara ez mugatzeko, hori guztiz metatuta baitago gaueko
orduetan eta asteburuetan.
o Alboko eraikina; Kapitaintzaren ondoan dago (Kirol Portuko
administrazio-zentroa, dutxak, komunak, garbitokia, erregaihornidura eta halakoak ere badituena); bi eraikin paralelo ditu,
zenbait lokaletan banatuta, eta horiek ostalaritza eta jatetxe jarduera
osatzen dute.
o Izozki denda; Zinema anitzeko eraikinaren eta eraikin nagusiaren
artean dago, baina eskaintza, batez ere, urtaro jakinekoa da. Haur72
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parkea ere badago, eta txanponen jolas-instalazio bat ere bai. Bi
horiek haur txikiak dituzten familiak erakartzen dituzte neguko
asteburuetan, eta urtebetetzeak ere bertan ospatzen dira.
Azpiegitura honek beste ezaugarri interesgarri batzuk ere baditu; esate baterako, honako
hauek:
1. Esparru ludikoaren eta kirolekoaren eraikigarritasun-aukera guztiak
dagoeneko kontsumituta daude.
2. Kirol Portuaren kokalekuaren eraginez, itsasoaren aurrealdean, zona
honek eskaintza oso osagarria dauka, hondatzetarako bisitaldiari
dagokionez; baina neguan edo eguraldi txarra dagoenean, ez da batere
zona abegikorra.
3. Udalerriko gainerako aldeekiko komunikazioa ez da ona, ez oinez eta ez
garraio publikoan, eta, aparkatzeko zonak eduki arren (guztira 655 leku
barruti osoan, batez ere komertzio-zonan metatuta), bisitarik gehieneko
uneetan, batez ere asteburuetan, edo automobilen iriste masiboa
dagoenean (erakarpen-gaitasun handiko ikuskizunak antolatzen
direnean), jarduketa-aukerak mugatuak dira20.
4. Gurutzontzien sarrera kanpoan dagoen eremuan egiten da, Bilboko
Portuan. Zona hori dagoeneko ez da Kirol Portukoa, eta ez du bisitarijario handirik sortzen. Udalerriari buruzko informazioa jaso eta bertan
gelditzeko aukera dute, eskaintzen diren aisialdi eta turismo aukerez
gozatzeko. Hala eta guztiz ere, Gurutzaldietako turistak, oro har, adineko
pertsonak izaten dira, eta horiek edo ontziko instalazioetan gelditu edo
autobusez irteten dira, lehendik antolaturiko bisitaldiak egitera; hau da,
udalerritik kanpo joaten dira, atzerriko turistarentzat erakarpen-gaitasun
handia duten zonetara (Bilbo: Alde Zaharra eta Guggenheim Museoa;
Bizkaiko kostaldea -Gernika, Bermeo, Urdaibai-; Errioxako upategiak;
Donostia/Hondarribia;
Donibane
Lohitzune/Biharritz/Baiona;
Santander/Cabárceno; eta Burgos). Ontziko tripulazioa osatzen duen
taldea bai, talde hori irteten da, batez ere oinarri-oinarrizko produktuen
bila, eta, horretarako, taldekideak udalerrian sartu behar dira, eta aurre
egin behar izaten diete komertzio-ordutegien urruntasun eta
bateraezintasun oztopoei).
Horren guztiaren eraginez, eta agiri honetan jasotako dinamizazio-planaren
barruan, Kirol Portua indartzeko moduko aisialdi eta zabalaldi azpiegitura da, behintzat
udan, turismo-komunikazioko baliabideren bat erabiliz (esaterako, Txu-txu trentxoren
bat); horrela, leku horretatik abiatuta, bisitariak Itsas Pasealekuko zonatik joango dira,
eta, Ereagako igogailuan edo Portu Zaharrean geldituta, Algortako komertzio-ardatzetan
“sartuko” dira.

20

Bertatik hurbil, Begoña Puntako Galerien hotelaren ondoan, aparkatzeko leku berriak daude
proiektatuta, baina horiek ez lukete neurri handian aldatuko lehen azaldutako egoera.
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Turismo-intereseko beste baliabide batzuk:

Turismo-interes handiko beste elementu batzuk ere badira, Getxoko udalerrian
bertan sustatzen direnak.
o Galeako gotorlekua – Aixerrota errota – Andramari eliza – Galea
muturreko itsaslabarrak
Turismo-erakarpenok hartzen dituen udalerriko zonan ia ez dago komertzioeskaintzarik, eta, jatetxeen arloan ekimen garrantzitsuren bat egon arren, ez dago halako
establezimenduen metaketa berezirik. Biztanle kopuru nahiko handiko zona izan arren,
egoitza-izaera nabaria dauka.
Garrantzitsua izango litzateke zirkuitu bat sortzea, monumentuen eta paisaiaren
aldetik erakarpen handikoa den zona horretako biztanleen eta bisitarien erosketa-aukera
bakarra automobila hartu eta Arteara joatea ez izateko. Horretarako, garrantzitsua da
zonako hiriarteko garraio-zerbitzua eta udalerriko komertzio-ardatzak hobetzea, baita
beste zerbitzu interesgarri batzuk hobetzea ere.
o Arkitektura-eraikin bereziak, elizak eta baselizak.
Ondare-balio eta turismo-interes handiko eraikinak dira; udalerri osoan
sakabanatuta daude eta Turismo Sailetik sustaturiko turismo-ibilbideetan ikusten dira
(ikusi 4.1.2 atala).
o Bolueko hezegunea
Getxoko barrualdeak, gutxien ezagutzen denak, naturarekin zuzeneko lotura duen
espazio batez gozatzeko aukera ematen du (basoak, hegazti migratzaileak eta bertako
faunako animalia-espezieak).
4.1.2. Turismo
programak

Sailaren

udal-jarduketa:

udalerrian

turismoa

sustatzeko

Udalak turismoaren arloan egiten duen jarduketa Getxoko Turismo Bulegotik
kudeatzen da21, eta horren oinarrizko instalazioa Ereaga hondartzan dagoen bulego
iraunkorra da22; gainera, aldi baterako turismo-informazioko guneak daude, eta horiek
lan koordinatua egiten dute. Hain zuzen ere, turismo-bulego mugikor bat dago eta hori,
2007an, Aste Santutik urrira, Bizkaiko Zubiaren aurrean egon da; turismo-informazioko
beste gune batzuk ere badaude, eta horiek udalerriko kultura eta kirol ikuskizunik
garrantzitsuenetan egon dira zabalik.

21

Atal hau egiteko informazioa Mercedes Montalbán Gilek eta Sonia Urdaín Moralejak eman dute,
Getxoko Udaleko turismoko teknikariek. Honako hau ere erabili dugu: Getxoko Hiri Behatokiak
egindako adierazle batzuen bilakaeraren laburpenak, Turismo Bulegoaren 2007ko Jarduera Balantzea,
Turismo Bulegoko publizitate-liburuxkak eta http://www.getxo.net web orrialdeko informazioa.
22
Ereagako funtzio anitzeko eraikin berriaren proiektuak bulego iraunkorreko egoitza berria edukitzea
dauka aurreikusita.
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Bisitariari Informazioa eta Harrera eskaintzeko zerbitzua oinarrizkoa da turismosustapeneko jarduketetan; bertako datuen arabera, jarduera gero eta handiagoa da, eta
lagundutako pertsona kopuruak hazkunde iraunkorra izan du23. Ikusi 37. taula.
37. taula. Getxoko Turismo Bulegorako bisitariak
URTEAK

Guztira
Getxo

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

17.347
16.778
15.499
15.572
10.888
11.297
13.834
15.862

EAE
5.969
7.067
7.888
7.765
6.184
6.878
8.235
11.279

Estatua
3.971
5.307
5.373
4.703
5.530
7.249
10.211
9.125

Atzerria
3.510
3.869
4.476
3.639
3.477
3.894
4.330
4.456

30797
33021
33236
31679
26079
29318
36610
40.722

Iturria: Getxoko Udala
Bilakaera ez ezik, beste datu aipagarri bat ere badago, hau da, bulegorako bisitari
asko Getxokoak (%38,95) edo Euskal Autonomia Erkidegokoak (%27,69) izatea.
Guztira, bisitarien %66,91k zuzen-zuzen ezagutzen dute udalerria, edo zonari buruzko
erreferentziak dituzte. Atzerriko bisitarien ehunekoa24 txikiagoa izan arren, garrantzitsua
da eta hazten ari da; hortaz, eleaniztasuna, behintzat bezeroari arreta eskaintzearen
oinarrizko alderdietan eta, batez ere, ostalaritza nahiz jatetxe sektorean, garrantzitsua da,
eta udalerrian, oro har, ez dago bermatuta.
Hotel-okupazioaren datuei dagokienez ere, bilakaera ona da; hain zuzen ere,
urruneko zonetatik iritsitako bisitariek gaua udalerrian igarotzea erabakitzen dute;
horrenbestez, horiexek egin dezakete gasturik handiena. Ikusi 38. taula.
38. taula. Hotel Okupazioa Getxon
Hotela
2002
2003
2004
2005
2006
2007

65,9
50,8
61,1
58,2
65,7
59,4

Ostatua
62,5
65,8
71,0
73,8
77,7
64,3

B. bestekoa
64,2
58,3
66,1
66,0
69,3
61,2

Iturria: Getxoko Udala
Turismo Bulegoak bost ibilbide proposatzen ditu, Getxotik lasai-lasai ibiltzeko,
eta, horrela, lehen adierazitako turismo-baliabideen barruko interesgune ugarietariko
23

Bulego Iraunkorreko, Mugikorreko eta Turismo Informazioko Guneetako bisitariak.
2007an Turismo Bulegoak atzerriko 4.456 bisitari jaso ditu guztira, gehienak Europakoak (%71,5); hala
ere, AEBtik gero eta turista gehiago heltzen da.

24
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batzuk ikusteko eta horietaz gozatzeko. II. eta III. ibilbideak oso interesgarriak dira
udalerriko komertzio-ardatzak sustatzeko, turismoaren bidez:
 I. ibilbidea: Bizkaiko Zubia – Algortako Portu Zaharra; udalerriko
kostaldetik doan ibilbidea.
 II. ibilbidea: Santa Ana baseliza –Rosales Egoitza; Areetako komertziozona zeharkatzen duen turismo-intereseko guneetatik doan ibilbidea.
 III. ibilbidea: Santa Klara – Hirukoiztarren Eliza; Algorta auzora eta
bertako komertzio-ardatz nagusietara doan turismo-intereseko guneen
ibilbidea.
 IV. ibilbidea: Andramari – Azkorri; lehen esan dugunez, ostalaritza eta
komertzio azpiegitura urriko zona da, bisitariei zerbitzua eman ahal izateko,
eta egoitza-izaera nabariko hiri-ezarkuntza dauka.
 V. ibilbidea: Larrañazubi – Santa Columba de Rotaetxe: Bolueko
hezeguneko zona.
Bisitariei eskainitako Turismo Informazioko eta Harrerako zerbitzua ez ezik,
Turismo Bulegoak beste zerbitzu batzuk ere ematen ditu; adibidez, “bidaiateka”
zerbitzua, Erreserba Zentrala, Oparien eta Oroigarrien Salmenta, tokiko turismoa
garatzeko Laguntza Teknikoa, etab. Udalerritik dabiltzan pertsonen jarioan eta, hain
zuzen ere, komertzio-zonetan eraginik handiena sortzen dutenak edo sor dezaketenak
aipatuko ditugu.


Erreserba Zentraleko Zerbitzuak lau turismo-programa eta zenbait zerbitzu
sustatzen ditu, eta horiek ondoren aztertuko ditugu:
o “Kultura-ihesaldia: Guggenheimetik hurbil-hurbil”. Museoa oso
erakargarria dela eta udalerritik irisgarritasun ona duela aprobetxatuz, bertatik
hurbil dagoela eta Bilborekin komunikazio onak daudelako (Getxotik Museora
gehienez 5 minutu), programa honen bidez herriko hotel nagusietako
ostalaritza-hartzea sustatu nahi da. Turismo-pakete hau sustatzeko katalogoak
udalerriko beste bisitaldi eta turismo-baliabide batzuei buruzko informazioa
ere eskaintzen du, baita kultur eta kirol gertakari nagusiei buruzkoa ere;
horrela, hotel-okupazioa ez ezik, mugimendua ere sortu nahi da udalerrian,
Museoak erakarrita heldu diren pertsonen artean. Ez dago Getxoko
komertzioari buruzko aipamenik.
o “EAEko kostaldean belan”. Getxoko Kirol Portua edo Abrako Itsas Kluba
abiapuntutzat hartuta, Turismo bulegoak zenbait ibilbideren antolamendua
kudeatzen du (asteburukoak, jaiegun-zubietakoak, aste osokoak, egun osokoak
eta egun erdikoak); ibilbideok Getxo mapako erreferentziako lekutzat aurkeztu
eta udalerriari irudia ematen diote, eta, gainera, ibilbide batzuek ostatua behar
dute, irten aurreko edota osteko gauetan; horrenbestez, gastua sorrarazten dute
udalerrian. Hala eta guztiz ere, turismo-programa honek, a priori, ez du
berariaz bultzatzen udalerri barruko eta, hortaz, bertako komertzio-zonetako
sustapena.
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o “Abentura”. Piraguak, urpekaritza, surfa, hipika, bela arina, etab. Halako
jarduerak aldi laburragoan garatzen dira, eta berez ere sustapeneko baliabidea
izan daitezke, udalerrira pertsona-jarioak ekartzeko.
o “Jazzaldia”. Bizkaia Getxoko Jazzaldiaren eraginez antolaturiko turismopakete hau zehatzago aztertuta dago 4.2 atalean. Honen barruan, Getxoko
establezimenduetako ostatu-hartzeak, gosariak, udalerriari buruzko informazio
zehatza duten karpeta pertsonalizatuak eta jazzaldirako sarrerak daude.
Erreserbaren barran asteburuko bi gaueko egonaldia sartzen denean (Getxoko
hoteletan), bezeroek Bilboko Guggenheim museoa bisitatzeko eta Bizkaiko
Zubiko pasabidera igotzeko sarrerak jasotzen dituzte doan.
Turismo Bulegoak, hain zuzen ere, musikaldiak hedatzen ditu argitalpenetan
eta editaturiko beste euskarri batzuetan; gainera, Getxo Jazzaldia programa
antolatu, eta informazio-kontsultak tramitatu eta kudeatzen ditu, baita horien
eraginezko erreserbak ere, musikaldiei dagokienez; etab.
Bestalde, Kultura Gelak musika-ikuskizunak antolatzen ditu; Turismo
Bulegoaren logotipoa sustatzen du, sustapen-euskarri guztietan, eta bertara
bidaltzen ditu “Getxo Jazzaldia” programako erreserbak; era berean, aldez
aurretik ematen du informazio osoa eta zehatza duen txostena, ….
Udalerria balioztatzearen alde egindako udal-jarduketak koordinatzearen
adibide argia da, eta horrek, sinergiak behar ditu komertzio-sektorearekin,
ostalaritzarekin eta jatetxeekin.


Azterketa honetan aintzat hartu behar diren beste zerbitzu batzuk:
o “Getxo Taxi Tour” deritzonak taxiz egindako bi turismo-ibilbide eskaintzen
ditu (Getxo monumentala eta Getxo sakon-sakon), eta horiek udalerria
ezagutzeko eta horretaz gozatzeko aukera eskaintzen dute. Sustapen aktiboa
duen zerbitzu hau udalerriko taxilari taldearekiko lankidetza-hitzarmen batetik
sortu zen. Profesional horiek laguntzaile bihur daitezke, eta, baliabideak eta
turismo-heziketa izanez gero, lagungarriak izan daitezke udalerriarekiko interesa
eta horren sutapena eragiteko. Ibilbiderik luzeenak (Getxo sakon-sakon) 90
minutu ditu; bezeroak nahi duen lekutik irten eta bertara itzultzen da. Zerbitzuak
31 bezero izan zituen 2006an, eta 2007an 54 bezero. Ez da kontratazio masiboko
zerbitzua, baina agerian gelditu da taldea prest dagoela getxorako lankidetzadinamika interesgarriak garatzeko. Beraz, komertzio-jarduera eta hirugarren
sektorekoa Getxo Taxi Tour zerbitzuarekin zuzenago lotzeko ekimenak
sustatzeko aukera ere azter daiteke; esate baterako, ibilbidea komertzioardatzetariko batean amaitzea; halaber, Getxoko etorkizuneko Komertzio
Gidaren (agiri honetako VII. zatian azaldutako Plan Estrategikoan
proposaturikoa) atalen bat ere eskain daiteke.
o “Bizikleta-alokairua”: 200 pax.eko aurreikuspena izanik, arrakasta handiko
ekimena izan da, eta aurreikuspenak erraz gainditu dira (2.489 pax.). Udalerri
barruko zirkulazioa bidegorriak baldintzatzen du, eta, Getxok bidegorri oso ona
eduki arren (10.000 biztanleko 1,24 km, eta 64. postua Euskal Autonomia
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Erkidegoko udalerrien sailkapenean), turismo-zonetatik garatuta dago, baina ez
udalerriaren barrutik; gainera, Algortako komertzio-zona goialdean dago.
Bidegorri Plan Bereziak (2008-2011) ibilbide berriak ditu aurreikusita.
Bidezabaleko zein Salsiduko sarbide mekanikoek eta Ereagako igogailuak ere
aurrerakuntza handiak ekarri dituzte.
o “Opari eta oroigarri salmenta”: Bulegoak garatzeko, eta komertzioa bertan
sartuta dago. Sustapen-gai horien banaketa egin nahi da, udalerriko
establezimenduetan, eta, gainera, “Getxon egonik nahitaez erosi behar duzun”
produkturen bat ere sortu nahi da (esate baterako, gozokiren, panpinaren,
jantziren edo halakoren bat), hori berebizikoa izango bailitzateke bisitariak
komertzio-zonetara hurbiltzeko.
Azkenik, Turismo Bulegoak udalerriko turismo-eskaintza eta irudia jakinarazteko
lan handia egiten du, euskarri anitzen bitartez:
-

-

Lehen aipatu diren turismoko zerbitzu eta programa guztien liburuxkak, zenbait
hizkuntzatan; bulegoan egindako zuzeneko salmentaren bidez eta turismoikuskizun garrantzitsuen, azoken, zuzeneko bidalketen eta talde interesatuen
bitartez banatuko dira.
Publizitateko euskarriak eta helburuak: itsasgarriak, gauza guztiak eramatekoak
(taldeentzat).
Oppiak metro-geltokietan, aireportuko nazio-iristeen terminalean, Bizkaiko
Zubian.
Publizitatea turismo-sektoreko aldizkari espezifikoetan, probintziako irratian,
telebistan (CTT turismo-katea),…
Prentsa-oharren sorkuntza eta zabalkundea.
Asotaxi Elkarteko ibilgailuei itsatsitako euskarri grafikoak

Hala eta guztiz ere, lana teknologia berriek eskainitako aukeren bidez osatuko
litzateke, informazioko euskarri elektronikoen eta informatizatuen bidez.
4.2. Kultura Saileko udal-jarduketa: udalerria sustatzen duten kultura-jarduerak
Urte osoan, Getxok kultura-ikuskizun asko garatzen ditu, irakurmenari, dantzari,
antzerkiari, musikari, artisautzari eta abarri lotutakoak; aipagarrienak musikari
lotutakoak dira, eta, horien eraginez, udalerri hau erreferentziakoa da Euskadi osoan,
Jazzeko, Folkeko eta Blueseko Nazioarteko Jaialdien ondorioz.
Udalerriko kultura-sustapena, batez ere, Getxoko Kultura Gelak antolatzen du25;
horrek, gainera, denboran eta espazioan, udalerrian eragina duten beste kultur edo
gizarte ikuskizun batzuekin (eskola-aldiaren hasiera eta amaiera, zubiak, euskara
zerbitzuak sustaturiko jarduerak, udal-liburutegiek sustatzen dituztenak, herriko jaiak
25

Atal hau egiteko informazioa honako hauek eman dute: Getxoko Kultura Gelako presidentea eta
Kultura, Euskara eta Gazteriako zinegotzia den Koldo Iturbe Mendilibarrek, eta Getxoko Kultura Gelako
administrazioko burua den Manu Alkiza Mezok. Gainera, Getxoko http://www.getxo.net web orriko
informazioa ere erabili dugu, Kultura Gelaren atalean dagoena.
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edo herriko beste jai batzuk, etab.) koordinaturiko ikuskizun-agenda egiten du.
Horrenbestez, proposamen zabala eta anitza da, eta talde askoren lehentasunak betetzen
saiatzen da (adinak, estiloak, udalerriaren barruko kokaleku geografikoa eta halako
alderdiak aintzat hartuta). Bi kultura-jarduera mota nabarmentzen dira:
 IKUSKIZUN HANDIAK:
o Musikaldiak, Getxo barruan eta bertatik kanpo ezagutzen direnak
(Bluesa, Jazz -Euskadiko Jazzaldien Zirkuitu ospetsuko kidea- eta
Folka); baita beste musika-ikuskizun garrantzitsu batzuk ere,
adibidez, Habanera Jaialdia, Abesbatza Astea, Folklore Jaialdia,
Udaberriko Kontzertuak…
o Artisautza Azoka: arlo honetako ikuskizunik garrantzitsuena EAE
osoan.
o Tradizio laburragoa izan arren finkapen gero eta handiagoa duten
beste batzuk: Getxoarte, Erdi Aroko Merkatua, Komikiaren
Aretoa…
o Izaera oso herrikoia duten beste batzuk, esaterako, Getxolandia
(Gaboneko haur-parkea), San Lorentzoko Merkatua, Erregeen
Kabalgata…
Turismo Bulegoak ikuskizun horietariko batzuk egiteko lekuetan aldi batez
jarritako Informazio Lekuen bidez bildutako datuek berretsi egin dute ikusle ugariko
ikuskizunak direla (ikusi 39. taula).
39. taula. Kultura-ikuskizun batzuen bisitari kopurua
2003
Artisautza Azoka
Nazioarteko Blues
Jaialdia
Nazioarteko Jazzaldia
Nazioarteko Folk
Jaialdia
Erdi Aroko Merkatua
Komikiaren Aretoa
Getxoarte

2004

2005

2006

2007

20.000

12.000

14.000

20.000

50.000

12.000

8.728

7.000

11.000

10.00026

9.000

9.050

9.500

8.277

13.000

50.650

46.200

50.200

55.000

60.000

55.000

60.000

50.000

40.000

60.000

9.500
5.000

12.000
4.000

15.000
6.000

17.000
7.500

20.000
5.961

Iturria: Getxoko Udala
Oro har, ikuskizunetako bisitari kopuruaren datuek goranzko joera adierazten dute,
eta, horrenbestez, ikuskizunok berez ere udalerria sustatzeko baliabide onak dira; hain
zuzen ere, komertzioen, ostalaritzaren eta jatetxeen jarduera dinamizatzeko duten
ahalmena zehatzago ebaluatu behar da. Horretarako, ondoren laburpen-taula bat dago
(40. taula), jarduerei, babesleei eta bakoitza egiteko lekuei nahiz datei buruzkoa.

26

Jazzaldian, datuek ez dute ikuskizunaren eragina adierazten, batez ere udalerritik urrun dauden
zonetako bisitariak iristeari eta irudiari dagokionez, kontzertu askok edukiera mugatua dutelako eta
doakoak ez direlako.
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40. taula. Kultura-ikuskizun nagusiak: jarduerak bananduta
JARDUERAK ETA EGITEKO
LEKUA
Artisautzaren
alderdi
guztiei
(tradizionala eta modernoa) lotutako
saltokiak (Areetako geltokiko plaza).
- Kaleko saltokietako gastronomia-arloa
(K/ Ibaiondo).
Artisautza A.
Artisauek
bertan
egindako
erakustaldiak,
sustapenerako
jardueratzat.
- Diseinu- nahiz saltoki-lehiaketa, eta
erosleen arteko zozketa.
Nazioarteko - Doako kontzertuak (Romoko Santa
Blues Jaial. Eugenia plaza).
- Ordaindutako kontzertuak (Getxo
Antzokia)
- Doako kontzertuak (Getxo Antzokiko
Nazioarteko
plaza eta Algortako geltokiko plaza)
Jazzaldia
- Jam Sesions (The Piper Irish Pub)
- Argazki Erakusketa (Algortako
Satístegui kafetegia).
- Kontzertu nagusiak (Areetako
geltokiko plaza)
- Arratsaldeko kontzertuak (Santa
Eugenia plaza)
- Munduko Terrazako kontzertuak
(Santa Eugenia plaza)
Nazioarteko
- Haur-jarduerak (Santa Eugenia plaza).
Folk Jaialdia
- Beste jarduera batzuk: Bidezko
Merkatua
(Romon),
Munduko
Merkatua (Areetako geltokiko plazan),
Banda Desfilea (Bizkaiko Zubian) eta
Kultura arteko Espazioa (Areetako
geltokiko plazan)
- Artisautza tradizionalari lotutako
saltokiak (larrua, espartzua, argizaria,
zur-lanketa,
urregintza,
sendabelarrak...)
eta
gastronomia,
Erdi Aroko
Algorta erdialdeko kaleetan.
Merkatua
- Animazioko jarduerak eta lanbidetailerrak, Erdi Aroa gogoratzeko,
Algorta erdialdeko kaleetan (oinezkoen
zona).
Komikien,
liburu-denda
espezializatuan,
aldizkarien,
argitaletxeen eta abarren arloko
establezimenduen erakustokiz beteriko
Komikiaren karpa (Areetako geltokiko plaza eta
Santa Eugenia plaza).
Aretoa
- Jarduera paraleloak: proiekzioak,
tailerrak,
rol-jokoak,
lehiaketak,
editorial-aurkezpenak, mahai-inguruak
eta konferentziak.
27

BABESLEAK

DATAK27

- Getxoko Udala eta Bizkaiko Maiatzaren
Foru Aldundia.
30-31 eta
- BBK, Metro Bilbao eta El ekainaren 1a
Correo.

