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1.           3. ORRIA

Getxo herritarrekin harremana ulertu eta gauzatzeko moduari dagokion birformulazio eta definizio prozesuan mur-

gilduta dago.

Ildo horri eutsiz, 2019an onartutako udal antolaketari buruzko araudi berriak udal-foro nagusietan herritarren 

partaidetza aurrez ikusten du.

Testuinguru berri honek administrazio publikoei kultura politiko berria, lidergo eredu berria eta administrazioa 

antolatu nahiz gauzak egiteko modu berria eskatzen dizkie

2016ko legealdirako planean, gaur egun oraindik INDARREAN, partaidetza 4 urte hauetan udalaren politiketan 

egitura-ardatza da.

5 Ardatz estrategikoak: Gobernamendua: gardentasuna, parte hartzea, open data eta kudeaketa aurreratua, anto-

laketa eta baliabide propioak hobetzeko.

Balioak: Entzute aktiboa, hurbiltasuna eta parte hartzea.

Legealdiaren kudeaketa eta dokumentua zeharkatzen duten balio estrategikoak dira.

Gainera, partaidetzaren eta gobernu irekiaren arduradun gisa arlo bat identifikatzeak gauzatutako prozesuei kohe-

rentzia ematen die, herritarrekin harremanetan plangintza eta helburuak bete behar baitira.

AURKEZPENA
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Ondoren aurkeztuko den dokumentua 2015. urtean egindako lana eguneratu ostean sortu da eta Getxoko Udala-

ren beraren partaidetzarako guneak, mekanismoak eta tresnak ditu.

2013. urtean dokumentu honen lehenengo bertsioa egin zen eta 2015. urtean eguneratzeari ekin zitzaion. Doku-

mentu honek 2016., 2017. eta 2018. urteei lotutako informazioa du.

Hala, Getxoko Udalak azkeneko urteetan garatu dituen partaidetza-ereduaren, barne lanaren eta herritarrekin 

nahiz beste eragile batzuekin harremanen laburpena aurki daiteke.

Egin eta eguneratzeko udal arlo eta udaleko erakunde autonomo guztiekin jarri da harremanetan. Izan ere, ho-

riek informazio eskuragarria gaur egungo Getxoko errealitateari egokitu diote.

Dokumentuan sartutako prozesuek partaidetza, koordinazio eta gardentasunaren arloa garatzen dute, lankide-

tza-prozesuak antolatzearen eremuarekin batera, bai barne funtzionamenduari dagokionez, bai tokiko erakun-

deekin edo tokiz haraindikoekin harremanei buruz.

Memoria honek udal esparruan partaidetza, koordinazio eta lankidetza-lanaren eredu hausnartua finkatzeko 

orduan, 2013. urtean hasitako bidean puntu eta jarraia izan nahi du. Helburua gobernu onaren aldeko apustuan, 

udal-kudeaketari dagokionez, eredu oso eta barneratzailea sortzea da.
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Laburbilduz, herritarrekin hurbiltasuna ulertzeko modu oro ageri da, ez bakarrik iritziak eta irizpideak politika 

publikoei eransteko, baita kudeaketa planifikatu, zerbitzuak eskaini, komunikatu eta kanporantz hiria proiektatze-

ko ere.

2013. eta 2015. urteetan jakinarazi zen bezala, Getxok berriz ere taldeko arazoei konponbide eraginkorrak es-

kaintzeko Xede horrez, eguneroko lan prozesuak eta tresnak hobetzen lanean dihardu. Halaber, politikak egiteko 

modua hobetu nahi du, biztanleen beharretara modurik eraginkorrenean iristeko.

Ildo horri eutsiz, antolaketa eta partaidetza kultura Getxoren etorkizunean antolaketa politikoa eta barneko 

kudeaketa egituratzeko zutabe bat da.Getxoko Udaleko Partaidetza Arlorako udal-funtzionamendua ulertzean 

funtsezko elementua da, beraz, udalerrian epe laburrean egindako planetan kokatzen da.

Ondoren, Getxoko Udalak gauzatutako jarduerak aurkeztuko dira laburpen-fitxaren formatuan, ekintza guztiak 

erraz aurkitu eta kontsultatzeko.
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Administrazio, banako herritar eta gizarte erakundeen arteko partaidetza esperientziak gai, alderdi, eske eta 

behar zehatzagoei buruz.