- Getxoko Udala.
Ekainaren 6- Metro Bilbao.
8a
- Maila guztietako erakundeak Uztailaren 7(Udaletik Estatuko Gobernura).
12a
- BBK, El Correo, Metro
Bilbao.
- Auvol Motor
- Maila guztietako erakundeak Irailaren 4–7a
(Udaletik Estatuko Gobernura).
- BBK, El Correo, Metro Bilbao
- Munduko Sendagileak.

- Getxoko Udala.

- Getxoko Udala;
Bizkaiko
Foru Aldundia eta Eusko
Jaurlaritza.
- BBK, El Correo, Metro
Bilbao.
- Japoniako enbaxada.

Irailaren 1921a

Azaroaren
28-30a

2008ko datak.
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Getxoarte

- Algortako eta Areetako zenbait
lokaletako erakustaldiak.
- Artista berrien proposamenen - Getxoko Udala eta Bizkaiko
hautapena karpa batean azalduta Foru Aldundia.
(Areetako geltokiko plaza).
- BBK, El Correo eta Metro
Bilbao.

Abenduaren
5-8a

Iturria: Geuk egina, orrialde-oinean adierazitako iturrietatik ateratako informazioa
erabiliz.

Ikusten denez, ekimen oso bereziak kenduta, komertzioak eta jatetxeak ez daude
inplikatuta udalerriko ikuskizun garrantzitsu horien inguruko jarduerak babesten edota
antolatzen, halako jarduerek euren negozioen dinamizaziorako ahalmen handia izan
arren. Bestalde, musikaldiek eragin handia dute udalerriaren gaueko bizitzan, batez ere,
eurak egiteko zonetan dauden tabernetan eta jatetxeetan; hala ere, lokal horiek ixteko
dauden ordutegi-murriztapenek mugatu egiten dituzte kasuan kasuko ikuskizunak
sorturiko ahalmen guztia ustiatzeko aukerak.
12. artikuluak, Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 16ko 296/97 Dekretuko 7-1c)
artikuluari dagokionez, udal-agintaritzari aukera ematen dio ostalaritzako lokalak ixteko
ordutegiak luzatzeko, ikuskizun bereziak daudenean; esaterako, udalerriko kulturaikuskizun masibo horiek daudenean. Esate baterako, Inauterien ospakizunean ezarritako
baldintza berberak mantendu ahal dira.
 PROGRAMAZIO ERREGULARRA: osatu egiten du edota jarraipena ematen
dio urte osoan zeharreko kultura-ikuskizunen egutegiari:
o Antzerki-aldia: Getxo Antzokian, beste lokal batzuetan (Getxoko
Musika Eskola) eta kalean bertan (Algortako geltokiko plaza)
programaturikoak; genero eta estilo desberdineko antzezlan asko.
o Zineko zikloak (Zine Kluba, Paradiso Zinema, Haur Zinema),
Getxo Antzokian.
o Erakusketak: Romoko eta Algortako aretoetan, baina baita
karpetan, aire zabalean, udal-lokaletan eta lokal pribatuetan ere,
adibidez, Romoko Jai Alai kafetegian, Algortako Sastitegui
kafetegian, Areetako Glas kafetegian edo Torrente erakusketaaretoan (BBKren antzinako bulegoa).
o Hizketaldiak eta hitzaldiak.
o Etab.
Ikusle kopuru urriagoko ikuskizunak izan arren, guztiek ere aisialdi-eskaintza
iraunkorra edo jarraitua egiten diote udalerriari, eta hori garatzen duten lokalek edo
zonek arretako guneak sortu eta, beraz, komertzio- nahiz jatetxe-jarduera dinamizatzeko
ahalmena eskaintzen dute, euren eragin-aldean.
Aipamen berezia merezi du Getxophoto ikuskizunak; argazki-jaialdi honetan,
lanen erakusketak protagonismoa ematen dio udalerriko hiri-espazioari, erakusketen
euskarritzat, baita bertako gizarte eta enpresa eragileei ere, ikuskizuneko partaide aktibo
gisa. Lanak udalerriko plazetan, kaian, erakusleihoetan, eraikinen fatxadetan, metroan,
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merkatuan eta abarrean erakusten dira; baina ez aipagarri gisa bakarrik, behatzaileen
partaidetza aktiboa bilatuz baizik, horiek argazkiek transmititzen dituzten gertaeretan
inplikatuta. Gainera, aldi berean, ikuskizunari loturiko jarduerak garatzen dira,
esaterako, erreportajeen proiekzioak, argazki-estudio ibiltariak, bertsolariak, etab.
Azken batean, ikuskizuneko alderdi guztietan, bai antolamenduen nahiz babesean eta
bai garapenean bertan, gauzaturiko lankidetza publiko-pribatuaren adibidea da. Hortaz,
komenigarria da horren hurrengo edizioak ere antolatzea, eta, ahal den neurrian, eragile
gehiagoren partaidetza bilatzea, batez ere hirugarren sektoreko eta, hain zuzen ere,
komertzioko enpresaburuen partaidetza; halaber, beste ikuskizun batzuk antolatzeko
erreferentziatzat ere hartu behar da, eta horiek, antzeko filosofiarekin, lagungarriak
izango dira udalerria dinamizatzeko eta beste inguru batzuei dagokienez balioztatzeko.
Oro har, ikuskizunak (bai masiboak eta bai programazio erregularrekoak)
ospatzeko ohiko lekuak kontuan hartuta, aipagarria da Getxo Antzokiko instalazioak
(Kultura Gelak kudeatzen dituenak), Getxo Antzokiko plaza, San Nikolas plaza, Biotz
Alai plaza, Algortako geltokiko plaza, Areetako geltokiko plaza eta Santa Eugenia plaza
(Romo), baita Algortako eta Romoko Udal Liburutegietako erakusketa-gelak ere
(besteak beste), udalerriko zona estrategikoak direla orain, hau da, animazioko
jardueretarako erreferentziako zonak. Horietariko asko komertzio-ardatzetatik hurbil
daude edota komertzio-ardatz nagusiak zeharkatzen dituzten jarioak sortzeko
“zirkuituetan” “konektatu” ahal dira; beraz, jarduera dinamizatzeko ahalmen handia
dute.
Getxo Antzokiko instalazioei dagokienez, esan behar da hori berrikuntzaprozesuan dagoela, erabilera anitzeko entzunareto bihurtzeko; horrek nazioarteko
edozein kultura-gertaera ospatzeko aukera emango du, 750 eserlekurekin, eta, horrela,
finkatu egin nahi du udalerriaren kultura-nagusitasuna. Azpiegitura horren inguruetan
ere hirigintza-proiektu bat dago, Getxo Antzokiko eta San Nikolaseko plazen oinezko
eremua berrantolatzeko, baita azken horretan lurpeko aparkamenduaren balizko
eraikuntzarako ere. Hala ere, obrek irauten duten bitartean, zonak galdu egiten du
gaitasun eragilea; baina, bertatik hurbil, Biotz Alai plazak zonaren dinamizaziorako
antolatzen diren ikuskizun berriak euskarritzeko aukera eskaintzen du. Azken batean,
garrantzitsua da udalerriko zona hori mantentzeko eta erabiltzeko ohitura sortzea, zona
estrategikoa baita Portu Zaharraren eta Algortako komertzio-zonaren artean kokatuta
dagoelako.
Obren eraginpean egongo den zonan komertzio eta jatetxe jarduera dago, eta
etorkizunean hobetu egin beharko dira sarbideak eta ingurua; hau da, “maila oneko”
komertzio eta jatetxe jarduerak ezarri beharko dira. Algortako komertzio-ardatz
nagusiak hurbil daude, 5 minutura oinez, eta Portu Zaharrarekiko komunikazioa ere
badago. Horrenbestez, hobekuntza estrategikoko proiektua da udalerrirako, eta
komertzioak aprobetxatu egin beharko du.
Antolaturiko kultura-jardueren zabalkundea, batez ere, Getxo Kultura
Programazioaren bidez (Gk) egiten da; hileroko aldizkari/agenda hori (abuztuan ez da
editatzen, programazioa urria delako) udalerriko egoiliarren postontzian sartzen da, eta
udalerritik kanpo ere bidaltzen zaie, postaz, eskabidea egiten duten pertsonei. Ia ez
dauka publizitaterik; publizitate bakarra, hain zuzen ere, atzealdean ageri den BBKren
publizitatea da (BBK26 zerbitzua sustatzen duena), eta, lantzean behin, partikularren
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batek ere iragarkia jartzen du (adibidez, 2008ko urriko zenbakian Kontabilitate eta
Zerga Ikerketen Zentroak jarritakoa, kontabilitate-ikastaro bat sustatzeko). Beraz,
prentsako eta irratiko publizitatea duten eta udalerrian, probintzian nahiz eskualdean
eragina duten ikuskizunik ospetsuenen kasuan izan ezik (nazioarteko musikaldiak,
Artisautza Azoka, Komikiaren Aretoa, Getxoarte…), informazioaren jasotzaile nagusiak
udalerriko egoiliarrak dira.
Kultura Sailak antolatzen ez dituen beste jarduera batzuk ere badira, horren
sustapena izan arren, eta horiek ere dinamizatu egiten dute udalerria:
 GETXOKO AUZOETAKO JAIAK: auzoetako jai-batzordeek antolatzen
dituzte, eta horien egutegia hauxe da:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

San Isidroak (Andramari): maiatzaren 15ean.
San Joanak -Zubilleta auzoan (Algorta)-: ekainaren 24an.
Karmenak (Neguri): uztailaren 16an.
Nazioarteko Paela Lehiaketa (Aixerrota-Andramari): uztaileko
bigarren hamabostaldian.
Santa Anak (Areeta): uztailaren 26an.
San Ignazio (Algorta): abuztuaren 31.
Andra Mariak (Romo): abuztuaren 2an.
San Nikolasak (Portu Zaharra): abuztuaren 12an.
Andra Mari mesedetakoa (Areeta): irailaren 24an.
San Martinak (Algorta): azaroaren 11n.

Nazioarteko Paella Lehiaketak (sari batzuk Getxoko komertzioak ematen ditu
dohaintzan) ikusle kopuru handia izaten du, eta horiek udalerrikoak nahiz bertatik
kanpokoak dira (30.000 bisitari inguru, Turismo Bulegoak bildutako datuen arabera).
Udalerrira bisitaririk gehien erakartzen dutenak Algortako San Ignazioak eta
Romoko Andra Mariak dira. Oro har, udalerriko auzoren bati lotutako herriko jaietan,
bertatik hurbil dagoen komertzioak jai-batzordearekin lankidetzako/koordinazioko bide
bat ezarri beharko luke, diru-ekarpenetara mugatzen ez dena, ikuskizunak babesten
laguntzeko, eta, horrela, animazio eta dinamizazio sektorial handiagoa egiteko.


HERRIKO BESTE JAI BATZUK, udalerria dinamizatzen duten ikuskizunekin:
o Olentzero: abenduaren 24an
o Santa Ageda: otsailaren 4an
o Inauteriak: otsailaren 1ean, 2an eta 3an (2008an)28
o Beste batzuk: Eskola Antzerkiko Jardunaldiak, Getxoko Dantza
Eguna, Dantzaren Nazioarteko Eguna, Gorpuzti Eguna Portu
Zaharrean, etab.

Era berean, ikuskizun horien izaera herrikoiak (udalerriko auzo guztiak aintzat
hartzen dituen jarduera-programa) dinamizazio-ahalmen handia dauka komertziorako,

28

Getxoko udalerriko ostalaritza-lokalak ixteko ordutegia luzatu egiten da Inauterietan.
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ostalaritzarako eta jatetxe-jarduerarako, eta hori ere aprobetxatu egin behar da, horien
partaidetza aktiboaren bidez, herri-programari lotutako jarduerak sustatuz eta babestuz.
4.3. Kirol Arloko udal-jarduketa: udalerria dinamizatzen duten kirol-jarduerak
Udalerrian erreferentziako kirol-ikuskizunak asko dira (ikusi 41. taula). Hala eta
gutiz ere, udalerriko kostaldeko zona eta uretako kirolari lotutako jarduerak (batez ere,
estropadak) Getxoko kirol-baliabide bereizgarriak dira.
41. taula. Getxoko 2008ko kirol-jarduerarik garrantzitsuenak
JARDUERA

DATA29

Getxoko II. Emakume Futbol torneoa.
Gurutzaldi-belako Alderantzizko estropada.
Javier Otxoa klasikoa / Randonné S.C. Punta Galea.
Esku Pilotako San Isidro torneoa.
Gurutzaldi-belako Biko estropada.
Gurutzaldi-belako Getxo-Bermeo estropada.
Poniekiko jauzi-lehiaketa nazionala.
Gurutzaldi-belako txapelketa.
Bizkaiko gurutzaldi-belako txapelketa.
Euskal Kostaldea – Urrezko Balea estropada.
Gurutzaldi-belako klasikoen estropada. Ijito Kopa.
Getxoko 63. Txirrindularitza Zirkuitua/R. Otxoaren oroimenezko
8. saria.
Getxoko XXX. Ikurrina – L. Agirreren oroimenezko V. saria.
"Portu Zaharra" Ikurrina (ACR liga).
Getxoko II. milia.
Jose Luis Ugarte Bela Eskolako XVIII. txapelketa.
Martín Codax estropada - Castroko Gurutzaldi-belako kopa.
Hondartzako txapelketak.
Gabonetako Esku Pilotako torneoa.
IV. Galea Muturra BBK Challenge.
Gurutzaldi-belako Caracol estropada
Nerbioiko itsasadarreko jaitsiera piraguan (Bil-Gtx).
Itziar Pérez Uralderen oroimenezko saria.
Gurutzaldi-belako Gallo estropada.

Martxoaren 21/22an
Maiatzaren 1ean
Maiatzaren 4an
Ap. 6an / Maiatz. 18an
Maiatzaren 10ean
Maiatzaren 24an
Ekainaren 7/8an
Ekainaren 8an
Uztailaren 5/6an
Uztailaren 9/13an
Uztailaren 17/20an
Uztailaren 31n
Abuztuaren 2an
Abuztuaren 3an
Irailaren 6an
Irailaren 27/28an
Urriaren 4/5ean
Azaroaren 7/16an
Azaroan/Abenduan
Az. 1ean/ Martx. 1ean
Azaroaren 29/30ean
Azaroan
Abenduan
Abenduaren 20an

Iturria: Geuk egina, honako honetan oinarrituz: http://www.getxo.net
Halaber, klub, elkarte eta talde asko lanean ari dira Getxoko kirolaren eta
kirolarien alde (ikusi 42. tala).
42. taula. Getxoko Kirol Klubak, Taldeak eta Elkarteak
ADREBOL (Multikirola)
URIBE KOSTA KIROL ELKARTEA
ALGORTAKO ZAPLAS RUGBY KIROL ELKARTEA
(Errugbia)
29

JOSE LUIS UGARTE BELA ESKOLA (Bela)
GEROA GIMNASIA ELKARTEA (Gimnasia)
GETXO ABENTURA MENDI KIROL TALDEA
(Mendia)

Datak 2008ko egutegikoak dira, eta ikuskatu egin behar dira.
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ANCAS KANTAURIKO IGERILARI ELKARTEA
(Igeriketa)
ANDRAMARI MENDI TALDEA (Mendia)
AREETA FUTBOL KLUBA (Futbola)
ARRAUTZALDEON FUTBOL TALDEA (Futbola)
ARTAROMO (Areto-futbola)
ORZA ARMADORE ELKARTEA(Nautikoa)
ESKALADA ETA PATINAJE ELKARTEA
TREPATINA (Eskalada, patinajea)
KAI ITSAS KIROLEKO ELKARTA (Nautikoa)
SKI SNOWBOARD ELKARTEA (Eskia eta Snowboarda)
GETXO SASKIBALOIA (Saskibaloia)
BIZKERRE FUTBOL TALDEA (Futbola)
AEROMODELISMO GOGOR KLUBA (Aeromodelismoa)
GETXOKO XAKE KLUBA (Xakea)
GETXOKO ATLETISMO KLUBA (Atletismoa)
SAN AGUSTIN SASKIBALOI KLUBA (Saskibaloia)
ROMOKO ESKUBALOI KLUBA (Eskubaloia)
AREETAKO TXIRRINDULARI KLUBA
(Txirrindularitza)
GETXOKO HONDARTZAK TENISEKO KIROL KLUBA
(Tenisa)
GETXOKO AIREAN KIROL KLUBA, AIREKO
KIROLAK (Haize-kirolak)
COTA MOTOZIKLISMOKO KIROL KLUBA
(Motoziklismoa)
GALEA KIROL KLUBA (Futbola)
GETXO KIROL KLUBA (Futbola)
EUROPA KLUBA (Multikirola)
UDALEKO ARETO FUTBOL KLUBA (Areto-futbola)
GETXOKO ITSASPEKO EKINTZEN KLUBA (Itsaspeko
ekintzak)
LA GALEA HIPIKA KLUBA (Hipica)
SUB ITSASERTZ KLUBA (Itsaspeko ekintzak)
FADURA IGERIKETA KLUBA (Igeriketa)
GETXO PIRAGUISMO KLUBA - GETXO KAYAKA
(Kayaka)
FADURA TENIS KLUBA (Tenisa)

GETXO BEISBOL CLUB ETSAIAK (Beisbola)
GETXO HERRI KIROL TALDEA (Herri Kirola)
GETXO HOCKEY TALDEA (Hockeya)
GETXO KANTXA FUTBOL KIROL TALDEA (Aretofutbola, emakumezkoa)
GETXO RUGBY TALDEA (Errugbia)
GETXO SURF TALDEA (Surfa)
GETXOKO AIXERROTA BOLEIBOL KIROL TALDEA
(Boleibola- emakumezkoa)
GETXOKO ARRILUZE ARRAUN KIROL TALDEA
(Arrauna)
GETXOKO EUSKAL PILOTA TALDEA (Pilota)
GETXOKO HARTZAK BEISBOL KLUBA (Beisbola)
GETXOKO HAZI HOCKEY ELKARTEA (Hockeya)
HONTZAK MENDI TALDEA (Mendia)
SAN NIKOLAS KIROL TALDEA IKASTOLA (Kirola)
ITURGITXI FUTBOL KLUBA (Futbola)
ITXAS GANE MENDI TALDEA (Mendia)
PADEL AIXERROTA KIROL KLUBA (Padela)
PUNTA GALEA TXIRRINDULARI ELKARTEA
(Txirrindularitza)
RASPAS ARRAUN TALDEA (Arrauna)
JOLASETA KLUBA (Hockeya, patinetako hockeya,
tenisa, padela)
ABRAKO ITSAS KLUBA - SPORTING KLUBA (Bela)
NEGURIKO GLOF ELKARTEA (Golfa)
ROMOKO FUTBOL KLUBA (Futbola)
ROMOKO EZKORAK (Saskibaloia)
SALSIDU FUTBOL TALDEA (Futbola)
MASCA KIROL ELKARTEA (Futbola)
NEGURI KIROL ELKARTEA(Futbola)
ETORKIZUNA ELKARTEA (Mendi taldea)
ITXAS ARGIA MENDI TALDEA (Mendia)
UNGARI MENDI KIROL TALDEA (Mendia)

Iturria: Geuk egina, orrialde honetan oinarrituz: http://www.getxo.net
Udalak bultzatu eta sustatu egiten ditu talde horien jarduerak, diru-laguntzen
bidez; horien banaketa, besteak beste, lorturiko kirol-emaitzen eta udalerrian eragina
duten jarduerak antolatzearen araberakoa da; bi irizpideok garrantzitsuak dira epigrafe
honetako azterketa egiteko erabili dugun ikuspegirako30.
Kirol-emaitza ona lortzea eta lehiatzen ari diren taldeen sailkapenean posizio
onean egotea, izan ere, irudiari loturiko baliabidea da udalerriarentzat; lagungarria da
udalerria mapan kokatzeko, eta interesa sortzen du. Era berean, udalerriari buruzko
sustapena sortzea, kirol-ikuskizunen bati lotuta, zaletu talde eta kirol jakina egiteari
lotutako bizi-estiloa partekatzen duten pertsonak mugiarazteko, erakartzeko edo
atxikitzeko baliabide ona da.
30

Atal hau egiteko informazioa Kiroleko zinegotzia eta Getxo Kirolak elkarteko lehendakaria den Álvaro
González Pérez jaunak eman du. Getxoko http://www.getxo.net web orriko informazioa ere erabili dugu,
Getxo Kirolak eta Turismo ataletan dagoena (kirol-jarduerak); halaber, Getxon Kirolak dituen linka ere
erabili dugu, hau da, udalerriko kluben kirol-informazioa eskaintzen duen weba.
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Horri dagokionez, udalerrian antolaturiko kirol-jardueren adibide aipagarriak dira
Getxo Errugbi taldea, Ohorezko Dibisioan seigarren sailkatuta dagoena; Getxoko
Nazioarteko Txirrindularitza Zirkuitua, Punta Gale Txirrindulari Elkarteak antolatzen
duena (hirigunean garatzen da, eta dagoeneko 63 edizio egin dira); edo, lehen esan
dugunez, estropadak, eta horietan erreferentziako bi elkarte daude udalerrian, Abrako
Itsas Kluba-Sporting Kluba eta Orza Armadore Elkartea.
Ekimen pribatuak udalerriko kirol-gertaeretan oinarrituz izan ditzakeen eskuhartzea eta balizko sinergiak aztertzeko, kontuan hartu behar dira, elkarteen eta kluben
jardueretarako baliabide ekonomikoak emanez, enpresarako irudi-hobariak ematen
dituzten babesleak, gizarte osoari eta, hain zuzen ere, kirolean interesa dutenei
dagokienez. Gainera, garatuko diren ikuskizunek erakarritako pertsonak ere aintzat
hartu behar dira, horiek erosketak egiten baitituzte udalerrian.
Getxo Rugby taldearen babeslea Artea Merkataritza Zentroa dela kontuan hartuta
(izena ere berak utzi baitio taldeari, Getxo Artea Rugby), eta Getxoko Nazioarteko
Txirrindularitza Zirkuituan Getxoko komertzioaren edota ostalaritzaren ekimenik ia ez
dela ikusten (Artaza hotela baino ez da Getxoko Nazioarteko Txirrindularitza
Zirkuituaren babesle ofizialetarikoa), agerian gelditu da talde horien guztien jarduerak
eta interesak koordinatzeko ahalegin handiagoa egin behar dela.
Irudi eta dinamizazio ahalmena aintzat hartuta arreta fokalizatu ahal duten kirolbaliabideetariko batzuk (baina inplikaturiko alderdiek negoziaziorako duten interesaren
eta gaitasunaren baldintzapean), esate baterako, Getxoko emakumeen futbol-taldea
(Bizkarre) babestea edota kategoria horretako torneoak (udalerrian jokatzen direnak)
izan daitezke; baita herri-lasterketei lotutako ikuskizunak/sustapenak (esaterako, Javier
Otxoa klasikoa) eta lehen aipaturiko Nazioarteko Ziklismo Zirkuitua ere; eta estropadak
ere bai, udalerriaren kirol-baliabide bereizgarritzat.
Udalerriko kirol-ikuskizunen zabalkundeari dagokionez, esan behar da hori
zenbait arlotatik egiten dela: Getxoko web orria, turismo-atalean, eta, bertan, kiroljarduera nagusien datak adierazten dira; Getxoko udaleko Komunikazio Sailak
kudeaturiko Getxoko kluben kirol-informazioa; Getxoko webeko eta turismoliburuxketako agendak, eta horietan kultura eta kirol eskaintzaren ikuskizun nagusiak
biltzen dira.
4.4. Aisialdiko, kulturako eta kiroleko udal-instalazioak
Sektore pribatuak eskainitako zerbitzu-zuzkidura beste udal-instalazio batzuek
eskainitakoarekin osatzen da; horiek sortu edo zabaldu egiten dituzte udalerriaren
bizitzan integraturiko aisialdiko, kulturako eta kiroleko jarduera guztiak garatzeko
aukerak.
Kirol-arloan, udal-jarduketaren alderdi garrantzitsu bat Getxo Kirolak
deritzonaren instalazioen kudeaketan oinarritzen da (Fadura, Gobela eta Andramariko
polikiroldegia). Instalazio horietako kideen zifra 24.000 pertsonakoa da (egoiliarren
%30); 9.000 familia eta, egunero, 4.000 pertsonako jarioa dago; datu horrek berretsi
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egiten du Getxoko egoiliarrek kirolari ematen dioten garrantzia eta horren inguruan
garatzen diren ekimenek hartzen duten balioa.
Horri dagokionez, Udala Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin sustatzen ari
den proiektua garrantzi handikoa da; horren helburua CDM Fadura deritzonaren
antzinako hotel-egoitzak ostalaritzako, aisialdiko eta laneko zentro bihurtzea da.
Zeharkako proiektu honek lana sortu, ostalaritzan trebatu eta, gainera, zabaldu egiten du
aisialdi-eskaintza; familiak biltzeko gune bihurtu nahi du, zaindutako jolas-eremua
egongo baita, haurrak zainduta egoteko, gurasoek kirola egiten duten bitartean31.
Aisialdiko eskaintza udal-ludotekekin osatuta dago; 5-12 urte bitarteko
haurrentzat dira eta Areetan (dagoeneko irekita) eta Algortan (ireki barik) kokatuta
daude. Algortan Gaztelekua egingo da, 12-17 urteko gazteentzat; hezkuntzan
oinarrituriko aisialdi-aukeratzat proiektaturik dago. Halaber, aipatzekoak dira Romoko
Nagusien Etxea eta Andramariko adineko pertsonentzako eguneko zentroa.
Kulturaren arloan, Getxo Antzokiko etorkizuneko instalazio berrien inguruan
proiektaturiko jarduera ez ezik, aipagarriak dira Andrés Isasi Musika Eskolak
emandako zerbitzuak, udal-liburutegiak eta udal-euskaltegia (Romon), baita Romoko
Kultura Gela berriaren bidez Santa Eugenia plazan proiektatu direnak ere; zentro zibiko
hori orain Santa Eufemiako antzinako eskolak dauden lekuan kokatuko da, oraingo
eraikina eraitsi ondoren; horrela, Kultura Gelaren egoitza nagusia izango da udalerrian.
Azpiegitura modernoa eta indartsua izango da, eta Kulturaren, Artearen eta, batik bat,
Getxoko elkartze-egitura handiaren beharrizanen zerbitzuan jarriko da.
4.5. Euskara Saila
Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzuak, bezeroen eskari gero eta handiagoari
zerbitzua euskaraz eskaintzeko gauza den komertzioa edukitzearen garrantziaz
jabetuta32, “Bezeroaren Arretarako Oinarrizko Euskara Ikastaroa, DENDAKETAN”
antolatu du, Getxoko komertzioetako eta ostalaritza-establezimenduetako langileei
zuzenduta. 2008ko edizioak, gainera, Enpresako eta Komertzioko Getxoren laguntza
izan du.
Ikastaroak udalerriko euskaltegietan ematen dira: Udal Euskaltegia, Lauaxeta
Euskaltegia eta J.A. Agirre Euskaltegia. Ordutegiak bateragarriak dira komertziojarduerarekin, eta matrikulak urriak dira.
Hori osatzeko, Udaleko Euskara Zerbitzuak doako itzulpen-zerbitzua ere
eskaintzen dio komertzio-sektoreari, baita errotulazio elebiduna egiteko laguntzak ere;
gainera, aldean eramateko hiztegi txiki baten 2.000 ale editatzen ditu, eta horrek 400
hitz ditu 8 hizkuntzatan. Euskara Zerbitzuan bertan eskuratu ahal da (Algortako Urgull
kalea, z/g).
31

Iturria: http://www.getxo.net. Getxori buruzko albisteen atala. Kirolak.
Getxoko biztanleriaren erdia (%48,56) erdaldun elebakarra da, hau da, ez dakite euskaraz hitz egiten.
%19,9 euskaldunak dira, eta %31,53 ia euskalduna. Getxoko Udaleko Euskara zerbitzuak emandako
datuak:
http://www.getxo.net/castellano/servicioeuskera/getxo_serveuskera.asp?MNU_Id=84

32
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Ekimen interesgarria da, eta bezeroaren arretarako beste
hizkuntza batzuk ere aintzat hartu beharko lituzke, batez
ere, ingelesa, hori erabiltzea ezinbestekoa da turismoerakarpena duen udalerri batean.