Partaidetzarako egitura onak partaidetza tresna eta gune bereziak sortzea eskatzen du, gizartearen ahalik eta 

sektore gehienak egoteko. Gune asko elkarte eta talde antolatuen partaidetza sustatzeko diseinatzen dira eta 

bigarren mailan gelditzen da banakako partaidetza. Partaidetza esperientzia hauek bultzatu eta sortzearen hel-

burua urritasun hori arintzea da. Aurrekoari eutsiz, herritarrek banaka beste eragile batzuekin batera, hala nola, 

teknikari edota gizarte erakundeekin parte hartzeko kanal eta tresnak eratuko dira.

1. PARTAIDETZAREN ESPERIENTZIAK
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Udaleko Arloak eta erakunde autonomoek lderatutako gaiei edo une zehatzei zuzendutako 14 prozesu 
parte-hartzaileak. 

Komunikazioa, Herritarren Arreta, Gardentasuna eta Hiritarren artaidetzarako arloa  4 
Hiriginza, Obra eta Zerbitzu, Etxebizitza eta Ondarearen arloa 4 
Ogasun, Ekonomia Sustapena eta Giza Baliabideetako arloa (Getxolan) 1 
Ingurumen arloa  1
Berdintasun arloa eta Herritarren Partaaidetza nahiz  Gardentasun arloa 1 
Getxo kirolak (Organismo autonomoa) 3 
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ARDURADUNA: KOMUNIKAZIO, HERRITA-
RREN ARRETA, GARDENTASUNA ETA HIRITA-
RREN PARTAIDETZARAKO ARLOA

PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA 2017., 2018. ETA 2019. URTEKO AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK

Deskribapena

Getxoko Udalak urtero prozesua abian jartzen du eta udal aurrekontuak egiten ari diren 
bitartean biztanleen ekarpenak eransten ditu.
Modu honetan, urteko aurrekontuak egiteko prozesuan udalak herritarren esku jartzen 
du ideiak, proiektuak, etab. aurkezteko aukera.
Prozesua bi fasetan garatzen da:
1go fasea:Herritarren ekarpenak jasotzea.
2. fasea:Proiektuak lehenestea.
Xede horrez, udalak milioi bat euroko partida bideratzen du herritarrek beren botoekin 
diru hori zertan erabili erabakitzeko.

HELBURUAK

Prozesuak udalerrirako hain garrantzitsua den elementua, hau da, udal aurrekontua 
burutzean Getxoko herritarrak partaide egitea du xede.
Halaber, herritarrek erabakiak hartzean eta udalerrian beharrak hautematean jabekuntza 
lor dezaten nahi du.

PARTE-HARTZAILEAK Getxon erroldatutako herritarrak, 16 urtetik gorakoak, eta Getxon erregistratutako elkar-
teak.

INDARRALDIA INDARREAN

MAIZTASUNA Urtean bi fasetan egitea.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/presupuestos-participativos/


1.           9. ORRIA

ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA ETA 
ZERBITZU, ETXEBIZITZA ETA ONDAREAREN 
ARLOA

PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN AURRERAKINA JENDAURREAN JARTZEA

Deskribapena

Aurrerakina 2015. urtean idatzi eta 2018. urtean eguneratu zen.
Eguneratu ondoren, jendaurrean jartzea erabaki zen.
Udalbatzak aurrerapenaren dokumentua, zegokion ingurumen iraunkortasunari buruzko 
txostenarekin batera, jendaurrean jartzea erabaki zuen.
Izapide hori 2018ko ekainaren 27tik urriaren 15era bitartean zabaldu zen.
Informazioa eskura jarri zen honako kokaguneetan:Romo Kultur Etxea RKE, Andra Mari 
kiroldegia, Villamonteko kultur etxea.
Gainera, informazio-saioak antolatu ziren horri buruzko informazioa azaltzeko.Saioek 
ondoren adierazten den egutegia izan zuten:
UZT. 04:1. informazio-saioa Romo Kultur Etxea RKEn
UZT. 11:2. informazio-saioa Andra Mari kiroldegian
UZT. 18:3. informazio-saioa: jarraipena Andra Mari kiroldegian
IRA. 06:4. informazio saioa Villamonteko kultur etxean
IRA. 12:5. saio parte-hartzaile publikoa Romo Kultur Etxea RKEn
IRA. 19:6. saio parte-hartzaile publikoa Villamonteko kultur etxean
IRA. 27:Saio parte-hartzaile publikoa Andra Mari kiroldegian
Horrez gain, foku-taldeak egin ziren IRAILAREN 26an adineko, gazte, emakume, etorkin 
eta bizilagunen elkarteekin.
Romo Kultur Etxea-RKEn.Eta URRIAREN 3an kultur, ingurumen, osasun eta ekonomi jar-
dueraren (saltokiak, enpresak, ekintzaileak) eragileekin Villamonteko kultur etxean.
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HELBURUAK

Getxoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren aurrerakin-dokumentua aditzera 
ematea eta hurrengo gai edota lantaldeetan oinarrituta lantzea: G01: Lurralde eta hiri 
estrategia. G02: Ingurune naturala eta paisaia. G03: Komunikazioen sistema eta mugikor-
tasuna. G04: Espazio publikoa eta berdeguneak. G05: Etxebizitza. G06: Jarduera ekono-
mikoak. G07: Ekipamenduak eta azpiegiturak. G08: Ondarea. G09: Ikuspegi barneratzai-
lea. G10: Iraunkortasuna eta klimaren aldaketa.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA 2018ko ekainaren 27tik urriaren 15era.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://hapo-getxo.eus/es/partehartu#1
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA ETA 
ZERBITZU, ETXEBIZITZA ETA ONDAREAREN 
ARLOA

PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA GETXO TXUKUN

Deskribapena

Getxoberrirekin batera postontzietan informazio-liburuxka sartu eta auzoa zertan hobe-
tu galdetzen zaie. Hamar egunez postontzia ipintzen da eta iradokizunak bota daitezke. 
Gero, gobernu taldeari helarazten zaizkio eta alkatea buru da, zuzenean biztanleei arreta 
eskaini eta erantzuteko.Komunikazio Arloaren mendekoa.Auzoz Auzo proiektua birfor-
mulatu eta azkeneko 3 urteetan bi prozesu abian jarri dira.

HELBURUAK

Udala auzoen eguneroko errealitatera hurbiltzea eta, horretarako, alkateak eta gobernu 
taldeak biztanleekin zuzeneko harremana eta pertsonala izatea.
Herritarren beharrak, kezkak, balorazioak eta proposamenak zuzenean ezagutzea, auzoe-
tan udal-kudeaketa orientatu eta bideratzeko.

PARTE-HARTZAILEAK

Getxo Txukun Algorta: Bidezabal kaleak, Ollaretxe errepideak, Salsidu etorbideak eta 
Beato Domingo Iturrate kaleak mugatutako eremuko bizilagunak.
Getxo Txukun Santa Ana: Eduardo Costetik Gobela kalearekin bidegurutzeraino, Gobela 
kalea, Ibaigane kalea, Amaia kalea Getxori dagokion aldean eta Errebitarte kalea, Getxori 
dagozkion etxebizitzetan. Horiek guztiek mugatutako eremuko bizilagunak.

INDARRALDIA INDARREAN2016. urtean Getxo Txukun Algorta - Bidezabal proiektua gauzatu zen eta 
2017. urtean Areetan Santa Anako prozesua garatu zen.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://txukungetxo.net/
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ARDURADUNA: KOMUNIKAZIO, HERRITA-
RREN ARRETA, GARDENTASUNA ETA HIRITA-
RREN PARTAIDETZARAKO ARLOA

PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA PROZESU PARTE-HARTZAILEA:BENTARANOA

Deskribapena

BentaraNoaren xedea da, gaur egun erabiltzen ez denez, Getxoko Andra Mari auzoan 
dagoen “Benta” espazioa erabiltzeko proposamen berriak entzun eta egiaztatzea.
#BentaraNoa lau fasetan garatu da eta mugarriak nahiz ekintzak webgune honen “Bitá-
cora” izenekoan partekatu dira.

HELBURUAK

#BentaraNoa elkarrizketa kolektiborako jarduna da eta hurrengo helburuak ditu:
• “Benta” espazioan erabilera definitzeko erronkari aurre egitea eta, horretarako, 
herritarrei gonbita luzatzea, beren jakinduria parteka dezaten. Espazio desberdinetan, 
aurrez aurre eta bitarteko digitalak erabiliz, elkarrizketak, topaketak eta galdera egokiak 
egin dira.

PARTE-HARTZAILEAK

95 pertsonak beren ekarpenak egin ditu higiezinaren etorkizunari buruz; kanal desberdi-
nen bidez jarri da beraiekin harremanetan, analogikoa eta digitala konbinatuz. Bigarren 
fasean espazioa kudeatzen nahasitako eragileen, udalaren eta herritarren artean harre-
man-eredua diseinatu zen.

INDARRALDIA Proiektua 2016ko urritik 2017ko urtarrilera bitartean gauzatu da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/bentaranoa/bitacora/post36
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA THINKING FADURA:FADURAKO GARAGARDOTEGIA GIZARTE ZENTROAREN AURRE-
PROIEKTUA

Deskribapena

Global Thinking Fadura proiektuak esparru du Getxo 2014ko Kirolaren Europar Hiri 
izendatzea, Getxoko Kirolak erakundeak sustatu ostean. Hala, udalerri hau kirol, hiri eta 
hiri-garapenaren harremana hobe bultzatzen duen herrien buru kokatzen du.
Fadurako garagardotegia berritzeko aurreproiektua, prozesu parte-hartzaile mugatuaren 
ondoriozkoa. 2017ko martxotik ekainera egin zen.
Kontsulta-prozesu mugatua da, 2017ko martxotik ekainera burututakoa, partaide-mota 
desberdinak nahasi zituena.

HELBURUAK
• Beharrak ezagutzea.
• Garagardotegiaren aukera berriak identifikatzea.
• Aurreproiekturako ondorioak eta gomendioak ateratzea.

PARTE-HARTZAILEAK Klubak, taldeak, elkartean eta udal ordezkariak.

INDARRALDIA AMAITUTA2017ko martxo-ekaina

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/2017/09/01-CERVECERA-MEMORIA.pdf
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA THINKING FADURA: Fadurako kiroldegian hiri diagnostikoa eta gizarte mapaketa

Deskribapena

Thinking Faduraren diagnostiko-faseari, 2017ko martxotik ekainera bitartean, egin-
dakoari dagokio.Dokumentuak Fadurako kiroldegiaren eta bere ingurunearen atariko 
analisia du ikuspegi ezberdinetatik: mugikortasuna, segurtasuna, ingurumena, gizar-
te-testuingurua, etab.Prozesuaren hurrengo fasean edo beste proiektu batzuetan garatu 
beharreko lerro estrategikoak edo gomendioak ditu eta partaidetza-prozesuan oinarri 
modura erabiliko den gizarte-mapaketaren lehenengo analisia erakutsi du.
Thinking Fadura prozesuak garatzeko bi une aurrez ikusten ditu:
• Lehenengo fasea, diagnostiko eta funtsezko eragileen mapaketari dagokiona.
• Bigarren fasea, gizarteratu eta herritarren partaidetza eragiteari dagokiona. Hori 
2017ko hirugarren lauhilekotik aurrera garatu zen.

HELBURUAK

• Udalerriko herritarrak nahastea, parkearen etorkizunari eta hiri ingurunearekin 
izan behar duen harremanari buruz taldeko hausnarketa, kritikoa eta konstruktiboa, 
egiteko.Horregatik, askotariko ikuspegiak bilatuko dira eta arreta berezia jarriko zaio ohiz 
halako prozesuetan ordezkaritza txikia duten taldeak parte hartzeari.
• Diagnostikoa egitea:Proiektuaren lehenengo fasean Fadurako alderdi garrantzit-
suenak identifikatu eta aztertu ziren eta funtsezko eragileekin harremanetan jarri zen 
proiektua aditzera eman eta hurrengo fasean landu beharreko gai aipagarrienen irado-
kizunak jasotzeko.Eragileek prozesu parte-hartzailean ondoren jardun zuten, Fadurako 
kirol parkea berriz diseinatzeko.
• Metodologia parte-hartzailea diseinatzea:Metodologia diagnostikotik abiatuta ga-
ratu zen eta bigarren fasean herritarrei deitu zitzaien, prozesu irekian parte har zezaten. 
Xede horrez, mota desberdineko jarduerak antolatu ziren eta interesdun guztiek beren 
aukera, behar eta kezken arabera parte hartzea zaindu zen.

PARTE-HARTZAILEAK Eragile estrategikoak, herritarrak, oro har.

INDARRALDIA 2017. urtean AMAITUTA.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/2017/09/RESUMEN-DIAGNOSTICO_ES.pdf
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ARDURADUNA: KOMUNIKAZIO, HERRITA-
RREN ARRETA, GARDENTASUNA ETA HIRITA-
RREN PARTAIDETZARAKO ARLOA

PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA PROZESU PARTE-HARTZAILEA: TXIKIA PLAZAREN IZENA ALDATZEA

Deskribapena

2016ko urrian, EAEko Auzitegi Nagusiak epai bat eman zuen; horren bidez, Getxoko Udala 
derrigortu zuen egun Txikia izena daukan plazaren izena aldatzera.
Plazaren izen berria aukeratzeko, udaleko Komunikazio, Herritarren Arreta, Gardentasun 
eta Herritarren Partaidetza Arloak prozesu parte-hartzailea abiarazi zuen urtarrilaren 28tik 
otsailaren 5era eta, horren bidez, plazaren inguruko herritar egoiliarrek hurrengo izenen 
zerrendaren artean aukeratu ahal izan zuten.Proposamenak zona honetako toponimiari 
lotuta daude eta emakumeei dagokien balioa eman beharra kontuan izaten dute:
1.ITURRIONDO. “Iturribarri”tik eratorritako toponimoa, Fadurako biribilgunean XVIII. men-
detik XX. mendearen amaierara arte zegoen iturriari dagokiona.
2.PALATONDO. “Palata” esaten zaio euskaraz mahastien zurezko eraikuntzari.Lehen, zona 
horiez beteta zegoen, horregatik erabili zen toponimo modura.
3.MARIA IBARRA. Dokumentu ofizialetan ageri denez, senarrak ematen zion tratu txarra 
salatu zuen lehenbiziko emakume getxotarra izan zen María de Ibarra, 1664an.

HELBURUAK

• Orain arte Txikia plaza izenekoari prozesu parte-hartzailearen bidez izena esleitzea.
• Horretarako, Makaleta etorbidean, Basarratetik Izaldera, Iturgitxitik Villaondoetara, 
Basarraten, Iparbiden, Itxen, Ibaizabalen, Nerbioin, Areneazpin eta Basarratetik Arenen 
erroldatutakoek parte hartu zuten.
• Gaitutako partaidetza-kanalen artean, inprimakia herritarrek parte hartzeko pos-
tontzian bota ahal izan zen, plazaren inguruan ipini ondoren. Horrez gain, udalaren web 
orrian online inprimakia jarri zen herritarren esku.

PARTE-HARTZAILEAK Makaleta etorbide, Basarratetik Izaldera, Iturgitxitik Villaondoetara, Viilaondoeta, Basarra-
te, Iparbide, Itxe, Ibaizabal, Nerbioi, Areneazpi eta Basarratetik Areneko biztanleak.

INDARRALDIA AMAITUTA. 2017ko urtarril-otsaila
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ARDURADUNA: KOMUNIKAZIO, HERRITA-
RREN ARRETA, GARDENTASUNA ETA HIRITA-
RREN 

PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA SAN INAZIO PARKEA EGOKITZEKO PROZESU PARTE-HARTZAILEA

Deskribapena

Udalak San Inazio parkea egokitu eta hobetzeko parte-hartze prozesua burutu zuen apiri-
laren 28tik maiatzaren 15era. Horretan, herritarren 19 iradokizun eta ekarpen jaso ziren, 
espazio horren zenbait alderdiri buruzkoak: hiri altzariak, joko-guneak, berdegunea, zola-
dura, argiak eta txakurrak sartzea.

HELBURUAK San Inazio parketa egokitu eta hobetzea.

INDARRALDIA AMAITUTA.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/parque-san-ignacio
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA ETA 
ZERBITZU, ETXEBIZITZA ETA ONDAREAREN 
ARLOA

PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA FADURA ETA SALSIDU ARTEAN MAKALETA ETORBIDEA EGOKITZEKO PROIEKTUARI 
BURUZKO PROZESU PARTE-HARTZAILEA

Deskribapena

2 erakusketa ireki egin ziren jendaurrean herritarrei Makaleta etorbidean, Fadura-Salsidu 
tartean, aurrez ikusitako egokitzapen-proiektua erakusteko. Izan ere, hori udalari lagatako 
foru errepide zaharraren azkeneko tartea da.
Jarduera nagusia bi biribilgune gaitzean oinarritzen da, bata, udal kirolaren hirira sartu eta 
bertatik ateratzeko eta, bestea, Uveen eremuan, Mª de Ybarra plazan.Hainbat puntutan 
espaloiak zabaldu nahi dira, Ollarretxe kaleraino bidegorriari jarraipena emateko.Makaleta 
etorbideko 92. zenbakian autobus-geltokia irisgarri bihurtu nahi da eta markesina berriak 
egingo dira, eremuko aparkalekuak gehitzearekin batera. Hala, egungo 57tik proiektuak 
aurrez ikusten dituen 70era pasako daGaltzadaren azalera gutxi gorabehera 3.000 m2-n 
murriztuko da.Era berean, segurtasuna dela-eta, Uveetan dagoen zorupeko pasabidea deu-
seztatuko da eta, modu horretan, udalerriko puntu beltz bat ezabatuko da. Gainera, udal 
zerbitzuek (azpiegiturak...) berrerabiliko dute.Uveen merkataritza-gunean fatxadatik galt-
zadaraino espaloia eta berdegunea batuko dira, beraz, gehitu eta 10/12 m izatera pasako 
da kasu batzuetan eta 16/17 m-ra besteetan. Horrekin herritarrak egoteko gunea irabaziko 
da.Argiak eta beren energia-eraginkortasuna hobetuko dira eta ureztatzeko ur-baliabide 
naturalak aprobetxatuko dira.Tartean Makaleta etorbideko zuhaitzak landatzen jarraituko 
dira.