4.6. Enpleguko eta Ekonomia Garapeneko Zentroa
Getxoko Udalak, gaur egun, informazioaren, enpresa-kudeaketaren, teknologia berrien
eta abarren arloko zerbitzuak eskaintzen dizkie udalerriko enpresei, Getxoko enpresaegitura dinamizatzeko.
Jarduketa-eremu honetan, Enpleguko eta Ekonomia Garapeneko Zentroa, Getxoko
Udaleko Ekonomia Sustapeneko Sailaren barruan dagoena, 2000tik udalerriko enpresei
zerbitzuak emateko, koordinatzeko eta dinamizatzeko eginkizuna duen udal-egitura
teknikoa da; gainera, pertsona ekintzaileei ere enplegu eta laguntza zerbitzuak
eskaintzen dizkie.
Hain zuzen ere, enpresei zerbitzu eskaintzen zaizkie:
• Enpresa-kudeaketako aholkularitza, enpresa kudeatzeko arlo guztietan, hau da,
komertzialean, ekonomia-finantzakoan, teknologikoan eta datuen babesean.
• Enpresarako heziketa iraunkorra: jardunaldiak, mintegiak eta tailerrak, enpresagaurkotasuneko gaiei buruz.
• Laguntzei, diru-laguntzei eta abarri buruzko informazioa.
• Langileria hautatzeko zerbitzua.
Enpresei laguntzeko zerbitzuen oraingo egiturak eta udalerriko beste eragile batzuek,
beraz, ikerketa honetan planteaturiko jarduketak abiatzeko eratuko den plataforma
publiko-pribatua dinamizatuko dute.
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V. atala. Komertzioa udalerriko espazio-testuinguruan
Komertzioaren lehiakortasuna, negozio bakoitzeko arduradunen kudeaketagaitasunaren eta profesionaltasunaren eraginezkoa ez ezik, horiek euren jarduera
garatzeko esparruaren eraginezkoa ere bada; jarduera hori espazio publikoan garatzen
da eta hori Udalaren ardurapekoa da. Atal honetan, hiri-bizitzan eta enpresa-jardueran
eragina duten alderdi garrantzitsuak aztertuko ditugu; esate baterako, hiri-ekipamendua,
argiztapena, garbitasuna, espazio publikoak, aparkamendu-zuzkidura, oinezkoen
kaleak, seinaleak, irisgarritasuna edo komertzioak hirian duen kokalekua (komertzioardatzak), besteak beste; hain zuzen ere, multzo osoa eta komertzioko gune bakoitza
(Algorta eta Areeta) aipatuko ditugu, baldin eta aipamen berezia merezi duten
berezitasunik edo alderdirik badute. Izan ere, txosten honen hasieran esan dugunez,
Getxo bata bestetik urrun dauden bi eremu geografiko dituen hiria da, bi eremuok
berezko nortasuna dute hirigintzaren eta komertzioaren aldetik; hain zuzen ere, AreetaRomo eta Algorta-Getxoko Andra Mari dira. Horrek nabarmen baldintzatzen ditu
Getxo orokorrean hartuta garatu behar diren dinamizazio-neurriak.
Planteatzen ditugun ideiak, nolanahi ere, komertzio-gastuaren udalerri arteko
jarioa bi gune edo eremu nagusien artean sustatu behar izatean oinarritzen dira; hain
zuzen ere, udalerri jarraitua eratu behar da, berez nabaritzen diren komertzio-ibilbideen
bitartez mugimendua sortzeko.
Udalerria erreferentea izan behar da zabalaldirako, aisialdirako eta erosketetarako
lekutzat, eta, beraz, behar duena eskaini behar zaio hiritarrari. Hauxe galdetu behar
diogu geure buruari: “egoiliarrek aisialdirako eta erosketak egiteko beste inguru batzuk
aukeratzen badituzte, ez ote da hori, neurri batean behintzat, nahi dutena, behar dutena
edo bilatzen ari direna euren eremuan aurkitzen ez dutelako?”. Azter dezagun hori.
5.1. Irisgarritasuna, mugikortasuna, aparkamendua eta oinezkoen kaleak
Funtsezko alderdiak dira, komertzio-inguruaren erakarpen-gaitasuna eta
periferiako komertzio-ekipamenduekiko lehiakortasuna, neurri batean, alderdi horien
mende dagoelako.
Getxo beste inguru batzuekin ondo komunikaturik dagoen udalerria da. Bertara
iristeko aukerak anitzak dira, bai garraio publikoa erabiliz (metroa edo autobusa) eta bai
errepidez (ikusi 43. taula); hala eta guztiz ere, udalerriak dituen barruko komunikazioak
metrora mugatzen dira. Horri dagokionez, gure iritzian, beharrezkoa izango litzateke
udalerrian inplementatu beharreko beste mugikortasun-sistema batzuk sakon aztertzea,
norberaren automobilaren ordezkoak, udalerriko hainbat leku komunikatzeko eta
egoiliarren artean dinamika berria sortzeko, horrek komertzio-jarduera ez ezik
herritarrek egin nahi duten edozein kudeaketa edo zerbitzua erraztuko bailuke: postabulegorako, anbulatoriorako eta aisialdi-eremuetarako joan-etorriak (Areeta-Erromotik
Algortara, eta alderantziz), etab. Gure iritziz, beste garraio mota baten erabilera sustatu
behar da, iraunkortasunaren bila, eta aparkamendu-urritasunak halako jarduera guztietan
sortzen dituen arazoak ekidinez.
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Epe laburrean, Udala bizikletak maileguan uzteko gune automatizatuen kokalekua
aztertzen ari da, Energiaren Euskal Erakundearekin (EVE) lankidetzan eta Ekobizi
Movilidad S.L. enpresaren bidez egindako proiektu aurrendariaren emaitza onak ikusita.
Hala ere, beste mugikortasun-modu batzuk ere identifikatu eta ikertu beharko dira, hori
etorkizuneko bezeroen profil unibertsalagoei bermatzeko, trakzio mekanikoko
ibilgailuen bidez, etab.
Hortaz, aukera berriak baloratu behar dira, Udala dagoeneko lantzen ari den
irisgarritasun- eta mugikortasun-erabakietarako, ekintza horren instalazioak honako
hauek dira: Ereagako igogailua, hondartza hori eta Algortako Maria Kristina plaza
lotzen dituena (2005ean inauguratuta); Bidezabalgo sarbide mekanikoak (2005eko
azarotik), mugikortasun-zailtasunak dituzten pertsonen irisgarritasuna erraztu eta
osasun-zentroa nahiz metroko geltokia hurbiltzen dutenak; edo Salsiduko arrapala
mekanikoak (2008ko ekaina), arkitektura-oztopo handia ezabatu eta Salsidu, Aldapa
edo Ollaretxe Algortako erdigunearekin lotzea ahalbidetu dutenak.
43. taula. Getxora heltzeko aukerak
Bidea
Metroa
Errepidea

Autobusa

Taxia

Geltokiak edo geralekuak
Areeta, Gobela, Aiboa, Neguri, Algorta, Bidezabal
 Errepide-sareek Getxora autobiatik heltzeko aukera
ematen dute, edozein lekutatik etorrita. A-8 autobia A-68
autobidearekin lotuta dago. E-70 autobia Santanderrerako A8 autobiarekin lotuta dago.
 Aireportuarekiko lotura, Loiun, 15 minutuan egiten da, N633 errepidetik.
 Bizkaibuseko hamar linea inguruk geralekua dute Getxon.
 Leioa (Leioako behatokia) - Areeta (Zubi Esekia) lineako
autobusa.
 Areeta - Larrabetzu linea (A-2151)
 La Unión S.A. konpainiako autobusak. Algorta - Gasteiz
 Areetako taxi-geralekuak:
- Zubi Esekiko Plaza
- Kale Nagusia, 4
- Kale Nagusia, 31
 Algortako taxi-geralekuak:
- Telletxe, 2

Iturria: Getxoko Udala. www.getxo.net. 2008
Bestalde, oinezkoentzako kaleak dituzten zenbait zona daude, bai AreetaRomoren inguruan eta bai Algortan; hori lagungarria izan da udalerriko bizi-kalitatea
nabarmen hobetzeko; horrela, hain zuzen ere, bizikidetza-espazioak sortu dira,
pasealekuak, ibilgailuek harrapatzeko arriskurik gabeko espazioak sortu dira
haurrentzat, funtzio anitzeko espazioak, eta komertzioan eta aisialdian eragin ona izan
dezaketenak, baldin eta ondo zainduta badaude33; era berean, irisgarritasun-soluzioak
ere aztertzen ari dira, gehienbat aparkamenduei dagokienez, sektorea gehien kezkatzen
duen gaietarikoa baita.

33

Horri dagokionez, zoladura hobetzeko jarduketak behar dituzte Juan Bautista Zabala eta Torrene
kaleetako oinezko kaleetako zoladurak.
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Getxoko bide publikoko aparkamendua TAOk arautzen du, eta bi zona daude
ezarrita: Algorta (1. zona) eta Areeta (2. zona). Horietariko bakoitzean, arauturiko
aparkatze-zerbitzua erdialdeko eremuetako zenbait kaletan aplikatzen da. Oinezkoen
kaleak egiteak eta aparkamenduak TAOren bidez arautzeak zaildu egiten dituzte
sarbideak eta iraupen laburreko geraldiak, komertzio-zona nagusietariko batzuetarako.
Horri dagokionez, nolabaiteko malgutasuna eman behar zaie TAOk arauturiko zonako
aparkatze-kontrol batzuei; izan ere, hori beharrezkoa izan arren, halako aldi laburreko
geraldietarako zonekiko bizikidetza ahalbidetzen duten neurriak behar dira, halako
aldiak ordaindutako aparkatzearen bidez arautu ezin direnean.
Aparkamendu-gabezia oso larria da Algortako eremuan, eta, merkatariei egindako
inkestetan eta talde horrekin nahiz egoiliarrekin edo bisitariekin egindako
elkarrizketetan agerian gelditu denez, horrek eragin handia dauka erosketak zein
eremutan egingo diren erabakitzeko orduan.
Etorkizuneko aurreikuspenek itotzea murriztu beharra adierazten dute;
horretarako, egoiliarrentzako aparkamendua egingo da Getxo Antzokian; Getxoko
Udala, halaber, Algortan errotazioko aparkamendua martxan jartzeko aukera baloratzen
ari da, horrek hobekuntza handia ekarriko bailuke. Ez dago aurreikusita Areetan
errotazioko lurpeko aparkamendu berriak zuzkitzeari lotutako jarduketarik, kontuan
hartuta Las Mercedes kalean orain zerbitzuan dagoenak duen okupazioa.
44. taulan, Getxoko zenbait eremutako oraingo aparkamendu-zuzkidurei buruzko
datuak daude jasota; halaber, aipagarria da Udalak Billamonterako aparkamenduzuzkidurako proiektuekin hartu duen konpromisoa (200 aparkaleku inguru), baita
Gobelako polikiroldegian 244 aparkaleku alokatzearekin hartu duena ere; horren kostua
45 € ingurukoa izango da hilean, eta aukera emango du Romoko zirkulazioa lasaitzeko
eta hobetzeko; era berean, aipatzekoa da Santa Anako lurpeko aparkamendua, BOEko
etxebizitzetan dagoeneko erabilgarri dagoena, edo Ibarbengoako metro-geltokiaren
ondoan egingo den gomendatuzko aparkalekua.
44. taula. Aparkaleku-eskaintza Getxon
Zona
Las Mercedes (Areeta)
Santa Eugenia (Romo)
Gobela polikiroldegia (Areeta)

Aparkalekuak
200 egoiliarrentzat; 180 errotazioan
(aparkamendu publikoa)
240 egoiliarrentzat
208

Iturria: Getxoko Udala. www.getxo.net. 2008
Garrantzitsua da oinezkoen eremuek pertsona guztiek erabiltzeko moduko
espazioa eratzea, eta, bertan, hiri-altzariak egongo dira, adibidez, aulkiak, paperontziak,
haur-parkeak edo loreekin apaindutako lore-askak. Horri dagokionez, ahalegin handia
egin da, baina oraindik ere gauzak daude konpondu barik. Hain zuzen ere, Udalmap
2006 deritzonak emandako datuen arabera (azken datu erabilgarriak), haur-jolasen zona
publikoak (2-12 urteko biztanleen ‰)34 4,46 dira, eta Getxo 223. postuan dago, EAEko
34

Haur-jolasen zona publikoak udalerrian kokatuta dauden eta haurrek erabiltzeko modukoak diren
instalazioak dira; biztanleria talde horren zabalaldirako aparatuak edota jolasak dituzte.
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udalerrien sailkapenean. Hala ere, arlo horretan ahaleginak egin dira; esate baterako,
Eskolen plazako (Areeta) instalazio berriak edo Txabarri Zuazoko parkea (Gobelaurre,
Romo) urbanizatzeko proiektua; azken horren barruan, estalitako zati bat ere sartzen da,
haur-instalazioak euria denean ere erabili ahal izateko. Horrek guztiak hobekuntza
handiak ekarri ditu, eta horiek ezinbestekoak dira Getxo erosketen, aisialdiaren,
bizikidetzaren eta gizarte-harremanen arloan erreferentziako udalerria izateko. Gure
ustez, Algortan ere halako esku-hartzeak egin behar dira; izan ere, bertan, orain ez dago
haurren aisialdiko eremu estalirik, eta, beraz, metereologiaren mende daude.
Aldi berean, gure iritzian, eremua dinamizatzeko eta bilgunerako nahiz
bizikidetzarako lekutzat hartzeko oso lagungarria izango litzateke, ostalaritzaestablezimenduetan terrazak instalatzea, 3.1 atalean adierazitakoaren arabera.
5.2. Argiztapena
Oro har, udalerriko argiztapena oso akastuna da (argi zurbila, horixka eta motela),
eta horrek, batez ere, komertzio-jarduera biltzen duten ardatzetan dauka eragina.
Faktore hori, izan ere, aparkatzeko zailtasunarekin batera, sektoreko enpresen kezka
nagusietakoa da, eta arazo horri lehentasunezko soluzioa emateko eskabidea egin dute.
Getxok, 10.000 biztanleko, argiztapen publikoko 77,37 gune ditu (Udalmap,
2006), eta 210. postuan dago EAEko udalerrien sailkapenean; horrek agerian jartzen du
posizio negargarria duela hiri-argiztapenaren arloan, eta hori oso larria da komertziojarduera duten eremuetan. Argiztapenaren balorazioa, dena den, ez da ikuspegi
kuantitatibotik bakarrik egin behar. Horrela, argiztapen-euskarrien diseinua hirierakarpenaren ikuspegitik ere aztertu behar da, diseinu atseginak, modernoak eta
transmititu nahi den hiri-ideiara egokitzen direnak.
Erantsitako argazkietan ikusten denez, Areetan eta Algortan kaleko argiztapena,
batez ere, komertzioetatik bertatik dator. Algortan oso deigarria da bertako komertziokale nagusietako batzuen argitasun motela (adibidez, Telletxen edo Juan Bautista
Zabalan), baita Areetako zenbait kaletan ere (Kale Nagusia, Las Mercedes eta
Particular de Club, besteak beste). Areetan, hain zuzen ere, aipagarria da, Kale
Nagusiko ataripeetako argiztapen oso motela, eta bertako zoladura ilunak, gainera,
nabarmendu egiten du efektu hori, baita egunez ere (ikusi zonako argazkiak, goizeko
11etan ateratakoak). Argiztapen mota ere ez da erakargarria zona honetarako, eta
neurriak hartzea gomendatzen dugu, udalerriko eta komertzio-eremuko arteria
nagusietakoa baita.

Adierazle hau kalkulatzeko, haur jasotzaileen adina mugatu egin da, 2-12 urteko bitartera.
Adierazlea kalkulatzeko erabilitako datuak udalerrian kasuan kasuko urteko abenduaren 31n dauden haurjolasen zonei buruzkoak dira, 2006ari dagokionez izan ezik, kasu horretan urte horretako irailaren 30ari
buruzkoak baitira.
Kalkulurako iturriak: Udal-errolda, INE; Udal Azpiegiturei eta Ekipamenduei buruzko Inkesta, Eusko
Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila eta Eustat.
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Juan Bautista Zabala kalea, Algorta

08-11-28an harturiko irudia, 19:45ean
Telletxe kalea, Algorta

08-11-20an harturiko irudia, 18:00etan
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Kale Nagusia, Areeta

08-11-20an harturiko irudia, 19:15ean
Kale Nagusia, Areeta. 08-11-20, 19:15ean

08-11-20an harturiko irudia, 19:15ean
Kale Nagusia, ataripeen zona. Areeta

08/11/27an harturiko irudiak, 11:14an
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5.3. Komertzioaren eraketa espazio-testuinguruan
Ondoren, espazio-eraketari eta hiri-trazatuari lotuta aztertuko dugu komertziojarduera, komertzioaren ikuspegitik guztiz eragileak diren bi eremu berariaz aipatuta:
Areeta-Romo eta Algorta.
-Areeta – RomoAreetako komertzio-eskaintza Nagusia, Las Mercedes, Paulino Mendibil, Andres
Larrazabal, Adiskidetasuna eta Particular Club kaleen inguruan egituratzen da,
udalerriaren plano partzialean ikusten denez (3. irudia). Romok ere komertziozuzkidura garrantzitsua dauka, baina hurbilen bizi diren egoiliarren arretara bideraturik
dago, batez ere.
3. irudia. Areetako komertzio-ardatz nagusiak
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Komertzio-zuzkiduraren eraketa, Areetan, bi kale paralelotan eta horiek
zeharkatzen dituzten kale perpendikularretan euskarritzen da; horrek zirkuitua eta
eskaintza eskuragarria edukitzearen pertzepzioa sortzen ditu. Hala eta guztiz ere, bi
gune edo ardatz nagusi horien inguruan, komertzio-zuzkidura interesgarria dago, eta
horrek errebindikazio, presentzia, protagonismo eta ikusgarritasun handiagoa behar
ditu; horretarako, berori aintzat hartzen duten komertzio-ibilbideak sortu behar dira,
komertzio-udalerriaren irudi argiagoa eman ahal izateko. Hain zuzen ere, Urkixo
kaleari buruz ari gara; kale horrek ere komertzio-zuzkidura erakargarria dauka, baina
hori apur bat oharkabean gelditzen da, gehienbat egoiliarrak ez direnentzat edo
Areetara erosketak egitera etortzeko ohiturarik ez dutenentzat. Kale hori komertziojardueraren ardatz nagusia eratzen dutenekin konektatzea proposatzen dugu, komertzioeremu askoz ere handiagoa, interesgarriagoa eta integratuagoa sortzeko; horrela, Urkixo
kalea mistoa izango da (ibilgailuen trafikoa eta oinezkoak), zoruan zoladura jarrita,
Areetako Kale Nagusia Santa Anarekin eta geltokiko plazarekin bateratzeko erabilitako
diseinu beraren bitartez.
Komertzio-ibilbideak sortzeko ildo honetan, Biscay TIK35 bezalako proiektuek
ekarpen garrantzitsua egin dezakete; Bake Eder finkan kokatuko da, baina proiektuari
lotutako enpresen Elkartegiaren instalazioa Areetako antzinako merkatuaren
higiezinean egongo da, bertan eraikin modernoa egingo baita laster. Eraikin hori
lokailutzat erabil daiteke, Urkixo kalea komertzio-ardatzekin lotzeko, eta, horretarako,
horren beheko solairuari emango zaizkion erabilerak erabakigarriak izango dira.
Hirigintzako zinegotzigoko aholkularia den Aitor Pinedorekin izandako elkarrizketaren
arabera, beheko solairu horren erabilerak eta zerbitzuak oraindik zehaztu gabe daude,
eta ez daki ezer Inditex taldearekiko balizko harremanen (bere ikurretariko batzuk
instalatzeko) inguruko zurrumurruari buruz. Hausnarketarako proposamentzat, wifiespazioa planteatu ahal da, kafetegiarekin eta egonaldiko zona estaliarekin; Getxoko
gazteen harremanetarako espazioa izan daiteke, eta, aldi berean, horiei zuzendutako
negozioren bat ere egon daiteke bertan: surfeko edo skateko denda, komikietan
espezializaturiko liburu-denda, etab.
Bestalde, zirkuituen sorkuntza, gaur egun, ondo zehaztuta dago zenbait eremutan.
Horrela, Kale Nagusiko zoladura berezia, Areetako geltokiko plazaren parean,
plazarako berezko igarobidea da, bai Romo auzorantz eta bai Ibaiondo kalerantz joanez,
eta bertan ere komertzio-zuzkidura dago.
Era berean, Getxoko etorkizuneko Kultura Gela plantea daiteke, Romo auzoko
Santa Eugenia plazan kokatuko dena; kultura eta administrazio ekipamendua baino
askoz ere gehiago izango da, gaitasun eragilearen eraginez eremu osoa dinamizatzeko
gauza izango baita. Arrazoibide horretan oinarrituz, Getxoko beste auzo batzuetako
egoiliar asko zona horretara joan eta bertako komertzioak erabiliko dituzte; horretarako
erreferentziako bisitariak gazteak dira.

35

Biscay TIK Bizkaiko Foru Aldundiak sustaturiko proiektua da; helburua Administrazioa herritarrei
hurbiltzea da, bien arteko elkarreragina erraztuz, teknologia berrien bitartez (esaterako, Internet edo posta
elektronikoa); baita Bizkaiko udalen kudeaketa hobetzea ere.
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Algorta – Getxoko Andra Mari
Algortako komertzio-eskaintza Telletxe, Juan Bautista Zabala, Torrene eta
Algortako Etorbidea kaleen ardatzen inguruan egituratzen da, batik bat, udalerriaren
plano partzialean ikusten denez (4. irudia). Amezti eta Basagoiti kaleetan ere
komertzio-zuzkidura dago, baina azken horrek galdu egin du iraganean izandako
garrantzia.
Algortako eremuaren dinamismoa nabaritu egin da, inguruan garaturiko
hirigintza-jarduketen ondorioz, erdialdeko eremuetan oinezkoen kaleak eta hirialtzariko ekipamenduak egin baitira; hala eta guztiz ere, horiek ez dute handitu zonako
komertzio-ahalmena, aparkamendu-arazoaren eraginez. Izan ere, Algortako eta
Getxoko Andra Mariko egoitza-zonak urrun daude erdialdeko komertzio-ingurutik, eta
oinarrizko erosketa-beharrizanetarako zuzkidurak dituzte (batez ere, elikadura); horrela,
errazago dute beste komertzio-zona batzuetara automobilez joatea (adibidez, Arteara
edo Bilbora).
Hala ere, Algortak komertzio-hazkunde handia izateko aukera dauka, baldin eta
garatzen ari diren proiektu berrien ahalmen osoa eta Portu Zaharrerako lotunean duen
kokaleku pribilegiatua aprobetxatzen baditu.

4. irudia. Algortako komertzio-ardatz nagusiak
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Horrela, proiektu nagusietako bat Getxo Antzokia da, 4.2 atalean aipatu duguna.
Inguruko komertzio-jarduerak aprobetxatu egin behar du halako instalazio baten
erakarpen-gaitasuna; jarduera hori, horrela, ikusgarriagoa izango da eta zerbitzuak
inguru erakargarrian eskainiko ditu. Eremu honetan, aipagarria da lokal asko hutsik
egotea eta orain irekita daudenen egoera nahiko utzia; azken horiek esku-hartze aktiboa
behar dute. Ostalaritza eta komertzio establezimendu berriak instalatzeko unea izan
daiteke (kulturari lotutako jarduerak, esaterako, gaikako liburu-dendak, oroigarrien
dendak, euskal gastronomiakoak, gozotegiak, afarietarako edo kopauko bazkarietarako
lokalak…), eta lehendik daudenak modernatzeko unea.
Halaber, oinezko ibilbidea duen inguruaren berezitasunak aintzat hartuta, eta
Biotz Alai plaza bezalako espazio bat gutxiegi erabilita dagoenez, gure iritzian zona
dinamizatzeko ekimenak abiatu ahal dira, hiritarrei zuzendutako balio-eskaintzaren
bidez, horrek eragin oso ona izan baitezake jarduera ekonomikoan. Horrela, plaza
horretan hiriko altzariak jar daitezke, adibidez, aulkiak eta paperontziak, baita haurrek
erabiltzeko instalazioak ere, Algortan ez baitago halako instalazio nahikorik; horiek
estalita egongo dira urte osoan erabili ahal izateko; horrela, jendea biltzeko eta haurrak
jolasteko eremua sortuko da, trafikoari lotutako arriskurik gabea. Instalazio horiek
desmuntagarriak izan beharko dira, Bihotz Alai plazan egiten diren ohiko
ikuskizunetarako lekua utzi ahal izateko.
Plaza honetako esku-hartzeak lehentasunezkoak izango dira; izan ere, Algortako
egoiliarrek, Getxo Antzoki berrirako obren eraginez, orain arte erabili duten
espazioetariko bat galduko dute, eta horiei ordezko zerbitzuren bat eman behar zaie,
ahal izanez gero horren balioa handituta.
Bihotz Alai plaza. Algorta.

08/11/24an harturiko irudia, 16:15ean
Garrantzitsua da espazioak egokitzea eta bisitari gehiago erakartzen dituzten
ikuskizunak garatzea; gainera, Getxo Antzokia inauguratu baino lehenagoko
mugimendu-dinamika sortzen hasi behar da.
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5.4. Seinaleak
Hirietan, hiritarrei balioa ematen dieten elementuak gero eta garrantzitsuagoak
dira; eskaririk ohikoenetariko bat, horri dagokionez, udalerrian erraz eta modu
fidagarrian orientatzeko informazioa lortu ahal izatea da. Getxoren kasuan, alderdi hori
garrantzi handikoa da, turismo-udalerria dela kontuan hartuta. Horretarako, bisitariaren
oinetakoak “jantzi” behar dira, eta jakin behar da bisitari horrek, ingurua ezagutzen ez
badu, informazio-panelak beharko dituela Getxon sartzeko zona nagusietan. Ikusi
dugunez, Turismo Bulegora heltzeko seinaleak daude, eta horiek oinezkoek eta gidariek
ikusteko modukoak izan behar dira. Gainera, garrantzitsua da seinaleen mantenamendua
zaintzea, horiek margotuta edo itsasgarriz beteta ez egoteko, bestela ezin baitira irakurri,
eta, gainera, udalerriaren narriadura-irudia edo irudi txarra ematen baitute.
Algortako seinaleak. 08/11/24

08/11/24an harturiko irudia
Halaber, helburua Getxo komertzioaren erreferentzia izatea bada, ezinbestekoa
izango litzateke komertzio-eremuaren sarrera adierazten duten seinaleak edukitzea.
Horretarako, informazio hori komertzio-eremu horretan sartu baino lehen ere
eskuragarria izan behar da. Gainera, beharrezkoa da, eremuan sartu ondoren, erosleak
espazio atseginean egotea, bertan erraz orientatzea eta esperientzia atsegina izatea. Hiri
eta komertzio seinaleztapenak hiriko komertzioaren korporazio-marka adierazteko
aukera ematen du, eta, aldi berean, inguruaren irudi publikoa sustatzen du.
Ildo horretan, panel estatikoen ordez, teknologia garatzearen ondorioz, informazio
adimentsuko gune berriak daude orain; horiek hiri-altzarien zatiak dira, eta, gainera,
hiritarrei zerbitzu multzo handia eskaintzeko aukera ematen dute. Horrenbestez, hiriinguruaren ezagupena errazteko lagungarriak diren elementuak hobetzea ere
ezinbestekoa da, elementu horiei esker hiritarrek hobeto jakingo baitute ekipamenduak,
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ikuskizunak edo zerbitzu interesgarriak non dauden. Proposamenen atalean, horretarako
soluzio batzuk planteatzen dira.
5.5. Inguruaren garbiketa, ikusmen-eragina
Oro har, udalerritik bisitaldia eginez ikusten denaren arabera, zona batzuetan
hobetu beharreko lekuak beti adierazi ahal badira ere, udalerria ondo zainduta eta garbi
dago. Hala ere, aipagarria da zaborra biltzeko edukiontzien banaketak udalerrian sortzen
duen ikusmen-eragina, baita aparkalekuen murriztapenean sortzen dituen ondorioak ere.
Adibidetzat, Karitate kalean instalaturiko edukiontzi batzuen argazkia atera dugu,
horiek sorturiko ikusmen-efektua (hesi-efektua) ikusteko; eremu horretan jendea biltzen
da, bertan eta Tellagorri plazan ostalaritzako lokalak baitaude. Horren ondorioz, ingurua
ez da hain erakargarria eta, gainera, zailagoa da zonatik igarotzea. Halaber, familien
aisialdirako lekuak eduki arren (haurrentzako zabuak ere barne), horiek oso urriak eta
aniztasun gutxikoak dira. Era berean, Juan Bautista Zabala kalean (Algortako
komertzio-ardatz nagusietakoa) instalaturiko edukiontzien argazki bat ere jaso dugu.
Getxoko Udalak zabor-bilketa pneumatikoaren bidez aurreikusi duen soluzioak
arazoa arintzeko aukera emango du, baina oraindik ere denbora beharko da proiektu
hori gauzatuta ikusteko, aintzat hartuta zailtasun teknikoak eta aurrekontu mailakoak
daudela, berori abiarazteko.
Edukiontzien kokalekua, Algortako Karitate kalean.

08/11/24an harturiko irudia
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Edukiontzien kokalekua, Algortako Karitate kalean. 08/11/24

08/11/24an harturiko irudia

Edukiontziak, Algortako Juan Bautista Zabala kalean.

08/11/28an harturiko irudia
Beste adibide aipagarri bat Areetako Kale Nagusia da; lehen esan dugunez,
bertako zoladurak, kolore ilunaren eta egoeraren eraginez, batere erakargarria ez den eta
zikin itxura duen irudia sustatzen du. Zubateak, gainera, iragarkiak eta publizitateoharrak jartzeko erabiltzen dira, eta horrek oraindik ere itxura txarragoa ematen dio
inguruari. Zoladura horren ordez zoladura erakargarriagoa eta mantentzeko nahiz
garbitzeko errazagoa dena jartzeak nabarmen lagunduko luke zona horri itxura hobea
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ematen. Getxoko Udaleko Hirigintza Sailak adierazi digunez, baloratu egin behar da
zona hori mantentzearen ardura nork duen, erabilera publikoko zona pribatua baita.

102
Enpresari Aplikaturiko Ekonomi Institutua. UPV/EHU

VI. atala. Diagnostikoa
Txosten honen ataletan egindako aurretiazko azterketa kontuan hartuta, 45.
orrialdean Getxoko egoeraren diagnostikoa jasotzen dugu, bertako eskaintza orokorrari
dagokionez, hau da, hirugarren sektorearen, turismoaren, kirolaren, kulturaren eta
euskararen eskaintzari dagokionez; halaber, horiek garatzeko erabiltzen den espazio
fisikoa ere aintzat hartzen da. Diagnostiko honen barruan ez dira jaso komertziosektorearen kudeaketari eta profilari buruz egindako landa-lanean ateratako ondorioak,
eta horiek sakon azalduta daude agiri honetako II. zatian.
Diagnostiko horretan oinarrituz, hiru urterako plan estrategikoa planteatu da,
Getxoko hirugarren sektorea suspertzeko, eta hori VII. zatian jasota dago.
45. taula. Getxoko hirugarren sektorearen eskaintzaren diagnostikoa laburbildua

DIAGNOSTIKOA
SENDOTASUNAK

AHULTASUNAK

Komertzio Eskaintza
Getxoko (udalerria) Komertzio Dentsitatea Euskal
Autonomia Erkidegoko batez bestekoaren antzekoa da

Algortako Komertzio Dentsitatea Getxoko eta antzeko
biztanleria duten Euskal Autonomia Erkidego beste
udalerri batzuetako batez bestekotik beherakoa da

Getxoko komertzio-eskaintza ez dago aseta

Komertzio-gastuaren ihesa

Supermerkatu-formatua (elikadurako eta hurbiltasuneko
komertzio ez-espezializatua) hazten ari da

Elikadura-komertzio ez-espezializatua beherantz

Elikadurakoa ez den komertzioa hedatzen ari da

Egokitzapenak behar dira komertzio-eskaintzan,
Getxoko oraingo eskariaren beharrizanetara egokitzeko

Areetak elikadurakoa ez den komertzio-metaketa handia
dauka, eta hori erosketak udalerrian egiteko sustatzailea
da
Komertzioan finkaturiko elkartze-egitura, komertzioaren
arazoak ezagutzen dituena

Elkartu gabeko komertzio-ehuneko handia dago

Hiriko eta Komertzioko Espazioa
Balizko erakarpen-eragina duten eta ondo zehaztuta nahiz
testuinguruan txertatuta dauden bi komertzio-eremu
Udalerri irisgarria eta beste inguru batzuekin komunikazio
ona duena
Hiritarraren zerbitzuan dauden mugikortasun-soluzioak
handitu egin dira, udalerriaren egituraren eraginezko
arkitektura-oztopoak ezabatzeko
Udalerriko bizitzaren kalitatea eta erakarpena (baita
erosketa-lekutzat ere) handitzen dituzten oinezkoen
eremuak

Udalerriaren komertzio-eraketak bata bestetik urrun
dauden bi eremu ditu, eta horiek, gainera, bereiz
hautematen dira. Getxo ez da osotasuntzat hartzen,
komertzioaren ikuspegitik
Ez dago udalerri barruko loturarik, barruan
mugimendu-dinamika sortzen dutenik
Aparkamendu-gabezia dago, komertzio-ardatzen
inguruan
Haurren eremu eta jolasteko nahiz egoteko eremu
kopurua ez da nahikoa

103
Enpresari Aplikaturiko Ekonomi Institutua. UPV/EHU

Areetako komertzio-zona metatua, erakargarria eta
zirkuituak eratzeko aukerak dituena, proiektu berrien
garapenari lotuta
Garrantzi handiko hirigintza-proiektuak eta zerbitzuazpiegiturakoak, Getxo komertzio-espaziotzat sustatzeko

Hirigintza-hobekuntzetarako eta zerbitzuazpiegituretarako obrak betearaztean, udalerriko zona
estrategikoek merkataritza ardatzen dinamizazioari
dagokionez duten erakarpena eraginpean geldituko da
Argiztapen urria eta akastuna
Zaborreko eta birziklapeneko edukiontziak egotearen
eraginezko ikusmen-kutsadura

Hirugarren Sektorea/Aisialdia (ostalaritza eta jatetxeak)
Getxoko hirugarren sektoreko eskaintza zabalak eta
anitzak udalerria erosketetarako erreferentetzat sustatzeko
aukera ematen du

Bilborako hurbiltasunak, komunikazio onek eta
udalerritik kanpo lan egiten duten pertsona % handiak
zaildu egiten du Getxoren proiekzioa, komertzioerreferentziatzat

Komertzio-ardatzetako ostalaritzak eta jatetxeek
egokitzapeneko gutxieneko batzuk betetzen dituzte
Udalerriaren gizarte-erakarpena handitzeko aukera,
ostalaritzako establezimenduen eraketan eta dinamismoan
eragina duten udal-ordenantzak aldatuta

Getxo egoitza-udalerri ez oso dinamikotzat hartzea,
bertako kaleen gizarte-bizitzari dagokionez

Turismoa, Kultura, Kirola eta Euskara
Getxoko turismo-erakarpeneko gune garrantzitsuak
dagoeneko udalerriaren mesedetan kudeatzen ari dira

Bisitari kopuruak hazkunde iraunkorra izan du
Hotel-azpiegitura hazten ari da eta maila altuko turismoak
erantzun ona eman du
Aisialdiko nahiz kulturako ikuskizunak eta herriospakizunak, bisitari kopuru masiboa sortzen dutenak,
udalerriaren barruan eta bertatik kanpo

Ia ez dago Getxoko kostaldeko zonen (turismoerakarpenen kokaleku nagusiak) eta komertzioardatzen arteko loturarik
Areetan –Bizkaiko Zubia- turismo-laguntzako
azpiegitura urria/akastuna dago
Komertzio-ardatzek ez dute sustapen handirik,
udalerriko turismo-erakarpentzat
Ostalaritza-zuzkidura akastuna, herri-ikuskizunei
lotutako turismoa jasotzeko
Ez dira ondo aprobetxatzen ikuskizun nahiz
ospakizun herrikoien antolamenduaren eta komertziodinamizazioko ekintzen arteko sinergiak

Udalerrian jarduera duten kirol-erakundeen ugaritasuna eta
aniztasuna

Ez dira ondo aprobetxatzen kirol-elkarteen jarduerak
eskainitako komertzio-dinamizazioa eta irudisustapena

Udalak laguntza eskaintzen dio komertzio-sektoreari,
bezeroen arreta euskaraz egiteko oinarrizko alderdietarako

Zerbitzuak eta, hain zuzen ere, ostalaritza ez daude
turismorako prestatuta, bezero eleanitzari arreta
eskaintzearen alderdirik oinarrizkoenetan
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VII. atala. Getxon komertzioa, aisialdia eta turismoa suspertzeko
Marketing Plana. Lankidetza publiko-pribatuko esparruan jarduteko
estrategiak eta planak.
7.1. Getxoko komertzio-espazioa dinamizatzeko ildo estrategikoen zehaztapena eta
helburuak
Komertzio-jarduera eta ostalaritza nahiz jatetxe eskaintza hiri baten estrategiaren
funtsezko ardatz gisa sartzea beharrezko eta ezinbesteko baldintza da hiri-espazioaren
zentraltasuna eratzeko eta hori balioztatzeko.
Aurretiazko azterketaren eta diagnostikoaren bidez ondorioztaturikoaren arabera,
Getxon oinarrizko baldintzak daude komertzio eta zerbitzu jardueraren dimentsio
espaziala garatzeko, inplikaturiko eragile guztien baterako esku-hartzearen bidez eta
denen helburu komunekin; hau da, Udalaren eta hirugarren jarduera (batez ere,
komertzioa eta ostalaritza) eratzen duten eragile ekonomikoen bidezko administrazioa.
Gainera, hiri-dinamizatzailetzat diharduten beste eremu batzuetan ere jarduketak egin
behar dira; esaterako, kulturan, kirolean edo turismoa sustatzeko jardueretan. Horiek
ondo kohesionatuta eta antolatuta lor daitezkeen sinergien onurak eragile guztiek lortzen
dituzte.
Hiria egiteko, Getxo sustatzeko eta, bertako jarduera-eremu guztien lehiakortasuna
hobetuta, erakargarri bihurtzeko erronkari dagokionez, beharrezko ekintzak gidatzeko
gauza den tresnaren bat eduki behar da. Lan honetan, eta Merkataritza Zentro Irekia
deritzon ereduari lotutako merkataritzan oinarrituriko jardueretan euskarrituz, hiru
urterako plan estrategikoa aurkezten dugu; bertan, lortu beharreko helburuak aldez
aurretik egindako diagnostikoan oinarrituz planteatzen dira, eta horien lorpena ondoren
planteatzen diren epe laburreko eta ertaineko ekintzen eta estrategien araberakoa da.
Lehenengo eta behin, Merkataritza Zentro Ireki kontzeptuaren definizioa emango
dugu; hain zuzen ere, jarduera hiri-espazio mugatuan egiten duten eta marka nahiz irudi
komunarekin jarduteko antolatzen diren ostalaritzako eta jatetxe-arloko komertzioen eta
beste zerbitzu batzuen multzoa da; ingurua dinamizatu eta kontsumitzaileak erakartzen
dituzten ekintzak garatzen dituzte, guztien hobarirako.
Horrela, 5. irudian eskema-eran ageri denez, helburu orokorra, hiru urteko
epemugan (2009-2011), Getxoko komertzioaren lehiakortasuna hobetzea da, komertziojarduerako zentroak eratzen dituzten bi eremuetan (Areeta-Romo eta Algorta)
komertzio-gastuaren ihesa murriztuta, eta ostalaritza eta zerbitzuak sustatuta; horiek
espazio erakargarrien dinamizazio-elementuak izango dira, eta hiritarrentzat gizarteharreman handiagoak sortuko dituzte; aldi berean, udalerriko kultur, kirol eta turismo
jardueraren gaitasun eragilea aprobetxatuko dute.
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5. irudia. Shop in Getxo esparruko jarduketa-ildo estrategikoak eta helburuak
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Helburu orokor hori honako helburu berezi hauetan banantzen da:
Komertzio-eremu tradizionalak erosketak egiteko eta gizarte-harremanetarako
gune bihurtzea, egoiliarrarentzat erreferentziakoak eta bisitariarentzat nahiz
turistarentzat nahitaez bisitatu beharrekoak.
Getxoko komertzio eta zerbitzu jardueraren baterako kudeaketa sustatzea,
Udalarekin lankidetzan, eta erosleak zerbitzuekin eta hobariekin identifikatzen
duen komertzio-eremuaren irudi kohesionatua proiektatzea.
Gainera, komertzioan eraginkortasuna eta eragingarritasuna handitzeko gauza den
kudeaketa-eredua sustatu behar da; horretarako, hauxe egin behar da:
o Landun eta m2 bakoitzeko produktibitatea handitu.
o Bezeroari eskainitako zerbitzua eta kalitatea hobetu.
o Produktuaren komertzio-bitarteak eta errotazioak optimizatu.
o Etorkizuneko komertzio-kontzeptuak diseinatu; kontsumitzaileak
produktuaren, zerbitzuaren eta dendako giroaren arloan dituen
beharrizanetan oinarriko dira.
Helburu horiek lortzeko, jarduketako oinarrizko bost ildo estrategikotan lan egitea
proposatzen da, eta ildo horiek, gero, ekitaldi bakoitzean garatu beharreko ekintzetan
bananduko dira; ildoak honako hauek dira:
1.

Antolamendu-egitura
sortzea,
lankidetza-planteamenduan
oinarrituz. Beharrezkoa da udalerriko komertzio eta zerbitzu egitura
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finkatzea, Udalarekin lankidetza publiko-pribatuko plataforma bat
sortzeko. Ildo estrategiko horretarako, ezinbestekoa da elkartze-egitura
sustatzea.
2.

Markaren irudia sortzea eta jakinaraztea, Getxoko komertziorako
eta zerbitzuetarako, proiektuaren eragiletzat.

3.

Komertzioaren eta aisialdiaren espazioa suspertzeko esku-hartzeak
egitea, irisgarritasuna errazteko eta erakarpenak nahiz animazioa
sortzeko, eta, horrela, udalerria erosketetarako eta gozamenerako
inguru dinamikoa eta erreferentziakoa izateko.

4.

Udal esku-hartzeetan zeharkakotasuna garatzea, beste arlo
batzuetatik (adibidez, turismoa, kultura, euskara edo kirolak)
erabilitako baliabideen sinergiak lortzeko, hori onuragarria baita
guztientzat.

5.

Merkatarien komertzio-politika egokitzea.

Lehen esan dugunez, ildo horiek garatzeko, ekintza zehatzak abiatu behar dira, eta
horiek hurrengo ataletan zehatz azalduta daude.
7.2. Enpresen arteko kooperazioa eta Udalarekiko lankidetza. Partenariatu
publiko-pribatuko antolamendu-egitura sortzea
Getxon komertzio lehiakorra sustatzea faktore askoren eraginpean dago, eta ez da
mugatzen merkatari bakoitzak kudeaketan ezarri ahal dituen hobekuntzetara. Izan ere,
garrantzi handikoa da komertzio-jarduera garatzeko testuinguruak, kasu honetan hiriespazioak, erakarpen eta hobari nahiko edukitzea, balizko kontsumitzaileak, aukeratzat,
erosketak udalerrian egitea pentsatzeko.
Merkatariak, euren jarduera garatzeko erabiltzen duten espazioaren egoera eta
bezeroek adierazitako oztopoak zein diren jakinik, gauza izan behar dira udalordezkariekin eztabaidatu beharreko proposamenak bideratzeko, hiri osorako eta,
horrenbestez, euren jarduerarako onuragarriak diren erabakiak hartzeko. Ez da ahaztu
behar proiektu honen esparrua hiria egitea dela.
Horretarako, lan egiteko modu berriak ezarri behar dira, partaidetza
handiagokoak, lankidetza publiko-pribatuaren testuinguruan. Argi dago hiriko
proiektuak partaidetzakoak izan eta komertzioa integratu behar dutela, hori oso
lagungarria baita hiria balioztatzeko, eta alderantziz, hiri erakargarria edukitzeak ondore
oso onak baititu bertako komertziorako. Beraz, garatu beharreko ekintzen esparruan,
komenigarria izango litzateke Getxoko komertzioa eta hirugarren sektoreko jarduera
dinamizatzeko plataforma bat sortzea; bertan, alderdi guztien solaskideak finkatu eta
garatu beharreko lan-arloak ezarriko dira, baita helburuak, egutegia, konpromisoak eta
kontroleko neurriak ere. Horretarako, aldi berean, elkartze-egitura sektorial indartsua
behar da, edo hori sustatzeko eta bultzatzeko neurriak ezarri behar dira. Alderdi horiek
guztiak ondoren azalduko ditugu.
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7.2.1. Getxon komertzioa eta hirugarren sektoreko jarduera dinamizatzeko
Plataforma sortzea eta garatzea, lankidetza publiko eta pribatuko testuinguru
batean. Shop in Getxo.
Hiria eta komertzioa dinamizatzeko lankidetzako plataforma abiatzeko, hauxe
behar da:
Ekintzak
¾ Udaleko gobernu taldeko kideek (inplikaturiko sailetakoak), merkatarielkarteko kideek, komertzioko teknikari batek (KLTK)36, elkartu gabeko
komertzioko ordezkariek eta jatetxe-sektoreko, tabernetako, aisialdiko nahiz
entretenimenduko ordezkariek osaturiko kudeaketa-batzordea sortzea.
¾ Hiria eta komertzioa dinamizatzeko plataforma eratzeko hartzen den formula
juridikoa berori abiatzeko partaideen baloraziopean geldituko da; hala eta
guztiz ere, gehienetan, irabazi asmorik gabeko elkartea hautatzea ohikoa da, eta
horren estatutuetan kideen eskubideak eta betebeharrak egongo dira jasota.
¾ Batzorde horrek finantziazio-eredu egonkorra adostu beharko du, Marketing
Planaren helburua lortzeko ekintzak garatu ahal izateko. Finantziazioa,
bestalde, Udaleko fondoen eta eragile pribatuen ekarpenetatik euskarrituko da;
eragile horien artean, komertzio eta jatetxe sektorekoak, aisialdikoak eta
entretenimendukoak daude, baita babesle pribatuak ere.
¾ Lankidetza publiko-pribatuko plataformari Shop in Getxo izena ematea
proposatzen da; hala eta guztiz ere, plataformako kideek ere izen horri buruzko
iritzia eman beharko dute.
7.2.2. Partaidetza sektoriala. Elkartze-egitura bultzatzeko eta sustatzeko neurriak
Udalerri baten komertzio-dinamizazioak sektoreko kide guztien ahalegina behar
du, edo, behintzat, horien zati handi baten ahalegina; izan ere, bestela, nekez garatu ahal
dira proiekzio, eragin eta eraginkortasun nahikoa duten ekintzak. Horretarako, garrantzi
handikoa da elkartze-egitura sendoa eta inplikatua edukitzea; horrek jarduera-inguruan
esku hartzen duten gainerako eragileekiko solaskidetza-gaitasuna izango du, baita
garatu beharreko ekintzen inguruko adostasuna lortzeko gaitasuna ere.

36

Komertziorako Laguntza Teknikoko Kabineteak ezartzeko edo mantentzeko laguntzak ezarri eta arautu
dituen 2008ko urriaren 7ko Aginduan ezarritakoaren arabera (EHAA, 08-10-28), horiek komertzioaren
oraingo egoeraren beharrizanetara egokitu behar dira, baita Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza
eta Turismo Saileko Enpresa Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako Planean adierazitako ildo
estrategikoetara ere. Horrela, 1. artikuluan Kabineteen definizioa ematen da: “komertzio-banaketako
teknikari aditu batek aholkularitza emateko bulegoak dira (…), eta, batez ere, enpresen lehiakortasuna
handitzeko kooperazio-proiektuak sustatuko dira”. Halaber, KLTK mota desberdinei buruzko definizio
berria ematen da, eta, horien artean, merkaguneei elkarturiko kabineteak daude (gure kasuan bezala).
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Hala ere, oro har, komertzio-banaketaren sektoreak elkartzeko interes gutxi izan
du beti, zenbait salbuespen kenduta (ia beti errebindikazio-espirituari lotutako
salbuespenak, eta ez interes proaktiboari37); horrela, ezinezkoa da batasunaren indarra
sektorerako onak diren aldaketa estrategikoak garatzeko aprobetxatzea.
Getxo ez da salbuespena; izan ere, lehen azaldu dugunez, elkarturiko komertzioan
udalerriko komertzio osoaren %20 baino ez da sartzen. Hala eta guztiz ere, hori ezin
daiteke oztopo izan, eta proiektu hau garatzeko aukera bihurtu behar da. Horrela,
elkartze-ahalegina, komertzio-sektorearen oraingo lehiakortasun-egitura konplexuan
proiektuak aurrera eramateko behar dena, udalerriko komertzioaren oraingo lehenengo
elkartean (GEEM) oinarrituz etor daiteke; izan ere horrek bere ordezkaritza-eginkizuna
indartzeko aukera ikus dezake proiektu horretan. Komertzio-jarduera sustatzeko
lankidetza publiko-pribatuko plataforma bat abiatzea, ondo komunikatuz gero,
lankidetza-lanaren hobariak ikusarazteko gaitasuna duen ekimena da. Nolanahi ere,
plataformak udalerriko komertzio osoa ordezkatu behar du, bai dagoeneko GEYC
elkartearen barruan dagoena, bai bertatik kanpokoa, eta GEYCk ordezkaturikoak ez
diren sentsibilitateak jasotzen dituzten elkarte berriak sortzeko aukera ere aintzat hartu
behar da.
Nolanahi ere, bide egokiak ezarri behar dira sektore osoa ondo ordezkatuta
egoteko, hartzen diren jarduketa-erabakietan.
Puntu honetan, gainera, nabarmendu egin nahi dugu elkartze-hazkundea epe
laburrean lortzea zaila dela, batez ere kontuan hartuta beharrezkoa dela pentsaera
aldatzea, eta jakinarazpen nahiz sentsibilizazio lan sakona eta trinkoa behar dela.
7.3. Shop in Getxo sortzea eta komunikatzea, Getxoko komertzioa eta zerbitzuak
sustatzeko proiektuaren eragiletzat eta markatzat
Getxoren posizionamendua, hau da, udalerriari buruz hedatuta dagoen irudia estu
lotuta dago turismoari; izan ere, Getxoko Turismo Garapen Iraunkorreko Plan
Estrategikoan (2010) jasotakoaren arabera, Getxoko biztanleen %40k itsasoarekin eta
kostaldearekin lotzen dute udalerria; gainera, gastronomia ona, hondartzen lasaitasuna,
paisaia, ikuspegiak eta ingurua ere aipatu dituzte.
Posizionamendu-estrategia baten helburua, halako kasu batean, udalerriaren irudi
bereizgarria ezartzen da, eskainitakoari dagokionez; alderdi horretatik begiratuta, ideia
nagusia Getxok erosketa-lekutzat ere garrantzia hartu behar duela da, baita aisialdiko
eta gizarte-harremanetako lekutzat ere. Horri dagokionez, Getxoren turismo-aukerek,
lehendik ere ezagunak direnek, komertzio-jarduera sustatzeko aukera ematen dute,
bisitariak kalitatezko eskaintzarik aurkituz gero, hau da, baldin eta bere itxaropenen
araberako eskaintzarik aurkitzen badu eta hori balio erantsiko beste elementu bat bada.