HELBURUAK Proiektua aditzera ematea eta, aldi berean, herritarren hobekuntzak edo lehentasunak 
jasotzea.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA 2018. urtean AMAITUTA.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/urbanismo/proyectos/ejemplo-proyecto-urbanismo-9
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA ETA 
ZERBITZU, ETXEBIZITZA ETA ONDAREAREN 
ARLOA

PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA PUNTA BEGOÑAKO GALERIAK BERRESKURATU ETA HAIEN BALIOA NABARMENTZEKO 
PROIEKTUA

Deskribapena

Balio bikaina duen espazioa berreskuratzea, gizarteari itzultzeko; ildo horri eutsiz, getxotar 
bisitariek gozatu ahal izango dute.
Baliozko espazio bihurtu da eta zentroaren beraren bisita gidatuez gain, besteak beste, 
honakoak garatu dira: MERCEDES DE MIGUEIren lanak aurkezteko modaren argazki-saioa, 
GETXOARTEren Galeriak Oskola Parau euskal arte garaikidearen erakusketa edo BILBAO 
DESIGN WEEK altzarien diseinu-erakusketa. Gainera, GETXOPHOTO Irudiaren Nazioarteko 
Jaialdiaren esparru bihurtu zen.
Halaber, Zientzia Astearen barruan jarduera programatu bihurtu da.150 pertsonak parte 
hartu du.
Tailer didaktikoak, bisita elkarreragileak eta klase praktikoak galeriak berreskuratzeko lane-
tan.
Horrez gain, Getxo kanpoan kokatzeko foku bihurtu da eta, xede horrez, ekitaldi publiko eta 
pribatu desberdinetarako erabiltzen da.

HELBURUAK Herritarrentzako gune bihurtzea; udalerriko ekitaldi nagusiek presentzia izango dute eta 
gizarte erakunde nahiz taldeek proposatuta, jarduerak garatuko dira.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, oro har; 40.000tik gora bisitatu dituzte instalazioak 2015az gero.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://puntabegonagetxo.eus/
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA - GETXO 
KIROLAK

PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA GETXO ELIKA. ELIKADURA OSASUNTSUA

Deskribapena

Elikadura osasuntsuaren inguruan topaketa, trukea eta inspirazioa sustatzeko espazio 
irekia. Balioa eskaintzen duten eta ekintzailetzarako aukera berriak sortzen dituzten 
konponbideak prestatuko dira hemen.
Euskadin elikadura osasuntsu eta iraunkorraren inguruan eraikitzen ari den ekosistemaren 
ikuspegi orokorretik abiatuta, sinergiak zehaztu dira, bai Osasun Sailak bultzatutako eki-
men osasuntsuekin, bai Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailak garatutako Gastronomia eta 
Elikadurari buruzko Plan Orokorrarekin.

HELBURUAK

Elikadura-kateko eragile desberdinak harremanetan jartzea eta gure inguruneari balioa 
eskainiz jada lanean diharduten tokiko aktoreak bistaratzea, baita, aldi berean, lurralde 
hurbilean eragileak antzematea ere, batu nahiz hazten laguntzeko eta ekimen hau egia 
bihurtzeko.
Aukerak eragin eta identifikatzea eta, horretarako, jarduera etengabeen programa sortzea, 
elikadurak gure osasunean eta ingurunearen iraunkortasunean duen eraginaz ikasi, ohartu 
eta inspiratzea.
Lankidetza-proiektuak bultzatzea eta berrikuntza-ekipoak sustatzea; hala, esperimentatu, 
ikasi eta etengabe berritzeko espazioa dinamizatuko da.
Elikadura osasuntsuaren balioetatik abiatuta, elikadura- eta gastronomia-kultura sustatzen 
duten ekimenak zabaltzea.