37

Harper, C.(2000) “Planificación: Base de la gestión anticipatoria”. Harvard Deusto Business Review,
98. zenb., iraila-urria.
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Horretarako, eskaintza orokorra ezarri behar da, komertzioa, aisialdia eta
zerbitzuak eskaintzen dituena, hiritarrari erantzuna ematen diona, eta horren eskariak
kalitate altuarekin betetzen dituena; hiritarrak, gainera, osotasuntzat ikusi behar du hori
guztia. Hortaz, “ikusgarri” bihurtu behar da identifikatzeko eta bereizteko balio duen
marka bereziaren eskaintza orokorra (periferiako merkataritza-zentroek egin duten
bezala); halaber, ekintza-plana diseinatu behar da, komertzio-jarduera eta hori garatzeko
ingurua dinamizatzeko.
Getxoko komertzioa eta horren ingurua suspertzeko garatuko diren jarduketen
euskarritzat marka bat sortzeko, baterako eskaintza horri izena eta ikusmenidentifikaziorako ikur bereizgarriak eman beharko zaizkio, ondoren adieraziko ditugun
ekintzen bitartez.
Ekintzak
•

Marka berezia sortzea, Shop in Getxo.
Marka horrek Getxoko hirugarren sektoreko multzoa identifikatzeko
aukera emango du; komertzio-jarduera nabarmendu eta, aldi berean,
erosteko lekua berariaz aipatuko da: Getxo. Halaber, gaur egun, erosteko
ekintza, batez ere komertzio-ardatz nagusietan egiten den erosketa
konparatua, ekintza ludikotzat hartzen da, eta, beraz, aisialdiko eta
jatetxeko jarduerak ezin dira bereizi Shop in Getxo kontzeptuak biltzen
duen kontzeptu honetatik.
Marka sortzeko, izena, logotipoa eta korporazio-koloreak (ikusmenidentifikazio elementuak) aurkezteaz gai, horiek ondo komunikatzea ere
beharrezkoa da. Marka ezaguna eta hurbila izan behar da, eta horrekiko
afektibitate-loturak garatu behar dira. Getxon erosteak esangura hartu
behar du, fidelitatea sortzeko elkartze positiboak garatuz.

•

Markako elementuak diseinatzea, ikusmen-identifikazioko elementu
guztiekin: logotipoa, korporazio-koloreak, grafismoa eta salmentarako
izenaren tipografia. Marka balizko euskarri guztietara aplikatzea:
paperak, poltsak, seinaleak…

•

Markaren izena erregistratzea, ikusmen-identifikazioko elementu
guztiekin.

•

Marka jakinaraztea. Beharrezkoa da marka jakinaraztea, erraz
identifikatzeko nabaritasuna emanez. Marka ikusgarria izan behar da,
nabaritasuna eta onarpena lortzeko. Horrela, 46. taulan adierazitako
ekintzak proposatzen ditugu.

•

Shop in Getxo weba sortzea; zuzenean edo Getxoko Udalaren nahiz
GEEMen webeko linkaren edo loturaren bidez eskuratzeko modukoa
izango da.
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Weba erakargarria izango da eta baliozko informazioa edukiko du,
komertzio-jarduerari eta udalerrian erosleari eskaintzen zaizkion
zerbitzuei buruz. Besteak beste, jaso behar diren alderdi batzuk
adieraziko ditugu:









Komertzio-eskaintza. Komertzioak komertzio-ardatzetan
duen kokalekua. Komertzio bakoitzari buruzko informazioa
lortzea ahalbidetuko da, web loturen bidez, horiek
orrialdean egonez gero; Google maps deritzona, orrialde
horiak edo antzekoak eskuratzeko aukera ere eskaintzea,
komertzioak non dauden jakiteko.
Ostalaritza-eskaintza (tabernak eta jatetxeak). Kokalekua.
Komertzio bakoitzari buruzko informazioa lortzea
ahalbidetuko da, web loturen bidez, horiek orrialdean
egonez gero; Google maps deritzona, orrialde horiak edo
antzekoak eskuratzeko aukera ere eskaintzea, komertzioak
non dauden jakiteko.
Dinamizazio-jardueren eta ikuskizunen urteroko planaren
edukia. Asterako edo hilerako programaturiko dinamizaziojardueren eta ikuskizunen zerrenda.
Egindako zozketen eta beste lehiaketa batzuen emaitzak.
Egindako ikuskizunen argazkiak.
Udalerriaren sarbideari eta aparkamenduen kokalekuari
buruzko informazioa.

Irudi-proposamena Shop in Getxo markarako

Iturria: Fidem, Servicios a Compañías en Gestión, Organización y Creación Grafica
S.L. Sortzailea: Begoña García Galbarriatu
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46. taula. Shop in Getxo markari nabaritasuna emateko komunikazio-ekintzen
plana
Ekintza
Marka inplikatuei
aurkeztea (barruko
komunikazioa)
Markaren
jendaurreko
aurkezpena
Abiatzeko
publizitate-kanpaina

Baliabideak
Helburuak
•
Merkatariei eta zerbitzu nahiz Marka eta horrek atzean duen kontzeptua
ostalaritza enpresei aurkezteko jakinaraztea
Markaren presentzia eskatzea, eta geure
jardunaldia
marka izatearen zentzua garatzen hastea
Marka
jakinaraztea,
“jendaurrean
•
Prentsako txostena
aurkeztuta”
•
Prentsaurrekoa

•
Itsasgarrien
/liburuxken
banaketa
•
Herriko irratia
•
Herriko aldizkariak
Ondorengo
•
Herriko irratia
publizitate-kanpainak •
Liburuxkak
eta
goitibeherakoak
•
Prentsa
Komunikabideetako •
Prentsa-oharrak
aurkezpena
•
Udaleko
informaziopolitikoaren
ardura
duten
komunikabideekiko harremana.

Markari
nabaritasuna
ematea,
ezagutaraztea, hiritarren buruan finkatzea
eta azaldutako elkarteei lotzea
Marka bertan egon behar
ikuskizunak edo jarduerak
direnean

da beti,
aurkezten

Albiste-balioa izan eta Getxoren nahiz
bertako komertzioaren onerako izan
daitezkeen gauza guztiak bideratzea

Iturria: Geuk egina+++
Markaren nabaritasuna lortzen denean, komunikazio-lana Getxo komertzioerreferentetzat finkatzean oinarritu behar da. Horretarako, udalerriko komertzioeremuen sustapen espezifikoa garatu behar da, besteak beste, honako ekintza hauetan
oinarrituz:
•

Komertzioa espazioan ikusaraztea. Komertzio-eremuak ondo
seinaleztaturik egongo dira, eta, horretarako, seinale-euskarri egokiak
diseinatu beharko dira, 7.4.1 atalean adierazitakoaren arabera.

•

Shop in Getxo Komertzio Gida egitea; bertan komertzio-ibilbide
guztiak azalduko dira. Turismo Bulegoak komertzio-eremuei buruz orain
egiten duen sustapen espezifikoa oso mugatuta dago, komertzioibilbideak azaltzen dituen Gidarik ez dagoelako. Gida independentea
izan daiteke, jaso beharreko establezimendu kopurua eta bildu beharreko
informazio kantitatea kontuan hartuta; hala eta guztiz ere, Gidaren
bertsio laburra ere egin daiteke, ostalaritza, jatetxe eta aisialdi
establezimenduetarako garaturiko oraingo plano-gida osatzen duena, eta
hiriaren kulturari eta historiari buruzko informazioa ematen duen gida
ere bai. Ez da ahaztu behar helburua hiria saltzea dela, baita bertako
komertzioaren bidez ere.
Gida honek Ordutegi Bereziko Establezimenduak aipatu ahal ditu
berariaz: irekitzeko ordutegiak, ordutegi-bitarte berezietan, larunbat
arratsaldeetan eta igandeetan, bisitariari edo turistari hiriak une zail
horietan dituen zerbitzuak jakinarazteko.
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Ildo honetan, garrantzitsua da taxilari taldearekin lan egitea; horrela,
komertzio-ibilbideen gidan oinarrituz, komertzio-kokaleku jakina
aukeratuko dute, Getxo Taxi zerbitzuko ibilbidea amaitzeko lekutzat.
•

Getxoko “ohiko produktua” garatzeko aukera baloratzea (gozoki bat,
gauza bat, maskota bat…); baliabide turistikoa izan eta, aldi berean, Shop
in Getxo markari lotuta egon daiteke; Turismo Bulegoan eta Turismo
Informazioko Lekuetan izan ezik, beste zenbait lekutan ere eman daiteke.
Gainera, sustagarria izan daiteke bisitariak komertzio-zonetara
erakartzeko.

•

Shop in Getxo marka kiroleko klubekin, taldeekin eta elkarteekin
koordinatu behar da, Shop in Getxo markaren irudia udalerriko
kirol-gertakari garrantzitsuetan ikusteko, sustapen-jarduketen
truke. Hain zuzen ere, estropada batzuetan (jarraitzaile ugariko kirolprobak) babesleak izatearekin batera, komertzio-zonen inguruko
sustapen-ekintzak egin daitezke; edo Shop in Getxo markaren irudia
lotzeko kluben bat aukeratu ahal da. Iradokizuntzat, Getxoko Emakume
Futbol Kluba (Bizkerre) proposatzen dugu.

7.4. Getxoko komertzio eta aisialdi espazioa suspertzeko esku-hartzeak,
irisgarritasuna errazteko eta erakarpenak nahiz animazioa sortzeko.
Komertzio-jarduera eta hirugarren sektore osoa dinamizatzeko, eta, aldi berean,
Getxo bertakoentzat eta bisitarientzat harremanetako, bizikidetzako eta aisialdiko
espaziotzat sustatzeko, udalerria erakargarriago bihurtzen duten eta helburu hori
lortzeko eragiletzat diharduten ekimenak garatu behar dira.
Horretarako, era anitzeko ekintzak ezarri behar dira, hiri-egituran nahiz bertako
ekipamenduan eta bertako zerbitzuetarako zein, hain zuzen ere, komertzio-zonetarako
irisgarritasunean eragina dutenak; baita bertan antolatzen diren animazio-ekintzak ere.

7.4.1. Hiri-inguruaren erakarpena hobetzea.

Hiri-inguruaren egituran eta ekipamenduetan egiten diren esku-hartzeen helburua
erakarpena eta bizi-kalitatea hobetzea da, herritar guztientzat, bai egoiliarrentzat eta bai
bisitarientzat. Garatu behar diren ekintzak hiri-diseinua hobetzeko jarduketa handiak
izan daitezke (kostu handiko jarduketak), edo hain garrantzitsuak izan ez arren kostu
urriagoa dutenak; azken horiek ere atsegin eta erakargarri bihurtzen dute ingurua, bertan
egoteko, erosketak egiteko eta gizarte-harremanetarako.
Baliabide-bolumena eta jarduketa-gaitasuna esku-hartze kasu bakoitzean
desberdinak direla jakinik ere, gure ustez zenbait jarduketa egin beharko lirateke plan
honek barruan hartzen duen aldian. Hain zuzen ere, honako hauek iradokitzen ditugu:
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o Argiztapena hobetu:
Argiztapena lehentasunezko esku-hartzea behar duten elementuetariko bat da,
egindako azterketan ondorioztatu denez; azterketa horretan agerian jarri da
argiztapena ez dela nahikoa, ez leku kopuruan eta ez potentzian, batez ere
komertzio-eremuetan; horrek kezkaturik dauka inplikaturiko sektorea.

Erabaki garrantzitsua da, inplikazio ekonomiko handiak eta eragin
garrantzitsua baitauka Getxoren irudian; beraz, arreta handiz baloratu behar da,
zenbait alderdi aintzat hartuta, adibidez, argi-potentzia, ingurumen-eragina,
inbertsioa eta estetika.
o Bizikidetza-kaleetako zoladura aldatu:
Bizikidetza-kaleek lehentasuna eman nahi diote oinezkoari, ibilgailuen
trafikoari dagokionez; hortaz, zoladura berezia eta bereizgarria eduki behar
dute, Getxoko beste zenbait lekutan egin den bezala. Esku-hartze honek,
argiztapenaren hobekuntzarekin batera, balioztatu egiten du hiri-espazioa,
gizarte-harremanetarako eta erosketak egiteko espaziotzat. Hain zuzen ere,
lehen esan dugunez, honek eragina izango du Urkixo eta Eduardo Coste
kaleetan, Areetan.

o Informazioko seinaleak eta panelak:
Hiri-ingurua errazago ezagutzeko lagungarriak diren elementuen hobekuntza
(hiritarrak ekipamenduak, ikuskizunak edo zerbitzu interesgarriak errazago
aurkitzeko) lagungarria da hiri-inguruaren erakarpena sustatzeko, elementuok
ikusgarriago eta irisgarriago bihurtzen baitute inguru hori. Beraz, honako hau
instalatzea proposatzen dugu:


Komertzio-eremuak identifikatzen dituzten seinaleak. Komertzioeremuan sartzeko zonetan panel bertikalak instalatzea proposatzen dugu,
Shop in Getxo markaren irudia dutenak, eta ikusmen horizontaleko panelak
ere bai, berori osatzen duten komertzioen direktorioa eta kokalekua
(planoan) adieraziz, itxitako komertzio-zentroetako informazio-lekuetan
egiten denez.



Herritarrei informazioa emateko panelen instalazioa, Getxoko
ikuskizun-eskaintza osoa adierazita. Soluzio berriak daude, softwareko
euskarrian, euskarri erakargarrian inplementatu behar direnak; horrek
herritarrarekiko elkarreragina ahalbidetzen du, horrek egiten dituen
informazio-eskabideetan.
Panelok bi eginkizun dituzte. Alde batetik, euren instalazioaren eta
mantenamenduaren finantziazioa ahalbidetu ahal duen publizitateeuskarriak dira; bestetik, eta gure helburuetarako garrantzitsuagoa dena,
informazio-erabilera elkarreragilea izango dute, herritar eta turista asko
jasotzen dituzten eremuetan.
Informazio-panelok herritarrentzat informazio interesgarria jasotzeko
aukera ematen dute, udalerriko edozein zerbitzu motari buruz: kirolak,
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kultura-agenda, garraio publikoa, kaleak eta, jakina, hirugarren sektoreari
buruzko informazioa (esaterako, denda zein jatetxe gida, horien
kokalekuak, guardiako farmaziak, sustapen aktiboak, etab.).
Halako instalazioek aukera asko eta anitzak dituzte, eta horiek denbora
errealean gaurkotzeko aukera dago. Merkatuan hornitzaile gutxi dago
oraindik. Hain zuzen ere, Smartpoint izeneko panelak ezagutzen ditugu;
produktu hori bi enpresen arteko lankidetzaren ondorioz sortu da: Benito
(hiri-altzarietan espezializaturiko enpresa. Ikusi: www.benito.com) eta
TMT Factory. Zenbait udalerritan instalaturik daude, dagoeneko. Ondoren,
Smartpoint eredua eta horren neurriak azalduko ditugu; nolanahi ere,
azalpen tekniko, material eta informazio interesgarri guztiak honako web
orri honetan ikus daitezke: http://www.smartpoint.net.

Iturria: http://www.smartpoint.net
Erantsitako argazkietan, Bartzelonan instalaturiko Smartpoint bat, eta
Vicen instalaturiko beste bat ikusten dira. Torrelodonesen ere (Madril)
badituzte halako panelak38.

38

Smartpointa Madrileko Erkidegoan instalatu duen lehenengo herria Torrelodones izan da (2008ko
apirilean).
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Plaça Sant Miquel izenekoan (Bartzelonako Udaletxearen atzean) instalaturiko
Smartpointa.

Smartpoint panelaren elkarreraginaren argazkia
Horretarako instalazioak garatzen dituen beste enpresa bat Focus On
Emotions da (Ikusi: www.focusonemotions.com); horrek kiosko digital
izena ematen die, eta horiek komertzio eta hiri inguruetan instalatu ahal
dira.
Egitura garestiak direnez, halako bi gune instalatzea proposatzen dugu,
bata Areetan, bai Bizkaiko Zubiaren eremuan edo bai Areetako hirijarduerarik handieneko guneren batean (adibidez, Kale Nagusian), eta
bestea Algortan, Telletxe kalean, Algortako geltokiko plazaren eremuan. 3.
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eranskinean, hornidura eta zerbitzu xehetasun guztiak eskaintzen dituen
adibidetzat, Getxon 3G komunikazio sistema duten bi Smarpoint unitate
instalatzearen balorazio ekonomikoa dago jasota.
Herritarraren zerbitzurako informazioa osatzeko, beste panel eta argi-panel
bakunagoak eta, beraz, merkeagoak instalatu ahal dira, horiek ere
eraginkorrak baitira adierazitako helburua lortzeko. Ondoko argazkian
horren adibide bat dugu, electrosft2001 enpresak instalaturikoa. 4.
eranskinean, enpresa horrek emandako informazioa dago, modeloei eta
gutxi gorabeherako prezioari buruz.

Lauro (Loiu) http://www.electrosoft2001.es
o Haurrek erabiltzeko instalazioak: halako instalazioen eskaintza osatzea,
espazio egokietan. Biotz Alai plaza haurrekin biltzeko lekutzat egokitzeko
egin dugun proposamena baloratu behar da; aukera bat egun jakinetan
puzgarrien instalazioa programatzea da, espazio hori erabilera anitzekoa
izateko.
o Estalkia eta berokuntza duten terrazako mahai hankabakarren
instalazioa sustatu/erraztu, irudi bateratuarekin
Horretarako, beharrezkoa da oraingo ordenantza aldatzea, eta, Udalak horri
buruz eman digun informazioaren arabera, norabide horretan lan egiten ari
dira. Bestalde, garrantzitsua da mahai hankabakar horien estetika
bateratuta egotea eta mahaiok kasuan kasuko espazioarekin harmonian
integratzea. 3.1 epigrafean Bilbon instalaturiko halako mahai
hankabakarren irudiak eskaini ditugu. 5. eranskinean horri buruzko
aldaketa interesgarriak jaso dira, Bilboko mahai hankabakarrak instalatu
dituen enpresak eskainita.
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7.4.2. Udalerri barruko mugikortasuna/irisgarritasuna erraztea
 Hiri barruko autobusa:
Udalerriko irisgarritasuna hobetzeko ahalegin asko eta sakonak izan dira. Hala eta
guztiz ere, udalerriak espazioan duen egituraren berezitasunen eraginez (komertzio
nahiz jarduera leku garrantzitsuak eta egoitza-barreiadura handia), funtsezkoa da garraio
pribatuari lotuta ez dauden komunikazio-erraztasunak ezartzea.
Horri dagokionez, gure iritzian, beharrezkoa izango litzateke udalerrian
inplementatu beharreko beste mugikortasun-sistema batzuk sakon aztertzea, norberaren
automobilaren ordezkoak, udalerriko hainbat leku komunikatzeko eta egoiliarren artean
dinamika berria sortzeko, horrek komertzio-jarduera ez ezik herritarrek egin nahi duten
edozein kudeaketa edo zerbitzua erraztuko bailuke: posta-bulegorako, anbulatoriorako
eta aisialdi-eremuetarako joan-etorriak (Areeta-Erromotik Algortara, eta alderantziz),
etab. Gure iritziz, beste garraio mota baten erabilera sustatu behar da, iraunkortasunaren
bila, eta aparkamendu-urritasunak halako jarduera guztietan sortzen dituen arazoak
ekidinez.
Epe laburrean, Udala bizikletak maileguan uzteko gune automatizatuen kokalekua
aztertzen ari da, Energiaren Euskal Erakundearekin (EVE) lankidetzan eta Ekobizi
Movilidad S.L. enpresaren bidez egindako proiektu aurrendariaren emaitza onak ikusita.
Hala ere, beste mugikortasun-modu batzuk ere identifikatu eta ikertu beharko dira, hori
etorkizuneko bezeroen profil unibertsalagoei bermatzeko, trakzio mekanikoko
ibilgailuen bidez, etab. Adibidetzat, Frantziako Biarritz herriko hiri barruko
autobusaren zirkuitua agerian jartzen duen argazkia sartu dugu; autobus horrek 10
minuturoko lotura-zerbitzua eskaini eta komertzio-eremua, aparkamenduak eta
hondartza lotzen ditu.
Biarritz udalerriaren barruko lotura egiten duen navette deritzonaren ibilbideari
buruzko informazio-panelaren argazkia
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 Txu-Txu trena Kirol Portuaren eta Portu Zaharraren artean;
geraldia dauka Ereagako igogailuan.
Udan Kirol Portuaren eta Portu Zaharraren arteko (Ereagako igogailuaren ondoko
geraldiarekin) Txu-Txu tren baten zerbitzua eskaintzea turismo-baliabide ona izan
daiteke, eta, gainera, Algortako komertzio-eremurako pertsona-jarioa erraztuko luke. 6.
eranskinean Martín Atracciones enpresak emandako informazioa dago; bertan, trenaren
kostua azaltzen da, bai erosketaren eta bai alokairuaren kostua.
7.4.3. Hiri-ingurua sustatzeko eta komertzioa dinamizatzeko jarduerak

Hiri-ingurua sustatzeko jardueren helburua inguru hori gizarte-harremanetarako
eta aisialdirako espaziotzat erakargarriago bihurtzea da; aldi berean, jendeak
komertzioetan eta ostalaritzan, jatetxeetan eta hirugarren sektore osoan gehiago
gastatzea lortu nahi da, herritarrak betan atxikita eta bisitariak erakarriz. Azken batean,
helburua udalerria dinamizatzea da.
Getxok finkaturiko jarduera dauka udal-jarduketako arloek sustaturiko kultur, arte
eta kirol jardueren garapenean, eta horietarako finantziazio egonkorra dago. Ikuspegi
horretatik begiratuta, Shop in Getxo markarako proposatzen den lankidetza-lanaren
esparruan, hirugarren sektoreari halako ikuskizunen garapenaren hobariak (erakarpen
gaitasunaren eraginezkoak) aprobetxatzeko aukera ematen dioten jarduketak diseinatu
behar dira. Horretarako, koordinazio-lana garatu behar da, eta hori, ikuskizun
bakoitzaren edukia eta egutegia ezagutzean ez ezik, komertzio-sektoreak komertzioaren
dinamizazioa sustatzen duen ekintza eta dinamika plana garatzean ere oinarritu behar
da. Komertzioa partaidea eta baterako protagonista izan behar da hiriko gertakarietan,
sinergiak sortu ahal izateko, ez sektore pribaturako ikuspegi ekonomikotik bakarrik,
baita irudiaren ikuspegitik ere, hiri-kontzeptu jakina salduz.
47. taulan Getxorako sustapen-jarduerak proposatzen dira, udalerria komertzio eta
aisialdi espaziotzat hartuta; halaber, ostalaritzako, aisialdiko eta zerbitzuko enpresek
edota komertzioek garatu behar dituzten sustapen-jarduerak ere proposatzen dira, eta,
horietan, jarduerak Shop in Getxo markaren aterkiaren azpian koordinatu behar dituzten
talde guztiek hartuko dute parte.
Taulan jasotako jarduera askok jarraipena ematen die Getxon lehendik antolatzen
diren ikuskizunei, bai udal ekimenak (Kultura, Turismo, Kirol eta Euskara zerbitzuen
bidez) eta bai ekimen pribatuak antolatzen dituztenei (azken kasu horretan, GEEMek
koordinatzen ditu).
Ondoren, 47. taulan aurkezturiko programako ikuskizun eta jarduera batzuk
azalduko ditugu:
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1. Sustapen-kanpainak:
GEEMek lehendik ere sustapen-kanpainak garatu ditu, bere kideen oinarria
osatzen duen enpresa-sektore osoa lotzen dutenak; dena den, lan-dinamika berrian
Kultura Gelak antolaturiko nahiz sustaturiko ikuskizunei lotutako sustapenak ere
planteatu nahi dira, baita komertzio, ostalaritza eta jatetxe jardueran zuzeneko
dinamizazioa eragin dezaketen kirol-ikuskizunik ospetsuenei lotutako sustapenak ere.
o “Gozatu Getxolandiaz Shop in Getxoren bidez” sustapena.
Ikuskizun hori kudeatzeko, beharrezkoa da komertzioaren,
ostalaritzaren, jatetxeen eta zerbitzuen ehuneko garrantzitsu batek
euren bezeroei sarrerak banatzeko kanpainan parte hartzea, bezero
horiek erosketak egiten dituztenean. Parte hartzen duten negozioek
Getxolandiaren finantziazioan lagunduta lortzen dituzte sarrerak.
Areetan bi karpa daudenez, bata haur-parkea antolatzeko eta bestea
patinajeko nahiz snowtubing deritzoneko pistarako, azken hori
Biotz Alai plazara (Algorta) eramatea proposatzen da, aldi honetan
udalerriko bi aldeak dinamizatzeko.
o “Gozatu musikaz Shop in Getxoren bidez” sustapena, Erakusleiho
Lehiaketa deritzonari lotuta, Getxoko musikaldiei loturiko
musikarekin. Erakusleiho-lehiaketa antolatuko da, GEEM elkarteak
Gabonetan antolatzen duenaren antzekoa, baina musikari lotutako
gaiekin. Helburua Shop in Getxo markaren irudia musikari lotzea
da, berori baita udalerriko animazio-baliabiderik bereizgarriena;
gainera, hori lagungarria izango da halako ikuskizunen
zabalkundea
egiteko.
Udaberriaren
hasiera,
Udaberriko
Kontzertuak orduantxe izaten baitira, une egokia izan daiteke
erakusleiho-lehiaketa
antolatzeko
eta
musika-ikuskizunen
kanpainari hasiera emateko (uda osoan hedatzen diren
ikuskizunak). Zenbait sari-kategoria egon daitezke erakusleihorik
onenentzat, musika-ikuskizunen gaiaren arabera.
o Elikadura-denda espezializatuen artean, errezeta gastronomiko
tradizionalak suspertzeko programa baten sustapena egin behar da.
Erosketa kantitate jakin bakoitzeko, tiket bakarrean edo metatuan,
errezeta bat eman daiteke. Zozketa Santa Ageda egunean izango da,
eta, oparitzat, spa deritzoneko saio batzuk, udalerriko jatetxe batean
egindako janaria eta halakoak eskain daitezke.
o “Eguna dohainik Getxon: erosi, paseatu, hartu atsedena…” zozketa,
merkealdi-kanpainei lotuta. Egun osoko tiketak emateko leku bat
gaituko da (komertzioa, ostalaritza eta jatetxeak). Aditzera eman
behar da, Getxon zenbat eta egun gehiago igaro, irabazteko hainbat
eta aukera gehiago dagoela. Zozketak merkealdi-kanpainen
amaieran egingo dira.
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o “Shop in Getxo Erdi Aroko Merkatua” zozketa. Kanpoko giroa
aprobetxatuko
dugu
ikuskizunerako,
eta
udalerriko
establezimenduetan egindako erosketek eta kontsumoek merkatu
horretako programaren barruko zozketan parte hartzeko aukera
emango dute; merkatutik kanpoko erosketei lotutako sari
osagarriak ere sustatuko dira.
o “Shop in Getxo Artisautza Azoka” zozketa. Aurrekoaren antzeko
planteamendua dauka.
o Komikiaren Aretoa edo Getxoarte baliabide bikainak izan daitezke,
gazteenei zuzendutako sustapen eta animazio jarduerak abiatzeko,
komertzio eta ostalaritza sektorea lotuta.
o Shop in Getxo markarekin koordinaturik herriko jaien programak.
Auzo bakoitzetik hurbilen dagoen komertzioa sustatzeko jarduerak
antolatzeko, herri-ikuskizunen finantziazioan laguntzeko diruekarpen tradizionalera mugatzen ez den proiektu lotesleagoa egon
behar da.
2. Sustapen eta azoka sektorialak
Jarduera-sektore desberdinak lotzeko aukera ematen duen azoka-ikuskizun baten
garapena baloratzea proposatzen dugu. Adibidetzat, Turismoaren eta Atsedenaren,
Ongizatearen eta Astiaren Azoka planteatu ahal da; horrek komertzio-erakustokiak ditu,
baita udalerriko tabernak nahiz jatetxeak, ile-apaindegiak, estetika-zentroak,
aholkularitzak, hotelak, higiezinen enpresak, kirol-lubak eta Kirol Portua ere, besteak
beste. Helburua kontsumitzaileari udalerriko sektore guztien baterako eskaintza egitea
da. Azoka horretan, komertzioa sustatzeko jarduerak, zozketak, zuzeneko opariak eta
animazioko jarduerak egin ahal izango dira, adibidez, puzgarriak edota ludotekazerbitzua haurrentzat, familiak ere bertara erakartzeko.
Baterako sustapen-kanpainak ere sor daitezke, gai jakinari lotutako zenbait
establezimenduren eskaintza egiten dutenak; esate baterako, Zeremonia Kanpaina, Shop
in Getxo markako komertzioek antolatzen dutena; horiek jaunartzeen, ezkontzen eta
beste gizarte-egintzen (gozotegiak, zeremoniako jantziak, opariak, bidaia-agentziak,
etab.) ikuskizunei lotuta daude. Ildo horretan, Getxo sasoi onean kanpaina planteatzen
da; horrek kirol-ekipamenduko komertzioa, kirol-instalazioak, turismo aktiboko
enpresak eta halakoak lotzen ditu.
3. Merkealdi Azoka edo Outleta
Halako ekimenek arrakasta handia izaten dutela eta arrakasta hori Getxon ere
egiaztatu dela kontuan hartuta, urtero bi merkealdi-azoka egiten ditugu (garai
bakoitzean bat), stockari irteera emateko eta komertziorako hiri-animazioko ikuskizuna
sortzeko. Horretarako, bi outlet horiek hiri-espazioan egitea iradokitzen dugu,
kontsumitzaileak errazago eskuratu ahal izateko; hain zuzen ere, udalerri osoko
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eskaintza aurkeztuko zaio kontsumitzaileari, hau da, Algortako eta Areetako eskaintza.
Areetako Xakearen plaza edo Algortako geltokiko plaza kokaleku bikaina izan daiteke.
Aldi berean, eta kontsumitzailea merkataritzaren, aisialdiaren eta udalerriko beste
zerbitzu batzuen arteko loturaz jabetzeko (esaterako, higiezinen enpresak, ileapaindegiak, estetika-aretoak, etab.), ikuskizun horiek sektore horien guztien eskaintza
azaltzeko erabiltzea proposatzen da; horretarako, adibidez, etxebizitzan, osasunean edo
kirolean espezializaturiko zenbait saltoki jar daitezke.
4. Haurren aisialdirako eta jolasaldirako ikuskizunak
Udalerria leku zirraragarria eta bizia izateko, haurrak eta horien familiak ere
aintzat hartu behar dira, nahitaez. Horrela, haurren oporraldietan ikuskizunak antolatzea
lagungarria izan daiteke hiri-ingurua dinamizatzeko eta inguru hori gizarteharremanetarako espaziotzat erreferentzia izateko. Esate baterako, haur-antzerkiko
jardunaldiak egin eta puzgarriak jar daitezke, udalerriko plaza nagusietan, edo aire
zabaleko zinema antolatu daiteke Biotz Alai plazan, ekainean, uztailean eta abuztuan;
horrela, udalerriko zona horretara joateko ohitura sustatu ahal da, hori gero ere
erakargarria izango baita, Getxo Antzoki berria bertan instalatuko delako eta, horrekin
batera, hirigintza-birmoldaketa egingo delako.
Halaber, batez ere talde horretara bideratuta, inauterietan mozorro-lehiaketa
antolatu ahal da, merkatarien, ostalarien edo hirugarren sektoreko enpresen opariekin.
5. Baterako komunikazio-kanpainak
Shop in Getxo markak protagonismoa izan behar du Getxoko hiri-espazioa
proiektatzeko ekintza eta komunikazio-kanpaina guztietan, komertzioko eta aisialdiko
espaziotzat. Komunikazio-ekintzen eraginak sustatu egiten du hiria saltzeko efektua,
komertzioa salduz.
Komunikazio-eragina duten kanpainak egin daitezke, une jakinei lotutakoak; esate
baterako, Zeremonia Kanpaina, Eguna dohainik Getxon, Berriro ikastetxera, etab. Baita
eragin handiagoa duten beste kanpaina batzuk ere, adibidez, Getxo Moda ikuskizuna.
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47. taula.
Shop in Getxo markaren animazio eta sustapen jardueren proposamena
Hila
Shop in Getxo markaren arloko animazio eta sustapen jardueren
proposamena
Urtarrila

• Shop in Getxo Errege Kabalgatan
• Erosi, paseatu, hartu atsedena eta dibertitu Getxon. “Eguna dohainik Getxon”
komunikazio-kanpaina eta sustapena
• Neguko merkealdien hasiera: Shop in Getxo deritzonaren komunikaziokanpaina udalarriaren barruko eta kanpoko estaldura duena.

Otsaila

• Inauteriak: Shop in Getxo markak Algortako (adibidez, Biotz Alai plazan) edo
Areetako (Eskolen plazan) erdialdean antolaturiko mozorro-lehiaketa
• Santa
Ageda:
herriko
gastronomia-errezetak
berreskuratzeko
programa/sustapena, Shop in Getxo markaren bidez

Martxoa

• Udaberriko kontzertuak. Gozatu musikaz Shop in Getxo markarekin. Zozketa eta
guztiko sustapena
• Erakusleiho-lehiaketa, Musikaldiei buruzko gaiekin
• Shop in Getxo markak “Getxo sasoi onean” kirol-programa abiatu du
• Outlet azoka

Apirila

• Pazkoko oporrak. Shop in Getxo markak kaleko haur-antzerkiko jardunaldiak
antolatzen ditu, baita puzgarriak eta aire zabaleko tailerrak ere
• Shop in Getxo Zeremonia Kanpaina

Maiatza

• Artisautza Azokari lotutako zozketa (maiatzeko azken asteburua)
• Estropada garrantzitsuak (adibidez, gurutzaldi-belako estropada) edota Javier
Otxoa txirrindularitza-lasterketa aprobetxatzea, pintxoen eta kopauen
ibilbideak/sustapena antolatzeko

Ekaina

• Nazioarteko Blues Jaialdia; bisitari-jarioa komertzioa dinamizatzeko erabiltzea,
sustapenak eta zozketak eginez
• Shop in Getxo markak antolaturiko aire zabaleko zinemaldiaren hasiera (Biotz
Alai plazan). Ekaineko, uztaileko eta abuztuko larunbatetan
• “Eguzkiaren kanpaina”; komertzio eta zerbitzu guztien baterako sustapeneskaintza biltzea, “Bikini operazioa” deritzonaren osagarria den eskaintza sortu
ahal izateko

Uztaila

• Erosi, paseatu, hartu atsedena eta dibertitu Getxon. “Eguna dohainik Getxon”
komunikazio-kanpaina eta sustapena
• Udako merkealdien hasiera. Shop in Getxo markaren komunikazio-kanpaina,
udalerri barruko eta kanpoko estaldura duena
• Nazioarteko Jazz Jaialdia. Shop in Getxo markak sustatu eta animazioa lor
dezake, bezeroen artean banatzen diren ordainpeko kontzertuen sarreretan
deskontuak eginez

Abuztua

• Herriko jai guztiek eta, batez ere, abuztuan ospatzen direnek berebiziko aukera
ematen diote ikuskizunak antolatzen dituzten auzoetako komertzioei. Auzoetako
jai-batzordeekiko koordinazioa proposatzen da (arrandegiek babestutako
sardina-jan herrikoiak, tabernek eta gozotegiek babesturiko txokolatadak, etab.)
• Komertzioan erostearen, tabernetan kontsumitzearen, Spako tratamenduaren eta
hoteletan egotearen eraginezko zozketa

Iraila

• Nazioarteko Folk Jaialdia; bisitari-jarioa komertzioa dinamizatzeko erabili behar
da, sustapenak eta zozketak eginez
• Getxophoto ikuskizunari jarraipena eta sustapena ematea, enpresa-eragileen
partaidetza hadiagoarekin, Shop in Getxo ekimenaren bidez.
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• Shop in Getxo Erdi Aroko Merkatua. Zozketa
• Komunikazio-kanpaina sustatzaileekin: “Berriro ikastetxera Shop in
Getxorekin”, haurren arropa-dendak, zapata-dendak, liburu-dendak, papertegiak,
kirol-dendak eta halakoak inplikatuz; “Oporretatik gatoz Shop in Getxorekin”,
elikadura-denden inplikazioarekin
Urria

• Shop in Getxo Mikologia Astea. Perretxiko-garaiari lotutako gastronomiaibilbidea
• Pilar eguneko zubia Shop in Getxorekin; ostatu eta guztizko bidaia zozketatzeari
lotutako sustapena
• Outlet Azoka

Azaroa

• Gazteen hila; ikuskizunak Komikiaren Aretoan. Ikuskizunok talde horrentzako
erosketa eta aisialdi zirkuituen sorkuntza dinamizatzeko erabil daitezke

Abendua

• Gabonetako jaia (gaztainak oparitzen zaizkie komertzioko gune nagusiei, Shop
in Getxo markari esker)
• Shop in Getxo Olentzeroren jaian
• Gozatu Getxolandia sustapena, Shop in Getxoren bidez
• Shop in Getxo erakusleiho-lehiaketa

Bezeroekin eraginkorrak izateko, sustapen-jarduera horiek ondo komunikatu behar
dira, komertzioetan gastua eragiteko. Horrenbestez, ezinbestekoa izango da, halaber,
komunikazio-ahalegin handiagoak egitea, bai Shop in Getxo markarako sortu nahi den
webaren bidez (loturak Udalaren eta GEEMen webean), bai sortutako irisgarritasunaren
bitartez, seinaleak hobetzeko proposamenetan jasotako dispositiboak erabiliz.

7.5. Udalaren esku-hartzeen zeharkakotasuna, Turismo, Kultura, Euskara eta
Kirol sailetatik, sinergiak lortzeko.
Lehen esan dugunez, Getxok sendo finkaturiko ibilbidea dauka, udal-jarduketako
zenbait arlotatik sustaturiko animazio-jardueretan, Shop in Getxo plataformaren
esparruan; horrenbestez, sustatu egin behar da udal-zerbitzuetako arlo horien jarduketen
zeharkakotasunean. Hau da, jarduketa horiek ezagutarazteko egin behar da lan, eta, gainera,
zerbitzu horien berezko jarduketatzat ezagutarazi behar dira, baita Shop in Getxo deritzon
produktu edo proiektu berriaren barruko jarduketatzat ere, inbertituriko baliabideak
eraginkorragoak izateko. Azken batean, eta udal-arloaren kudeaketan oinarrituz,
garrantzi handikoa da hirien marketing-estrategiak lantzea.
Horrela, Shop in Getxo markaren sorkuntza eta erregistroa gauzatu ondoren,
garrantzitsua da udalerriaren dinamizazioan eragina duten udal-jarduketa guztiak marka
horretara lotzea, epe luzean, horren balioa handiagoa izateko. Komertzio-sektoreak,
ikuskizunak ospatzeko egutegia jakinik, aurreko atalean esan dugunez, komertzioa
dinamizatzeko eta sustatzeko urte osorako jarduketak programatu behar ditu; horiek,
gainera, arlo publikoak garaturiko ikuskizunei lotuta egongo dira, horien erakarpengaitasuna aprobetxatzeko.
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Halaber, udal-jarduketaren eremua gainditu arren, horrek kiroleko klub, talde
nahiz elkarte batzuekin edo zenbait ikuskizun antolatzen dituzten jai-batzordeekin
dituen harremanak, baita Turismoko arloarekin lankidetzan ari diren taldeekin
(taxilariak) dituenak ere, lagungarriak izan daitezke Shop in Getxo markarekiko
solaskidetza errazteko. Helburua, kasu honetan, udalerriko komertzioan, ostalaritzan,
jatetxeetan eta, oro har, hirugarren sektoreko ekintzetan eragina izan dezaketen
jarduerak garatzen dituzten edo garatu ahal dituzten talde guztiekiko koordinazioa
garatzea da.
7.6. Getxoko merkatarien komertzio-politika egokitzea
Getxok komertzioaren ikuspegitik duen erakarpena sustatzea inplikaturiko
negozioen euren zuzeneko erantzukizuna ere bada; horiek, hain zuzen ere, bezeroen
eskarietara egokitu beharko dituzte euren dendak, gero horiek udalerria erreferentetzat
edukitzeko, erosketak egiteko orduan. Landa-lanaren ostean egindako diagnostikoan
azaldutakoaren arabera, zenbait alderditan hobekuntza-mekanismoak ezarri behar dira.
7.6.1. Hornidurak
Getxoko merkatarientzat, hornidurako produkturik garrantzitsuenak hautatzeko
irizpidea “bezeroak eskatzen dituzten” produktuak edukitzea da (%29,18), baita
“kalitaterik handieneko” produktuak edukitzea ere (%27). Hala eta guztiz ere,
lehiakideak aintzat hartzea ez dirudi irizpide garrantzitsua denik (%2,76). Beraz, gure
ustez, komenigarria da ahalegin esplizitua egitea, bezeroek hornidurari buruz dituzten
eskariak ez ezik lehiakideen jarduketak ere zein diren jakiteko, neurri zuzentzaileak
hartzeko eta lehiaketarako prestakuntza hobea edukitzeko. Izan ere, oraingoa bezalako
uneetan (lehia gogorreko unea), bezeroen beharrizanak aintzat hartzeaz gain,
lehiakideek beharrizanok betetzeko duten posizioa zein den jakitea ere funtsezkoa da,
bidezko ekintzen bidez euren sendotasunei aurre egiteko, batez ere kontuan hartuta krisi
ekonomiko gogorreko egoeran gaudela.
Bestalde, oraingo bezeroak, oro har, berritasunak nahi ditu; hau da, ezustekoa nahi
du, eta lehentasuna ematen diete horniduran berritzaileak diren komertzioei, produktu
berriak eskaintzen dituztenei eta modu berritzailean eskaintzen dituztenei. Lehenengo
alderdiari dagokionez, eskaintzaren berritasuna oraingo eskariak betetzera bideratu
behar da, eta eskariok estu lotuta daude astirik ezari. Horrela, esate baterako,
elikaduraren kasuan, laugarren eta bosgarren gamako produktuak eduki behar dira, hau
da, kontsumitzeko edo sukaldean maneiatzeko prest dauden produktuak. Era berean,
balorazio ona egin ahal zaio komertzio-ordutegitik kanpoko salmenta-zerbitzuari,
establezimenduaren kanpoaldean instalaturiko vending prozeduren bitartez.
Produktuak modu berritzailean eskaintzeari dagokionez, aipagarriak dira
proposamen anitzeko aukerak izenekoak; bertan, espazio berean produktuen salmenta
eta aisialdiko esperientziak konbinatzen dira. Oso erakargarriak dira eta berritu egiten
dute establezimenduaren komertzio-zikloa: freskagarria hartzeko aukera ematen duten
modako dendak, internetera konexioa eskaintzen duten liburu-dendak, etab.
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Bestalde, eskariaren azterketan aditzera eman dugunez, Getxon immigrante talde
garrantzitsua dago, ikuspegi kualitatibotik begiratuta, eta interesgarria izan daiteke talde
horren zaletasunei eta beharrizanei egokituriko komertzioa eskaintzea.
Bestalde, kostuak ez garestitzeko ahalegina egin eta kontsumitzailearen azalean
lekuan diren (krisiari aurre egiteko) establezimenduak baloratzen dira.
Kontsumitzailearekin enpatia bilatzea, horniduran eta gaman jardunez, une ekonomikoa
aintzat hartuta, baliabide oso eraginkorra izan daiteke kontsumitzailea mantentzeko.
7.6.2. Prezioak
Prezioen arloko marketing-kudeaketa ona egiteko, kostuak ez ezik bezeroak eta
lehiakideak ere kontuan hartu behar dira. Horrela, jakin behar da bezeroek kalitatearen,
bereizgarritasunaren edo zerbitzuaren arloko murriztapenak zein produktutan egiteko
prest ez dauden, eta, beraz, prezio handiagoa zer produktutan ordaintzeko prest dauden
eta bitarteak egokitu beharra duten produktuak zein diren. Zorrotz aztertu behar dira
eskainitako produktuak, eta, horien artean, izaera esklusiboa edo bereizgarria
edukitzearen eraginez, irabazirik handiena (bitarterik handienak aplikatuta) ekar
dezaketenak identifikatu behar dira; aldi berean, lehia handikoen bitarteak mugatu egin
behar dira.
7.6.3. Komunikazioa eta sustapenak
Getxoko establezimenduen erdiak baino gehiagok salmentako sutapenak egiten
dituzte, eta beste %45 inguruk publizitateko tresnak erabiltzen dituzte, baina horiek
norabide egokian orientatu behar dituzte, bezeroak atxikitzeko eta mantentzeko
helburuak lortzeko. Horrela, sustapen-politikaren helburua egoiliarrek Getxoko
establezimenduetan behin eta berriro egiten dituzten erosketak sustatzea da; horretarako,
berehalako deskontuan barik, sustapenak erosketa-proben metaketan edo ondorengo
erosketetarako txartelak ematean oinarritu behar dira. Hala eta guztiz ere, iradokizun
orokor hori oraingo testuinguruan ere baloratu behar da; izan ere, orain zailtasun
ekonomiko handiak daude, eta, horien eraginez, deskontuek nagusitasuna har dezakete,
salmentak sustatzeko tresnatzat.
Komunikazioaren arloan, garrantzitsua da teknologia berriak inplementatzeko
prozesua hastea, Getxoko komertzioak Interneten presentzia handiagoa edukitzeko, eta,
horrela, komunikazioko, sustapeneko eta harremanetako lotura berriak ezarri ahal
izateko, baita produktuak merkaturatzeko lotura berriak ere, benetako eta ahalezko
bezeroekin.
Bestalde, nabaritasuna lortzeko, metro-geltokien (guztira 6, lehen esan dugunez)
kanpoaldeko ataripeak Getxoko komertzioan erabil daitekeen publizitate-baliabide onak
izan daitezke. Geografikoki baliabide oso hautakorra da, errepikapena ahalbidetzen
duena, eta, erabilitako diseinuaren sormenaren arabera, eraginkortasun handikoa izan
daiteke indargarritzat.
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7.6.4. Merchandisinga
Ez dago komertzio baten berrikuntza-zikloari buruzko gomendio orokorrik, hori
jarduera-azpisektorearen, lehiakideen eta halako faktoreen eraginpean baitago; hala ere,
komertzio-berrikuntzako zikloak gero eta laburragoak dira. Bezeroak oso aldakorrak eta
zorrotzak dira, eta gauza berriak nahi dituzte; kate handiek egindako aldaketek indartu
egiten dute hori, horiek berrikuntza itzelak egiten baitituzte, hiru urtetik beherako
aldietan (bezeroak dagoeneko ohituta daude halako berrikuntzetara).
Ez da bideragarria komertzio independenteek, halako aldi laburretan, barnediseinuko berrikuntza handiak egitea, horrek eragin txarra baitauka negozioaren
errentagarritasunean; hala eta guztiz ere, merchandisingeko eta erakusleiho-apainketako
lan aktiboa egin daiteke, establezimendua dinamizatzeko eta erakargarri bihurtzeko.
Merkatarien zailtasunak, sarritan, produktuak aurkezteko eta barne-apainketako
teknikak ez ezagutzearen ondoriozkoak izaten dira, eta, beraz, heziketa berezia edo
profesionalen kontratazioa ezinbestekoak dira, eta hori Elkarteak kudeatu ahal du.
Komertzio-erakarpenari eta zaintza estetikoari (komertzioen barruan eta kanpoan)
arreta jartzea lanerako zutabeetariko bat izan behar da.
7.6.5. Zerbitzuak
Getxoko merkatariek inkestan adierazitakoaren arabera, bezeroek gehien
baloratzen dituzten alderdiak, ordena honexekin eta antzeko garrantziarekin, honako
hauek dira: tratu atsegina, erosteko aholkularitza eta saltzailearenganako konfiantza.
Alderdi horiek guztiak estu lotuta daude komertzio txikiaren eta hurbiltasunaren
formatuari. Halaber, getxotarrek udalerrian ez erostearen zergatiei buruzko iritzia ere
eskatu zitzaien. Bezeroek aipaturiko zergati nagusia aparkatzeko zailtasuna izan zen,
baina garrantzi handiko bigarren zergati bat ere aipatu zuten, hau da, udalerritik kanpo
lan egiten dutenentzat udalerrian erostea erosoa ez izatea. Gure ustez, bigarren zergati
hori estu lotuta dago ordutegi-egiturarekin. Beraz, eta helburua Getxo erreferente
bihurtzea dela kontuan hartuta (egoiliarrek erosketak egiteko eta aisialdiaz gozatzeko),
beharrezkoa da ordutegi-egitura egokitzea, bai Getxon bizi baina bertan lan egiten ez
dutenen ordutegiei erantzun egokia emateko, bai larunbat arratsaldean zabalik dauden
komertzioen ehunekoa handitzeko.
Komertzioa larunbat arratsaldean irekitzea, halaber, erantsitako elementu
erakargarria da, udalerrira iristen diren turistentzat. Ildo horretan, garrantzitsua da
proposatu dugun komertzio-gidan irekitzeko egunei eta ordutegiei buruzko informazioa
jasotzea.
7.6.6. Getxoko komertziorako heziketa-proposamenak
Getxoko merkatarien ia %60 ez omen dira inoiz ere heziketa-ikastaroetara joan;
joaten direnak, gainera, urtean ikastaro batera joaten dira. Hori azaltzeko arrazoi
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nagusitzat, hain zuzen ere, astirik ez izatea edo ordutegiarekiko bateragarritasunik eza
aipatzen dituzte.
Komertzio-banaketaren sektoreak aldaketa oso garrantzitsuak izan dituela eta
lehia-testuingurua nabarmen gogortu dela kontuan hartuta, esan daiteke heziketa ez dela
aukerakoa, nahitaezkoa baizik.
Horretarako, eta heziketari heltzeko zailtasun nagusia hori lan-ordutegiarekin
bateratzea denez, heziketa-pilula oso praktikoak eta aplikatuak planteatzea
proposatzen dugu, batez ere jarduera-azpisektoreen araberakoak, eta iraupen
laburrekoak eta establezimenduko kudeatzaileei edota enplegatuei balio erantsia
ematen dieten gaiei buruzkoak. Gai bakoitzerako 6-8 ordu iradokitzen ditugu; horiek
eguerdian eta komertzioa irekita dagoenean banatu ahal dira, aztertu beharreko gaiaren
arabera; esate baterako, salmenta-teknikei buruzko ikastaroa, neurri batean, irekitzeorduetan eman daiteke, eta oso praktikoa denean, berriz, in situ.
GEEMek heziketa-programen garapenean duen esperientzia luzea garrantzitsua da
etorkizuneko jarduketak planifikatzeko; hala eta guztiz ere, laneko metodologia berriak
arakatu behar dira, eta komertziora aplikaturiko heziketa-berrikuntzak ere bai. Halaber,
funtsezkoa da denbora-planifikazio zehatza egitea, ikastaroen egutegia garai bakoitzaren
hasieran (iraila) jakinarazita.
Heziketa-programek aukera eman behar dute merkatariek zenbait arlotako
gaitasunak lortzeko eta trebetasunak garatzeko; arlo horien artean, aipatzekoak dira:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erakusleiho-apainketa, merchandisinga, paketeria
Korporazio-irudia
Salmenta-teknikak
Zerbitzuko kalitatea
Harreman-marketinga. Bezeroaren leialtasuna lortzeko programak.
Komertzio-araudia eta legeria interesgarria sektorerako; esaterako, datuak
babesteari buruzko legea.
Kontratazioa
Arriskuen prebentzioa
Berrikuntza eta sormena

Eta, oro har, euren negozioak ondo garatzeko garrantzitsua izan daitekeen beste
edozein gai. Komertzioek, erakargarriak eta lehiakorrak diren neurrian, kasuan kasuko
eremuaren erakarpen orokorra sustatzen dute.
Heziketa-beharrizanak jarraipen-batzordearen bidez kanalizatu ahal dira,
proposamenik egokienak egin ahal izateko, inplikaturiko sektoreak egindako
iradokizunak eta proposamenak aintzat hartuta.
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7.7. Jarduketen denbora-planifikazioa eta finantziazioa.
Getxoko komertzioa eta aisialdia suspertzeko, eta hiritarren eta bisitarien arteko
irudi berria eskaintza orokortzat sortzeko, epe laburreko eta ertaineko estrategiak eta
ekintzak inplementatu behar dira. Azaldutako marketing-planaren helburuak lortu ahal
izateko, berriz, jarduketak garatu behar dira zenbait arlotan; horien artean, aipagarriak
dira komertzio-hirigintzaren arloko jarduketak eta erakarpen, ikuskizun nahiz marketing
ekintza berriak, komunikazioaren arlokoak.
Komertzio-hirigintzaren arloko jarduketak Udalak garatu beharko ditu, kasuan
kasuko zinegotzigoan halako esku-hartzeetarako dagoen udal-aurrekontuarekin, edota
beste erakunde batzuek emandako diru-laguntzekin. Halaber, kultura-sustapeneko
jarduerek ere Udaleko kultura-zerbitzuaren aurrekontua dute, eta kiroleko, turismoko
edo euskarako jarduerek ere bai.
48. taulan Shop in Getxo deritzonaren esparruan garatu behar diren jarduketen
denbora-sekuentzia ageri da; ikusten denez, aurrekontu-egokitzeak behar ditu lehenengo
ekitaldirako (2009); izan ere, lankidetza-plataforma urte horrexetan eratu zenez,
hurrengo urteetan ezinbestekoak ez diren partidak behar ditu.
Udalerrian komertzioa suspertzeko eta sustatzeko jardueretara orain arte
bideraturiko aurrekontua kontuan hartuta39 (Udalak eta sektoreak berak emandako
dirua), hori urteko 200.000€ ingurukoa dela esan daiteke.
Lankidetza publiko-pribatuko planteamendu batean oinarrituz, finantziazioak,
hasieran behintzat, %70-%30eko egitura edukitzea proposatzen dugu; hau da, Udalak
%70eko ekarpena egitea, eta hirugarren sektoreak %30; hori orekatu egin beharko da
epe ertainean / luzean, harik eta bien arteko partaidetza berdina izan arte. Halaber,
garrantzi handikoa da kanpoko babesleek emandako finantziazio gehigarria edukitzea.