PARTE-HARTZAILEAK

17 jarduera (jarduerak, topaketak, tailerrak...) sortu dira eta guztira 336 lagunek parte 
hartu dute. Hizlari modura jardunaldi guztietan tokiko 16 eragileren eta kanpoko 14ran 
laguntza izan dugu.
Jarduera garatu dugun bitartean, ekimenera batu nahi izan den erkidegoaren mapa egin 
da. Gaur egun erkidegoa 78 pertsona/erakundek osatzen dute eta % 81 Getxokoa da.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxoelika.eus/
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ARDURADUNA: INGURUMEN ARLOA PARTAIDETZA

IZAERA
IZENA GALEAKO TXILARDIA BERRESKURATZEA

Deskribapena Boluntarioen laguntzaz Galeako landaretza autoktonoa berreskuratzea.

HELBURUAK Boluntarioei esker, Galeako landaretza autoktonoa berreskuratzea.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, oro har, eta ikasleak.

INDARRALDIA Egun INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/noticias/134
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA EUROPAKO KIROLAREN HIRIA

Deskribapena

2014an Europako Kirolaren Hiriaren ziurtagiria.
Planifikatu ziren jarduera gehienak gelditu eta errotu dira.
Lan-prozesuetan jarraitzen du, nahiz eta dagoeneko aurrekontu-ekarpenik ez dagoen.300 
ekitalditik gora.

HELBURUAK

• Udalerriari kirolaren bitartez osasun, gizarteratze, hezkuntza eta errespetura bide-
ratutako kirol politika balioztatzea.
• Klub guztiekin lan egitea.
• Europako kirolaren urtea egiteko tokiko kirol guztia kudeatzea.
• Urterako jardueren diseinuan eta ekitaldietan klubak nahastea.Eurek aurrekon-
tu-partidatik abiatuta ekitaldi interesgarriak proposatu zituzten.
• Barne partaidetza lantzea.Ez hainbeste langileekin, udalaren beraren aliantzekin 
baizik.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/ciudadEu/deporte2014
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ARDURADUNA: BERDINTASUN ARLOA ETA 
HERRITARREN PARTAIDETZA NAHIZ GARDEN-
TASUN ARLOA

PARTAIDETZA

IZAERA

IZENA EMAKUMEEN ETXEARI BURUZKO HAUSNARKETA-PROZESUA

Deskribapena

Hasitako prozesuak Ezagutu fasea du abiapuntu; hainbat kanaletan lan egin da, berdinta-
suna sustatzearekin zerikusia duten udal-zerbitzuen inguruan beharrak eta iritziak ezagut-
zeko.
Batetik, hainbat astetan zehar Getxoko udalerriko emakumeei elkarrizketa sakonak egin 
zaizkie eta, bestetik, orokorrean, udalerriko emakumeei inkestak burutu zaizkie.

HELBURUAK • Helburua Etxeak etorkizunean eskain dezakeen zerbitzuari buruzko beharrak, na-
hiak eta iritziak identifikatzea da.

INDARRALDIA AMAITUTA.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/emakumeenetxea
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Tresna horiei esker udalerriaren alderdi desberdinak ezagut daitezke. Bai herritarrek udalak berak kudeatzen dituen 

zerbitzu publikoen inguruan duten balioztapena, bai udalerriko profil soziodemografikoak.

Getxoko Udalak zerbitzu batzuk eskaintzen dituenean erabiltzaileetara iristen da jasotako zerbitzuen asetze-mailari 

buruzko inkesten bitartez.

Mekanismo honi esker, udal-zerbitzuak hobe daitezke, baita herritarren beharretara egokitu ere eta, aldi berean, udalaren 

beraren kudeaketa hobetzen da.

Gainera, ikuspegi sozio-demografikotik, ekonomikotik eta abarretik udalerriaren errealitatea ezagutzeko, Getxok herrita-

rren behatokiak ditu. Nolanahi ere, datuen bitartez herritarren beharretan sakontzen dute, bizilagunen egoera eta ezau-

garrien arabera.

Ondoren, eremu honetan azkeneko urteetan udalerrian garatu diren ekimen guztiak aipatuko dira, bai zerbitzu zehatza 

erabiltzeari buruz, bai udalerriko egoera orokorraren pertzepzioari dagokionez.

2. ASETZE-MAILARI BURUZKO PERTZEPZIO AZTERLANAK
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
KALITATE ETA INFORMAZIO SISTEMEN SAILA

ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA OROKORREAN GETXOKO BIZTANLEEN ASETZE MAILARI BURUZKO AZTERKETA

Deskribapena Udal kudeaketaren alderdi desberdinekin, zerbitzu eta gobernu taldeari dagokion ekint-
zaren balioztapenarekin, Getxoko biztanleen asetze-maila (ausaz aukeratutako lagina).