39

GEEM elkarteak bere finantziazioa dauka, bere 420 kideek urtero ordaintzen duten batez besteko
300€-ko kuotan oinarrituz (126.000€ inguru).
Bestalde, Getxoko Udalak 140.000€ inguruko finantziazioa eman du komertzioa sustatzeko
jardueretarako (Gabonetako argiak, sustapenak, heziketa, outleta, etab.).
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48. taula. Shop in Getxo ekimeneko jarduketen denbora-planifikazioa
Jarduketak

2009

•

Shop in Getxo plataforma eratzea

•

Shop in Getxo plataformaren marka eta
korporazio-eskuliburua sortzea
Shop in Getxo markaren zabalkundea egitea

•
•

Shop in Getxo plataforman lan-dinamika abian
jartzea
Komertzio-sustapeneko jarduerak
Argiztapeneko esku-hartzeak
Hiriko eta komertzioko seinaleztapenerako eskuhartzeak
Zoladuraren arloko esku-hartzeak
Komertzio-gida egitea
Komunikazio-jarduerak40
Shop in Getxo weba diseinatzea eta
inplementatzea
Getxoko ohiko produktua garatzea
Txu-Txu trena martxan jartzea
Komertzioan eleaniztasuna sustatzeko plana
Hiri barruko autobusa martxan jartzea

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2010

2011

Ez da
beharrezkoa
Ez da
beharrezkoa

Ez da
beharrezkoa
Ez da
beharrezkoa

Ez da
beharrezkoa
Ez da
beharrezkoa

Ez da
beharrezkoa
Ez da
beharrezkoa

Baloratu egin behar da

40

Komunikazio-jarduketek, 3 ekitaldietan planteatu behar badira ere, ez dute intentsitate bera eta helburu
berberak, horiek aldatu egiten baitira denboran zehar. Horrela, hasieran ahalegina askoz ere handiagoa
izan behar da (marka eta proiektua ezagutarazi behar dira) 2010eko eta 2011ko inbertsioak baino; izan
ere, urte horietan komunikazioa markaren aldeko jarrerak finkatzera eta sustapen edo ikuskizun jakinak
jakinaraztera bideratuta egongo da.
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Eranskinak
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1. eranskina. Komertzioaren sektorearen galdetegia
GALDETEGIA: GETXOKO HIRI KOMERTZIOAREN MARKETINA
KUDEATZEKO DIAGNOSTIKOA
Egun on / Arratsalde on. Getxoko Udalak eskatuta, Euskal Herriko Unibertsitatean azterketa bat
egiten ari gara. Zehazki, udalerriko komertzioaren egoera, eta komertzioak aisialdiko eta zerbitzuetako
beste jarduera batzuekin duen lotura aztertzen ari gara, hiri-eremu osoa dinamizatzeko ekintzak
planteatzeko asmoarekin. Benetan eskertuko genizuke lan honetan laguntzea, ondoko galdetegiari
erantzunez:
1.

Marketinaren kudeaketaz...

1. galdera. Nola aukeratzen dituzu dendan dauzkazun produktuak? (Gehienez 3 erantzun aukeratu)
1. Kalitaterik handiena dutenak.
2. Bezeroek eskatzen dituztenak.
3. Preziorik onenean eskaini ditzakegunak.
4. Aurrekoetan gehien saldu direnak.
5. Hornitzaileek aholkatzen dizkigutenak.
6. Iragarki gehien dituztenak.
7. Errentagarrienak (etekinik handiena).
8. Lehiakideen arabera.
9. Ezin dezaket aukeratu, nire komertzioa frankizia da.
10. Bestelako irizpideak.
11. Ed/Ee
2. galdera. Promoziorik egiten al duzu?
1. Bai
2. Ez
3. Ed/Ee
3. galdera. Nolako promozioak egiten dituzu? (Gehienez 3 erantzun aukeratu)
1. Promozioko deskontuak (prezioa merkatzea).
2. Bi baten prezioan eta hiru biren prezioan.
3. Zenbait produktu lote batean elkarrekin saltzea, merkeago.
4. Zuzenean opariak ematea.
5. Erosketa asko egiteagatik opariak ematea.
6. Fideltze programa bati lotutako opariak.
7. Deskontu kupoiak.
8. Jokoak, zozketak.
9. Bestelakoak
4. galdera. Promozioak eskaintzen dizun emaitza nagusia hauxe da: (Gehienez 3 erantzun aukeratu)
1. Promozioan dagoen produktua gehiago mugitzea.
2. Egileekin eta banatzaileekin elkarlanean aritzea.
3. Bezeroak fideltzea.
4. Bezero berriak erakartzea.
5. Salmenta bolumen handiagoa osotara (establezimenduarena oro har).
6. Marka berriak sartzea.
7. Saldu gabeko produktuei irteera eskaintzea.
8. Beste emaitza batzuk.
5. galdera. Publizitaterik egiten al duzu?
1. Bai
2. Ez Æ (joan 7. galderara)
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3. Ed/Ee
6. galdera. Aurreko galderari baietz erantzun badiozu, zein komunikabide erabiltzen duzu gehien?
(Gehienez 3 erantzun aukeratu)
1. Buzoneoa.
2. Kartelak, hesiak, markesinak, hiri altzariak
3. Liburuxkak.
4. Posta bidalketa pertsonalizatuak.
5. Jai egitarauak
6. Babesletzak.
7. Egunkariak
8. Aldizkariak.
9. Irratia.
10. Telebista.
11. Komertzioen gidak.
12. SMS.
13. Bestelakoak
7. galdera. Zure komertzioak badauka webgunerik?
1. Bai.
2. Ez. Æ (zoaz 9. orrialdera)
8. galdera. Zein helburu lortu nahi duzu zure webgunearekin?
1. Neure establezimenduaren irudia sendotzea.
2. Orrialdea bisitatzen duenarentzat interesgarria izan daitekeen informazioa eskaintzea.
3. Produktuak on line merkaturatzea.
4. Bezeroekin harremanetan egoteko foroa izatea, zalantzak argitzeko, iradokizunak erantzuteko,
etab.
5. Bestelakoak.
9. galdera. Etorkizun hurbilean zeure komertzioan webgune bat jartzeko aukeraz pentsatu duzu?
1. Bai.
2. Ez.
10. galdera. Zein irizpide izaten duzu prezioak finkatzeko orduan? (Aukeratu erantzun bakarra)
1. Hornitzailearen aholkuak segitzen ditut.
2. Produktua erosteko kostuan marjina bat.
3. Lehiatzaileen prezioen arabera.
4. Nire ustez bezeroek ordainduko luketenaren arabera.
5. Ed/Ee.
11. galdera. Zeintzuk dira, zure ustez, zure establezimendura datorren kontsumitzaileak gehien baloratzen
dituen kontuak? (Gehienez 3 erantzun aukeratu)
1. Tratu ona.
2. Saltzailearengan konfiantza izatea.
3. Erosketan aholku ematea.
4. Marka ospetsuak edukitzea.
5. Prezio merkeak.
6. Etxetik hurbil egotea.
7. Iristeko erraz izatea.
8. Establezimendu modernoak.
9. Erakusleiho txukuna.
10. Ordutegi zabala.
11. Ordaintzeko erraztasunak.
12. Azkar erosi ahal izatea.
13. Sarritan promozioak daudela.
14. Erosi ondoko zerbitzu ona.
15. Ed/Ee
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12. galdera. Zeintzuk dira zure ustez Getxoko bizilagunek Getxon erostea ez erabakitzeko arrazoiak?
(Gehienez 3 erantzun aukeratu)
1. Ez dute aurkitzen bilatzen dutena.
2. Ez daude pozik tratuarekin.
3. Prezio garestiak.
4. Aparkatzeko zailtasunak.
5. Ordutegi estua.
6. Komertzioak ez dira erakargarriak.
7. Ingurunea ez da erakargarria.
8. Establezimendu zaharkituak.
9. Herritik kanpo lan egiten dute eta ez zaie erosoa Getxon erostea.
13. galdera. Ordutegi honetan irekitzen duzu?
1. Larunbat goizetan.
2. Larunbat arratsaldetan.
3. Larunbatetan ez dut irekitzen.
4. Igandeetan.
5. Lanegunetan, eguerdian.
14. galdera. Esan zure komertzioak ondokoak dituen ala ez:
1. Ordenagailua.
2. ST (saltokiko terminala).
3. Barra-kodeen irakurgailuak.
4. Interneteko konexioa.

2.

Elkartegintzaz eta publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlanaz

15. galdera. Interesatzen zaizu zure negozioa merkatari elkarte batean egotea?
1. Bai (zoaz 17. galderara)
2. Ez
3. Ed/Ee
16. galdera. Aurreko galderari ezetz erantzun badiozu, azaldu zergatik ez zaizun interesatzen elkarteetan
parte hartzea: (Gehienez 3 erantzun aukeratu)
1. Ez dut elkarterik ezagutzen.
2. Elkarteek ez dute ondo funtzionatzen.
3. Nahiago dut neure kabuz lan egin.
4. Ez dut lehiakideekin bat egin nahi.
6. Eskaintzen dituen abantailak ez dira garrantzitsuak.
7. Bestelakoak.
6. Ed/Ee.
17. galdera. Uste duzu interesgarria dela Getxok irudi komertzial komuna izatea (marka, logoa) bertako
komertzio, ostalaritza, aisialdi eta zerbitzu guztietarako?
1. Bai
2. Ez
3. Ed/Ee
18. galdera. Zure ustez, gaur egun badago elkarlanik Getxoko Udalaren eta komertzioaren, eta aisialdi
eta zerbitzu enpresen artean?
1. Bai
2. Ez
3. Ed/Ee
19. galdera. Zure ustez garrantzitsua al da udalaren eta komertzio, ostalaritza, aisialdi eta zerbitzu
enpresen artean elkarlana egotea?
1. Bai

136
Enpresari Aplikaturiko Ekonomi Institutua. UPV/EHU

2. Ez (zoaz 22. galderara)
3. Ed/Ee
20. galdera. Zertan uste duzu zuk oinarritu behar dela elkarlan hori? (Gehienez 3 erantzun aukeratu)
1. Aparkatzeko arazoak konpontzeko elkarrizketa sortu behar dute.
2. Kaleak oinezkoentzat jartzea erabakitzeko elkarrizketa sortu behar dute.
3. Hirigintzako hobekuntzak erabakitzeko (argiak, lorategi eremuetako altzariak, eta abar)
elkarrizketa sortu behar dute.
4. Bi alderdien artean (hau da, zerbitzu enpresen eta udalaren artean), kale animazioko ekintzak,
aroetako ekimenak (Gabonak, merkealdien azoka, uda, ...) adostu behar dituzte.
5. Bi alderdien artean (hau da, zerbitzu enpresen eta udalaren artean), kultur ekitaldien antolaketa
adostu behar dute (museoak, musika, antzerkia, ...).
6. Bi alderdien artean (hau da, zerbitzu enpresen eta udalaren artean), kirol ekitaldien antolaketa
adostu behar dute.
7. Bestelakoak
8. Ed/Ee
21. galdera. Zure ustez, mesedegarri izango litzateke komertzioak, ostalaritza, aisialdi eta zerbitzu
enpresek eta udalak elkarlan plataforma bat sortzea jarduera tertziarioa bultzatzeko eta udalerria
dinamizatzeko?
1. Bai
2. Ez
3. Ed/Ee
22. galdera. Badakizu zure bezeroak nongoak diren?
1. Bezerorik gehienak udalerrikoak dira.
2. Udalerri honetako eta inguruko udalerrietako bezeroak dira.
Zehaztu zein udalerritakoak ………………………………………
3. Bezerorik gehienak noizean behin datoz, bisitaldi turistikoetan.
4. Denboraldiaren arabera aldatzen da (turismo denboraldiak eta gainerako hilabeteak berezitu behar
dira).
5. Ed/Ee

3.

Establezimenduaz eta komertzianteetaz

23. galdera. Establezimenduak nola egiten du bere jarduera? (Aukeratu erantzun bakarra)
1. Modu independentean.
2. Xehekarien kooperatiba batean nago.
3. Erosketa zentral batean nago.
4. Frankizia da.
5. Bestelakoak.
6. Ed/Ee
24. galdera. Establezimenduak zein salmenta azalera du? (Aukeratu erantzun bakarra)
1. 120 metro karratu baino gutxiago. (Txikia).
2. 120 eta 400 metro karratu artean. (Ertaina).
3. 400 metro karratu baino gehiago. (Handia).
4. Ed/Ee
25. galdera. Lokalaren edukitza-erregimenaz. (Aukeratu erantzun bakarra)
1. Lokala neurea da.
2. Lokala alokairuan daukat.
3. Ed/Ee
26. galdera. Zenbat urte ditu establezimenduak? (Aukeratu erantzun bakarra)
1. Urte bat baino gutxiago.
2. 1 -3 urte.
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3. 3 -5 urte.
4. 5 -10 urte.
5. 10 -25 urte.
6. 25 urtetik gora.
7. Ed/Ee.
27. galdera. Noiz izan da establezimenduaren azken berriztapena?
1. Orain dela 3 urte baino gutxiago.
2. Orain dela 3 -5 urte.
3. Orain dela 5 -10 urte.
4. Orain dela 10 urte baino gehiago.
5. Ez da inoiz berriztatu.
28. galdera. Ikasketak. (Aukeratu erantzun bakarra). (Aukeratu erantzun bakarra)
1. Oinarrizko ikasketak.
2. Batxilergoa / Lanbide Heziketa.
3. Unibertsitateko ikasketak.
4. Negozioarenak.
5. Bestelakoak
6. Ed/Ee
29. galdera. Negozioa kudeatzeari buruzko berariazko trebakuntza ikastarorik egin ohi duzu? (Aukeratu
erantzun bakarra)
1. Urtean 3 ikastaro edo gehiago.
2. Urtean 2 ikastaro.
3. Urtean ikastaro 1.
4. Ez naiz joaten (arrazoiren bat azaldu dezakezu ........................)
5. Ed/Ee
30. galdera. Beste udalerri batzuen aldean, nola ikusten duzu Getxoko komertzioaren gaur egungo
egoera?
1. Oso txarra
2. Txarra
3. Ez ona ez txarra
4. Ona
5. Oso ona
31. galdera. Zure ustez nolako etorkizuna du Getxoko komertzioak?
1. Oso txarra
2. Txarra
3. Ez ona ez txarra
4. Ona
5. Oso ona
32. galdera. Nolako asmoa duzu zeure negoziorako? (Gehienez 3 erantzun aukeratu)
1. Handitu, lokal handiago bat edo leku hobe batean dagoen lokal bat bilatu.
2. Denda berriak ireki.
3. Jarduera aldaketa.
4. Nagoen moduan geratu, bizitzeko nahikoa dut eta.
5. Traspasoa.
6. Erretiratu arte eutsi.
7. Neure seme-alabentzat mantendu.
8. Lehenbailehen saldu edo alokatu.
9. Itxi.
10. Ed/Ee.
33. galdera. Esango al diguzu nolako komertzio mota den zure establezimendua? (Aukeratu erantzun
bakarra)
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1. Elikadura.
2. Ehungintza
3. Arropak.
4. Oinetakoak eta larruzko artikuluak.
5. Altzariak, argiztapen aparatuak eta etxerako beste artikulu batzuk.
6. Kosmetikoak eta makillatzeko artikuluak.
7. Drogeria, margotutako papera eta zorurako gainjanzkiak.
8. Burdindegia eta beira laua.
9. Jostailuak eta kirola.
10. Eraikuntza materialak, pinturak eta bernizak, saneamenduko materiala
11. Optika, argazkigintza eta zehaztasuna
12. Liburuak, egunkariak eta papergintza
13. Erlojuak, bitxiak eta zilarrezko artikuluak.
14. Brikolajea.
15. Haziak, loreak, landareak
16. Beste komerzio bat.
17. Ed/Ee
GARRANTZITSUA: ADIERAZ EZAZU ZURE POSTA KODEA:

Eskerrik asko laguntzeagatik!!!!
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2. eranskina. Emaitzen irteera orria, tabulazio bakunarekin, komertzioko
sektorearentzako galdetegitik aterea
1. aldagaia: Nola aukeratzen dituzu dendan dauzkazun produktuak?
%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
------ ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Kalitaterik handiena dutenak.
284
27,00
60,04
2
Bezeroek eskatzen dituztenak.
307
29,18
64,90
3
Preziorik onenean eskaini ditzakegunak. 165
15,68
34,88
4
Aurrekoetan gehien saldu direnak.
39
3,71
8,25
5
Hornitzaileek aholkatzen dizkigutenak.
72
6,84
15,22
6
Iragarki gehien dituztenak.
14
1,33
2,96
7
Errentagarrienak (etekinik handiena).
45
4,28
9,51
8
Lehiakideen arabera.
29
2,76
6,13
9
Ez daukat aukerarik, nire
32
3,04
6,77
komertzioa frankizia da.
10
Bestelako irizpideak.
56
5,32
11,84
11
ED/EE
9
0,86
1,90
---------- ------- ------Maiztasunak guztira
1.052
100,00
222,41
Lagina guztira
473
2. aldagaia: Promoziorik egiten al duzu?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Bai
282
59,75
2
Ez
173
36,65
3
Ed/Ee
17
3,60
---------- ------Maiztasunak guztira
472
100,00
3. aldagaia: Nolako promozioak egiten dituzu?

%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
----- ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Promozio deskontuak (prezioa
226
41,24
68,28
jaistea).
2
Bi baten prezioan eta hiru biren prezioan 36
6,57
10,88
3
Zenbait produktu lote batean
58
10,58
17,52
saltzea, merkeago
4
Zuzenean opariak ematea.
59
10,77
17,82
5
Erosketa asko egiteagatik opariak ematea. 26
4,74
7,85
6
Fideltze programa bati lotutako
46
8,39
13,90
opariak.
7
Deskontu kupoiak.
17
3,10
5,14
8
Jokoak, zozketak.
29
5,29
8,76
9
Bestelakoak
51
9,31
15,41
---------- ------- ------Maiztasunak guztira
548
100,00
165,56
Lagina guztira
331

4. aldagaia: Promozioak eskaintzen dizun emaitza nagusia hauxe da:
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%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
------ ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Promozioan dagoen produktua gehiago
109
16,37
32,73
mugitzea.
2
Fabriklatzaileekin eta banatzaileekin
38
5,71
11,41
lankidetza.
3
Bezeroak fideltzea.
156
23,42
46,85
4
Bezero berriak erakartzea.
150
22,52
45,05
5
Establezimendu osoak guztira
85
12,76
25,53
salmenta gehiago izatea.
6
Marka berriak sartzea.
12
1,80
3,60
7
Saldu gabeko produktuei irteera ematea.
97
14,56
29,13
8
Bestelako emaitzak.
19
2,85
5,71
---------- ------- ------Maiztasunak guztira
666
100,00
200,00
Lagina guztira
333
5. aldagaia: Publizitaterik egiten al duzu?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Bai
214
45,15
2
Ez
233
49,16
3
Ed/Ee
27
5,70
---------- ------Maiztasunak guztira
474
100,00
6. aldagaia: Aurreko galderari baietz erantzun badiozu, zein
komunikabide erabiltzen duzu gehien?
%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
------ ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Buzoneoa.
48
10,74
21,43
2
Kartelak, hesiak, markesinak,
19
4,25
8,48
hiri altzariak.
3
Liburuxkak.
49
10,96
21,88
4
Bidalketa pertsonalizatuak postaz
15
3,36
6,70
5
Jai egitarauak
61
13,65
27,23
6
Babesa.
9
2,01
4,02
7
Egunkariak
34
7,61
15,18
8
Aldizkariak.
41
9,17
18,30
9
Irratia.
26
5,82
11,61
10
TB
16
3,58
7,14
11
Gida komertzialak
101
22,60
45,09
12
Sms.
5
1,12
2,23
13
Beste
23
5,15
10,27
---------- ------- -----Maiztasunak guztira
447
100,00
199,55
Lagina guztira
224
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7. aldagaia: Zure komertzioak badauka webgunerik?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Bai
113
24,84
2
Ez.
342
75,16
---------- ------Maiztasunak guztira
455
100,00
8. aldagaia: Zein helburu lortu nahi duzu zure webgunearekin?
%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
------ ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Nire establezimenduaren irudia
63
36,42
50,40
indartzea.
2
Webgunean sartzen duenarentzat
64
36,99
51,20
interesgarria izan daitekeen
informazioa eskaintzea.
3
Produktuak on line merkaturatzea.
29
16,76
23,20
4
Bezeroak elkartzeko lekua izatea,
11
6,36
8,80
zalantzei erantzuteko, iradokizunak
jasotzeko eta abar.
5
Bestelakoak
6
3,47
4,80
---------- ------- ------Maiztasunak guztira
173
100,00
138,40
Lagina guztira
125
9. aldagaia: Etorkizun hurbilean zeure komertzioan webgune bat
jartzeko aukeraz pentsatu duzu?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Bai.
144
39,45
2
Ez.
221
60,55
---------- ------Maiztasunak guztira
365
100,00

10. aldagaia: Zein irizpide izaten duzu prezioak finkatzeko orduan?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Hornitzailearen aholkuak segitzen ditut. 110
23,31
2
Produktua erostearen kostuaren
267
56,57
gaineko marjina.
3
Lehiakideen prezioen arabera
21
4,45
4
Nire ustez bezeroek ordainduko
12
2,54
luketenaren arabera.
5
Ed/Ee.
62
13,14
---------- ------Maiztasunak guztira
472
100,00
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11. aldagaia: Zeintzuk dira, zure ustez, zure establezimendura
datorren kontsumitzaileak gehien baloratzen dituen kontuak?
%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
------ ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Tratu ona.
286
22,97
60,85
2
Saltzailearengan konfiantza izatea.
258
20,72
54,89
3
Erosketan aholku ematea.
265
21,29
56,38
4
Marka ospetsuak edukitzea.
69
5,54
14,68
5
Prezio merkeak.
58
4,66
12,34
6
Etxetik hurbil egotea.
93
7,47
19,79
7
Irisgarritasuna
17
1,37
3,62
8
Establezimendu modernoak
15
1,20
3,19
9
Itxura oneko erakusleihoa
44
3,53
9,36
10
Ordutegi zabala.
33
2,65
7,02
11
Ordaintzeko erraztasunak.
10
0,80
2,13
12
Azkar erosi ahal izatea.
13
1,04
2,77
13
Promozioak egiteko ohitura.
10
0,80
2,13
14
Erosi ondoko zerbitzu ona.
52
4,18
11,06
15
Ed/Ee
22
1,77
4,68
---------- ------- ------Maiztasunak guztira
1.245
100,00 264,89
Lagina guztira
470
12. aldagaia: Zeintzuk dira zure ustez Getxoko bizilagunek Getxon
erostea ez erabakitzeko arrazoiak?
%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
------ ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Ez dute aurkitzen bilatzen dutena.
88
9,47
19,21
2
Ez daude pozik tratuarekin.
13
1,40
2,84
3
Prezio garestiak.
57
6,14
12,45
4
Aparkatzeko zailtasunak.
403
43,38
87,99
5
Ordutegi estua.
37
3,98
8,08
6
Komertzioak ez dira erakargarriak.
31
3,34
6,77
7
Ingurunea ez da erakargarria.
85
9,15
18,56
8
Establezimendu zaharkituak.
19
2,05
4,15
9
Udalerritik kanpo lan egiten dute
196
21,10
42,79
eta Getxon erostea ez zaie eroso iruditzen.
---------- ------- ------Maiztasunak guztira
929
100,00
202,84
Lagina guztira
458
13. aldagaia: Ordutegi honetan irekitzen duzu?
%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
------ ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Larunbat goizetan.
403
62,58
87,23
2
Larunbat arratsaldetan.
116
18,01
25,11
3
Larunbatetan ez dut irekitzen.
48
7,45
10,39
4
Igandeetan.
51
7,92
11,04
5
Lanegunetan, eguerdian.
26
4,04
5,63
---------- ------- ------Maiztasunak guztira
644
100,00
139,39
Lagina guztira
462
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14. aldagaia: Esan zure komertzioak ondokoak dituen ala ez:
%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
------ ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Ordenagailua.
290
33,60
81,69
2
Saltokiko terminala.
222
25,72
62,54
3
Barra-kodeen irakurgailua.
119
13,79
33,52
4
Interneteko konexioa.
232
26,88
65,35
---------- ------- ------Maiztasunak guztira
863
100,00
243,10
Lagina guztira
355
15. aldagaia: Interesatzen zaizu zure negozioa merkatari elkarte
batean egotea?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Bai
201
42,41
2
Ez
174
36,71
3
Ed/Ee
97
20,46
4
1
0,21
7
1
0,21
---------- ------Maiztasunak guztira
474
100,00
16. aldagaia: Aurreko galderari ezetz erantzun badiozu, azaldu
zergatik ez zaizun interesatzen elkarteetan parte hartzea
%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
------ ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Ez dut elkarterik ezagutzen.
12
3,47
4,30
2
Elkarteek ez dute ondo funtzionatzen.
59
17,05
21,15
3
Nahiago dut neure kabuz lan egin.
42
12,14
15,05
4
Ez dut lehiakideekin bat egin nahi.
10
2,89
3,58
5
Eskaintzen dituen abantailak
10
2,89
3,58
ez dira garrantzitsuak.
6
Beste.
105
30,35
37,63
7
Ed/Ee.
108
31,21
38,71
---------- ------- ------Maiztasunak guztira
346
100,00
124,01
Lagina guztira
279
17. aldagaia: Uste duzu interesgarria dela Getxok irudi komertzial
komuna izatea (marka, logoa) bertako komertzio, ostalaritza, aisialdi
eta zerbitzu guztietarako?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Bai
281
59,41
2
Ez
77
16,28
3
Ed/Ee
115
24,31
---------- ------Maiztasunak guztira
473
100,00
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18. aldagaia: Zure ustez, gaur egun badago elkarlanik Getxoko Udalaren
eta komertzioaren, eta aisialdi eta zerbitzu enpresen artean?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Bai
41
8,65
2
Ez
289
60,97
3
Ed/Ee
144
30,38
---------- ------Maiztasunak guztira
474
100,00

19. aldagaia: Zure ustez garrantzitsua al da udalaren eta komertzio,
ostalaritza, aisialdi eta zerbitzu enpresen artean elkarlana egotea?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Bai
386
81,43
2
Ez
24
5,06
3
Ed/Ee
64
13,50
---------- ------Maiztasunak guztira
474
100,00

20. aldagaia: Zertan uste duzu zuk oinarritu behar dela elkarlan hori?
%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
------ ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Aparkatzeko arazoak konpontzeko
312
32,20
66,81
elkarrizketa sortu behar dute.
2
Kaleak oinezkoentzat jartzea eraba105
10,84
22,48
kitzeko elkarrizketa sortu behar dute.
3
Hirigintzako hobekuntzak erabakitzeko
200
20,64
42,83
(argiak, lorategi eremuetako altzariak,
eta abar) elkarrizketa sortu behar dute.
4
Bi alderdien artean (hau da,
155
16,00
33,19
zerbitzu enpresen eta udalaren artean),
kale animazioko ekintzak, aroetako
ekimenak adostu behar dituzte.
5
Bi alderdien artean (hau da, zerbitzu
47
4,85
10,06
enpresen eta udalaren artean), kultur
ekitaldien antolaketa adostu behar dute
(museoak, musika, antzerkia, ...).
6
Bi alderdien artean (hau da, zerbitzu
17
1,75
3,64
enpresen eta udalaren artean), kirol
ekitaldien antolaketa adostu behar dute.
7
Bestelakoak
50
5,16
10,71
8
Ed/Ee
83
8,57
17,77
---------- ------- ------Maiztasunak guztira
969
100,00
207,49
Lagina guztira
467

21. aldagaia: Zure ustez, mesedegarri izango litzateke komertzioak,
ostalaritza, aisialdi eta zerbitzu enpresek eta udalak elkarlan
plataforma bat sortzea jarduera tertziarioa bultzatzeko eta udalerria
dinamizatzeko?
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Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Bai
329
70,30
2
Ez
16
3,42
3
Ed/Ee
123
26,28
---------- ------Maiztasunak guztira
468
100,00
22. aldagaia: Badakizu zure bezeroak nongoak diren?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Bezerorik gehienak herrikoak dira
236
49,89
2
Udalerri honetako eta inguruko
214
45,24
udalerrietako bezeroak dira.
3
Bezerorik gehienak noizean behin
1
0,21
datoz, bisitaldi turistikoetan
4
Denboraldiaren arabera (turismoko
2
0,42
denboraldia eta gainerakoak)
5
Ed/Ee
20
4,23
---------- ------Maiztasunak guztira
473
100,00
23. aldagaia: Establezimenduak nola egiten du bere jarduera?
%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
------ ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Modu independentean.
372
78,15
78,48
2
Xehekarien kooperatiba batean nago
6
1,26
1,27
3
erosketa zentral batean nago.
23
4,83
4,85
4
Frankizia da.
34
7,14
7,17
5
Bestelakoak
19
3,99
4,01
6
Ed/Ee
22
4,62
4,64
---------- ------- ------Maiztasunak guztira
476
100,00
100,42
Lagina guztira
474
24. aldagaia: Establezimenduak zein salmenta azalera du?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
120 m karratu baino gutxiago (txikia)
381
80,38
2
120 eta 400 m. karratu artean (ertaina)
64
13,50
3
400 m. karratutik gora. (handia
2
0,42
4
Ed/Ee
27
5,70
---------- ------Maiztasunak guztira
474
100,00
25. aldagaia: Lokalaren edukitza-erregimenaz
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Lokala neurea da.
172
36,36
2
Alokatutako lokala da.
274
57,93
3
Ed/Ee
25
5,29
12
1
0,21
14
1
0,21
---------- -------
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Maiztasunak guztira

473

100,00

26. aldagaia: Zenbat urte ditu establezimenduak?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Urte 1 baino gutxiago.
26
5,50
2
1 eta 3 urte bitartean.
29
6,13
3
3 eta 5 urte bitartean.
28
5,92
4
5 eta 10 urte bitartean.
74
15,64
5
10 eta 25 urte bitartean.
152
32,14
6
25 urtetik gora.
141
29,81
7
. Ed/Ee.
22
4,65
23
1
0,21
---------- ------Maiztasunak guztira
473
100,00
27. aldagaia: Noiz izan da establezimenduaren azken berriztapena?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Orain dela 3 urte baino gutxiago.
155
34,29
2
Orain dela 3 eta 5 urte bitartean.
89
19,69
3
Orain dela 5 eta 10 urte bitartean.
97
21,46
4
Orain dela 10 urte baino gehiago.
63
13,94
5
Ez dut inoiz berriztatu
48
10,62
---------- ------Maiztasunak guztira
452
100,00

28. aldagaia: Ikasketak
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Oinarrizko ikasketak.
58
12,37
2
Batxilergoa / Lanbide Heziketa.
171
36,46
3
Unibertsitateko ikasketak.
141
30,06
4
Negozioarenak.
37
7,89
5
Bestelakoak
8
1,71
6
Ed/Ee
54
11,51
---------- ------Maiztasunak guztira
469
100,00
29. aldagaia: Negozioa kudeatzeari buruzko berariazko trebakuntza
ikastarorik egin ohi duzu?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Urtean 3 ikastaro edo gehiago.
36
7,68
2
Urtean 2 ikastaro.
22
4,69
3
Urtean ikastaro 1.
86
18,34
4
Bat ere ez.
277
59,06
5
Ed/Ee
48
10,23
---------- ------Maiztasunak guztira
469
100,00
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30. aldagaia: Beste udalerri batzuen aldean, nola ikusten duzu Getxoko
komertzioaren gaur egungo egoera?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Oso txarra
64
14,13
2
Txarra
139
30,68
3
Ez ona ez txarra
196
43,27
4
Ona
51
11,26
5
Oso ona
2
0,44
10
1
0,22
---------- ------Maiztasunak guztira
453
100,00
31. aldagaia: Zure ustez nolako etorkizuna du Getxoko komertzioak?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Oso txarra
56
12,58
2
Txarra
177
39,78
3
Ez ona ez txarra
147
33,03
4
Ona
56
12,58
5
Oso ona
8
1,80
12
1
0,22
---------- ------Maiztasunak guztira
445
100,00
32. aldagaia: Nolako asmoa duzu zeure negoziorako?
%tan
%tan
Kodea Esanahia (aukerako erantzunak)
Maiztasuna Guztira Lagina
------ ----------------------------------- ---------- ------- ------1
Handitu, lokal handiago bat edo
58
9,39
12,26
leku hobe batean dagoen lokal bat bilatu.
2
Denda berriak ireki.
57
9,22
12,05
3
Jarduera aldatzea.
6
0,97
1,27
4
Nagoen moduan geratu, bizitzeko
175
28,32
37,00
5
Traspasoa.
21
3,40
4,44
6
Erretiratu arte eutsi.
129
20,87
27,27
7
Neure seme-alabentzat mantendu.
42
6,80
8,88
8
Lehenbailehen saldu edo alokatu.
18
2,91
3,81
9
Itxi.
23
3,72
4,86
10
Ed/Ee.
89
14,40
18,82
---------- ------- ------Maiztasunak guztira
618
100,00
130,66
Lagina guztira
473
33. aldagaia: Esango al diguzu nolako komertzio mota den zure
establezimendua?
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
Elikagaiak.
67
14,16
2
Ehungintza
43
9,09
3
Arropa.
65
13,74
4
Oinetakoak eta larruzko artikuluak
25
5,29
5
Altzariak, argiztapen aparatuak eta
36
7,61
etxerako beste artikulu batzuk.
6
Kosmetikoak eta makillatzeko artikuluak.
7
1,48
7
Drogeria, margotutako papera eta
4
0,85
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

zorurako gainjanzkiak.
Burdindegia eta beira laua
7
1,48
Jostailuak eta kirola
10
2,11
Eraikuntza materialak, pinturak
11
2,33
eta bernizak, saneamenduko materiala.
Optika, argazkigintza eta zehaztasuna
12
2,54
Liburuak, egunkariak eta papergintza
25
5,29
Erlojuak, bitxiak eta
8
1,69
zilarrezko artikuluak.
Brikolajeko materialak
3
0,63
Haziak, loreak, landareak
9
1,90
Beste komertzio bat.
124
26,22
Ed/Ee
17
3,59
---------- ------Maiztasunak guztira
473
100,00

34. aldagaia: ADIERAZI POSTA KODEA
Kodea Esanahia
Maiztasuna
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
48930
228
50,67
2
48990
49
10,89
3
48991
122
27,11
4
48992
13
2,89
5
48993
38
8,44
---------- ------Maiztasunak guztira
450
100,00
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3. eranskina. Smart Point hornidurako bi unitaterako balorazio
ekonomikoa

SMARTPOINT® HORNIDURA
Informazio Elkarreragileko eta Publizitateko Gunea
3G komunikazio-sistema duten 2 unitaterako BALORAZIO
EKONOMIKOA
1. HARDWAREA
A. HIRI EKIPAMENDUAREN HORNIDURA
2. SOFTWAREA
A. LIZENTZIAK
B. PROGRAMAREN PARAMETRIZAZIOA ETA ERAKETA
C. PROIEKTUAREN KUDEAKETA ETA KOORDINAZIOA
D. PROGRAMAREN INSTALAZIOA ETA HEZIKETA
3. PROGRAMAREN MANTENAMENDUA ETA KOMUNIKAZIOAK (urteroko
kontratazioa)

1. HARDWAREA
1. A. SMARTPOINT® HORNIDURA (INFORMAZIO ELKARRERAGILEKO GUNEA)

Hauxe sartzen da:
1. Euskarriko eta babeseko hiri-altzariak: berotan galbanizaturiko hodi-egitura,
altzairu herdoilgaitzarekin estalita, distiren aurkako 6 mm-ko 4 kristalekin (tenplatuak
eta polarizatuak).
2. LCD pantaila (Liquid Crystal Display), 46’’-koa, babes antibandalikoa eta tenperatura
kontrolatzeko gailua duen espazio estankoan.
3. Industria-ordenagailua.
4. Komunikazioetarako 3G routerra.
5. Bernoak, txantiloiak, kableak eta instalaziorako behar diren beste osagai batzuk.

2. SOFTWAREA
2. A. LIZENTZIAK. EDUKIAK KUDEATZEKO ETA KOMUNIKAZIOKO PROGRAMA
–
CMD (CONTENT MANAGEMENT DISPLAY) V.1.0 I + LIZENTZIAK SMARTPOINT
PLAYER V 1.0
Hauxe sartzen da:
1. Back-office softwarearen lizentziak
2. Mupis softwarearen lizentziak
3. Mupis softwarearen lizentziak, edukiak deskargatzeko, Bluetooth (aukeran)
2. B. KUDEAKETA PROGRAMAREN PARAMETRIZAZIOA ETA
PERTSONALIZAZIOA
Hauxe sartzen da:
1. SOFTWAREaren parametrizazioa (softwarearen ingeniaritza).
2. Komunikazioen parametrizazioa, bezeroaren azpiegituraren arabera (sistemen
ingeniaritza).
3. EDUKIen pertsonalizazioa (diseinu grafikoa, edukiak)
2. C. PROIEKTUAREN KUDEAKETA ETA KOORDINAZIOA
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2. D. KUDEAKETA PROGRAMAREN INSTALAZIOA ETA HEZIKETA

3. MANTENAMENDU KONTRATUA ETA EUSKARRI TEKNIKOA
(urteko kuota lehenengo urtean)
1. Back-office softwarearen urteko mantenamendua
2. MUPI bakoitzaren softwarearen urteko mantenamendua
3. MUPI bakoitzaren softwarearen urteko mantenamendua, Bluetooth deskargarekin
(aukeran)
3. 3G komunikazioak

BALORAZIO OROKORRA_______________________________
BALORAZIO OROKORRA (atal guztiak barne)
Hardwarea (xehetasunak 1. atalean)
Softwarea (xehetasunak 2. atalean)
Edukiak Bluetooth-en bidez deskargatzeko sistemarekin
Mantenamendua eta euskarri teknikoa – lehenengo urterako kuota (xehetasunak
3. atalean)
Kostuak
Guztira 48.840 €
BEZ (%16) 7.814 €
Guztira: 56.654 €

TOTAL 56.654 €
BALORAZIO OROKORRA (atal guztiak barne)
Hardwarea (xehetasunak 1. atalean)
Softwarea (xehetasunak 2. atalean)
Edukiak Bluetooth-en bidez deskargatzeko sistemarekin
Mantenamendua eta euskarri teknikoa – lehenengo urterako kuota (xehetasunak
3. atalean)
Kostuak
Guztira 48.740 €
BEZ (%16) 7.798 €
Guztira: 56.538 €

TOTAL 56.538 €
Ekipamenduak (ordenagailua, pantaila, antena,...) suspertzeko edo ordezteko kostua
ez da zerbitzuaren barruan sartzen, horien berme-aldia igarotakoan (2 urte).
Aurrekontu honen barruan ez dira sartzen smartpoint® zimendatzeko eta instalatzeko
lanak.
Smartpoint® unitate bat ondo muntatzeko eta instalatzeko, materialarekin erantsitako
instalazio-fitxan azaldutako argibideei jarraitzea proposatzen dugu.
Txosten honetako informazioa aldatu egin daiteke, horretarako arrazoi teknikoak edo
komertziokoak egonez gero.
Manlleu, ostilara, 2008ko urriaren 10a
Adostasuna
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4. eranskina. Informazioko argizko panel/errotulu programagarriak
instalatzeari buruzko informazioa
ELECTROSOFT 2001, S.L.
ASUARANGO PAE, ENEKURI ERAIK., 20. NABEA
48950 ERANDIO - BIZKAIA
TEL.: 94 4530009
FAX: 94 4533310
Email : avelino@electrosoft2001.es SAKELAKOA .- 630 920 950
Herritarren Informazio Panelak leku estrategikoetan kokatzen dira, herritarrek eta
bisitariek distantzia laburreko, ertaineko eta luzeko informazio-pantaila eraginkorra
aurkitzeko, ikusmen bikainarekin; eguneko 24 orduetan ikusi eta ikusmen-eragin
handia izango du.
Informazio Panel hauen bidez, Udalak hau egin ahal izango du:
• Hirira datozen bisitariei ongietorria eman
• Aurreikusitako ikuskizunak iragarri
• Oharrak jakinarazi eta gomendioak eman
• Interes orokorreko albisteak eman
• Hiriak eskaintzen dituen zerbitzuak azaldu: azokak, etab.
• Jaiak iragarri eta horien egutegiak argitaratu
• Etab.
Halaber:
• Kultur eta kirol agenda aurkeztu
• Turismoa
• Aisialdia
• Bandoak argitaratu
• Herritarrei jakinarazpenak egin
• Autobusen, osasun zerbitzuen eta abarren ordutegiak aurkeztu
• Bide-seinaleztapeneko mezuak
• Etab.
Mezuak zenbait hizkuntzatan idatzi eta animazioak ere egin daitezke.
ESKAINTZA EKONOMIKOA
A) PANEL ELEKTRONIKOA- ANBAR KOLOREA:
ELECTROSOFT- LDMONOCROMATICA MODELOKO PANEL
ELEKTRONIKOAK, BI ALDEKOAK
PC-RAKO KUDEAKETA ESTANDARREKO PROGRAMA
ALDE BATEKO ZENBATEKO UNITARIOA ...11.970.-€ BEZ barne.
BI ALDEKO KOSTU UNITARIOA ... 23.940.-€ BEZ barne.
B) PANEL EUSKARRIAK
MARKESINA MODELOA
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ZENBATEKO UNITARIOA ................................ 1.900.-€ BEZ barne.
HORMA MODELOA
ZENBATEKO UNITARIOA ................................ 950.-€ BEZ barne.
C) INSTALAZIOA ETA HEZIKETA
Euskarriaren eta Panel Elektronikoen Instalazioa
Heziketa Ikastaroa
ZENBATEKO UNITARIOA ................................ 500.-€ BEZ barne.
OHARRAK:
Prezioaren barruan hauxe sartzen da:
- Orain arte azaldutakoa.
- Komunikazio-protokoloa.
- BI ALDEAK LOTZEKO PIEZA
- PCrako Kudeaketa Programa Estandarra.
- Komunikaziorako GSM modema.
- 2 urteko bermea, fabrikazio-akatsetarako.
Prezioaren barruan ez da hau sartzen:
- Kableak kanalizatzeko obra zibila eta euskarriko oinarriaren zimenduak.
EMATEKO EPEA
60 egun, aurrekontu hau onartzen denetik zenbatzen hasita.
BERMEA
2 urte fabrikazio-akatsetarako.
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5. eranskina. Ostalaritzako terrazetarako
ezaugarriei buruzko informazioa

mahai

hankabakarren

Ondoren, DTCO Clima enpresak (www.dtco.es) emandako datu batzuk jaso
ditugu; enpresa horrek terrazetarako mahai hankabakarrak instalatu ditu Bilbon.
DTCO Clima
Estalitako terrazetako mahai hankabakarretan erabiltzen diren berokuntza-sistemak
Espainia osoan banatzen dituen enpresa ofiziala da. Berokuntza elektriko halogenoak
(uhin laburreko infragorriak), Europan aurrendaria den Varma Tec enpresak
ekarritakoak, energi eta kontsumo aurrezpen handiak ahalbidetzen ditu, terrazetan
erabiltzen diren gas-sistemei dagokienez (perretxiko izena ere badutenak).
Instalazioa itxiera modularren OASIdehor® sistemarekin osatuta dago.
OASIdehor

Hobariak

Ostalaritzako enpresaburuentzat

Bezeroentzat

Udalentzat eta udalerrientzat

Negozioaren irudia hobetu eta
establezimenduaren baliabideak
sustatzen dituen inbertsioa da
Haizetik, hautsetik, zaratetatik eta
lapurretetatik babesten ditu, lokalaren
kanpoaldean edariez gozatzen ari diren
bitartean
Sistema malgua da, minutu gutxitan
kendu eta jar daitekeelako, lurzoruan
finkatuta edo finkatu barik. Udalerriaren
irudia errespetatzen/hobetzen duen
produktua da; turismoa eta enplegua
sustatzen ditu, ostalaritza-sektorea
garatuta

Iturria: Juan del Olmok emandako informazioan oinarrituz. DTCO Clima enpresako
marketing-arduraduna.
Giudici Ibérica
Juan Ajuriaguerra 19,1.a H
48009 Bilbo (Bizkaia)
TEL: 944 354 760
FAX: 944 243 918
info@dtco.es
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LABURPEN TEKNIKOA
OASIdehor® MULTISISTEMAREN EGITURA
o Euskarriko egitura kalitatezko 5x5 cm-ko aluminio gogorreko profila da;
poliesterrezko hautsarekin bernizatuta eta labean landuta dago, iraupen luzea
edukitzeko. Bernizak izpi ultramoreekiko iraunkortasuna dauka.
o Manpararen goialdeko beira segurtasun handiko kristalezkoa da,
SEKURGLASS tenperatze termikoduna, garden argia, lodiera handikoa;
ertzak bikain biribilduta ditu, arauen arabera.
o Beheko panela kanpoaldeetarako laminatu konposatu bereziarekin eginda dago,
eta OASIdehor® multisistemak garatu du.
o Eskaripeko beheko panela SEKURGLASS beirazkoa ere izan daiteke.
o Profilen tapoiak plastiko berezi eta gogor beltz batekin osatuta daude, eta horren
marka Oasidehor® da.
o OASIdehor® multisistemak ez dauka burdinazko osagairik.
OASIdehor® multisistema zenbait euskarriren bidez (kokalekuaren arabera) euskarritu
ahal da lurzoruan, mugikorra izateko eta, horrela, lurzoruan finkatuta ez egoteko.
Elementuak edonork euskarritu ahal ditu lurzoruan, minutu gutxitan eta erraz-erraz.
Beraz, OASIdehor® multisistema arazo barik desmuntatu eta eraman daiteke minutu
gutxitan (eskuliburuarekin eta muntatzeko giltzarekin dator).
• OASIdehor® sistemako moduluak hiru neurri desberdinekoak dira,
espazioaren neurrien eskarietara egokitzeko. Altura estandarra 150 cm-koa da,
udalek gehieneko altueratzat ezarritakoaren arabera.
• Lurzorurako euskarriak soilak eta mota desberdinekoak dira, lurzoruaren
egoera bakoitzera egokitzeko. Sistema periskopikotzat diseinatuta daude,
euskarriko azaleren gainean zehatz erregulatzeko eta lerrokatzeko.
• Lerroko lokailuak, 90º-ko angelukoak edo bisagradunak. Moduluak lerroan eta
angelu desberdinetan lotzeko aukera ematen dute; halaber, zerbitzuko irekierak
eta ateak ere sor ditzakete, proiektuak behar dituen posizioetan.
• Iraupen luzea bermatzen du, materialen ezaugarriei eta eraikuntza-teknikari
esker. 5 URTEKO BERMEA.
• Garbiketa erraza da, eta urarekin egin daiteke, arazo barik.
OASIdehor® multisistema serieko koloreak honako hauek dira:
• Zuria RAL 9010
• Berdea RAL 6005
• Urdina RAL 5002
• Gorriluna RAL 3009
• Beltza (“burdina forjatu” efektua)
• Eskaripeko beste kolore batzuk.
• Oasiwood® (“gereziondo-zura” efektua): zura bikain imitatzen du, eta ez du
mantenamendurik behar (harrera ona arkitektoen artean).
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6. eranskina. Tren turistikoari buruzko informazioa
Martín Atracciones enpresak emandako informazioa (informazio osagarria honako
orrialde honetan: http://www.martinat.com).
Ondoren, bi aukeren xehetasunak jaso ditugu, bakoitza bere aurrekontuarekin:
1. aukera.
• Tren osoa alokatzea; tren-makina eta 3 bagoi (72 eserleku).
• Alokairuaren kostua 10.000 € hilean.
2. aukera.
• Trena Martín Atracciones enpresaren bidez lortzea, Portugaleko Deltrain
fabrikatzailearen enpresa banatzailea baita.
• Tren-makina eta 3 bagoi (72 eserleku) dituen tren irekiaren kostua 160.000€.
• Tren-makina eta 3 bagoi (72 eserleku) dituen tren itxiaren kostua 180.000€
• Trenak osagai guztiekin doaz, eta aukerako osagarri berezi bakarra
elbarrientzako arrapala da, 5.000€.
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