HELBURUAK Getxoko pertsonen asetze-maila, itxaropenak, udalerriko arazorik garrantzitsuenak, na-
gusiak, aldeko alderdiak, hobekuntza-arloak ezagutzea.

PARTE-HARTZAILEAK Getxoko herritarrak.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Bi urtez behin.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

2.1. Asetze-mailari buruzko azterlanak

http://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/gestion-municipal/encuestas
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA, ZERBIT-
ZU, ONDARE ETA ETXEBIZITZAREN ARLOA ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA BI URTEZ BEHIN LOREZAINTZAREN ASETZE MAILARI BURUZKO INKESTA

Deskribapena Lorezaintza-zerbitzuarekin eta berdeguneen egoerarekin nahiz mantentze-lanekin era-
biltzaileen asetze-maila.

HELBURUAK Lorezaintzaren zerbitzuarekin eta udalerriko berdeguneak mantentzearekin Getxoko 
biztanleen asetze-maila aztertzea.

PARTE-HARTZAILEAK Getxoko biztanleak.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Bi urtez behin.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/jardineria/noticias/5


1.           27. ORRIA

ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOAGAZTERIA ZERBITZUA ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA JARDUERAK EBALUATZEKO INKESTA

Deskribapena Erabiltzaileek Gazteria Zerbitzuak eskainitako jarduerak (ikastaroak eta tailerrak) ebaluat-
zeko inkesta.

HELBURUAK Gazteria Zerbitzuak antolatutako jarduerei buruz erabiltzaileen balorazioa ezagutzea eta 
horien inguruan hobekuntza-iradokizunak jasotzea.

PARTE-HARTZAILEAK Gazteria Zerbitzuak garatutako jardueren erabiltzaileak.

INDARRALDIA INDARREAN.
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA

IZENA GETXOKO TURISMO ZERBITZUAK ERABILTZEN DITUZTEN PERTSONEN ASETZE MAILARI 
BURUZKO AZTERKETA

Deskribapena

Turismo bulegoko erreserba zerbitzua erabiltzen duten pertsonen asetze-maila.
Zerbitzuaren tipologiaren arabera online edota paperean zerbitzuen erabiltzaileei posta 
elektronikoa bidaltzea.
Turismo bulegoko erabiltzaileen gutxieneko kopuruari sistematikoki egunero inkesta 
egitea.
Probintzia irismena; ekimena Bizkaiko Turismo Sustapeneko Zuzendaritzak bultzatu du; 
“tokiko txostena” eskaintzen digu, beste jomuga batzuekin edota orokorrean Bizkaiarekin 
alderatzearekin batera.

HELBURUAK
Turismo bulegoaren erreserba zentrala erabiltzen duten pertsonen asetze maila eta ja-
sotako zerbitzuaren balorazioa ezagutzea.Getxotaxi Tour, euskal kostaldea belak zabalik, 
bisita gidatuak, taldeentzako programa berezia...

PARTE-HARTZAILEAK Udalaren turismo bulegoko erreserba zerbitzuen pertsona erabiltzaileak.

INDARRALDIA INDARREAN, sistematikoki egunero egitea.
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA TURISMO BULEGOKO PERTSONA ERABILTZAILEEN ASETZE MAILA (BISITARIAK ETA TU-

RISTAK; TOKIKO TURISMOAREN SEKTOREKO ENPRESAK)

Deskribapena Turismo zerbitzua eta tokiko turismo sektorea erabiltzen duten pertsonen asetze-maila.
Turismo bulegoa.

HELBURUAK Udal zerbitzu turistikoak erabiltzen dituzten pertsonen asetze maila ezagutzea.

PARTE-HARTZAILEAK Getxoko turismo bulegoaren eta horri lotutako zerbitzu desberdinen 400??? pertsona 
erabiltzaile.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Bi urtez behin.



1.           30. ORRIA

ARDURADUNA: GETXO KIROLAK ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA KIROL ZERBITZUAK ERABILTZEN DITUZTEN PERTSONEN ASETZE MAILARI BURUZKO 

AZTERKETA

Deskribapena Jasotako zerbitzuarekin pertsona harpidedunen asetze maila.Zerbitzu eta ekitaldi guztiei 
buruz.

HELBURUAK Garatutako jarduerekin zerbitzu bakoitzean Getxo Kirolak erabiltzen duten pertsonen 
asetze maila ezagutzea.

PARTE-HARTZAILEAK Getxo Kirolak erakundeak eskaintzen dituen zerbitzuen erabiltzaileak.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Urtekoa.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/DocsPublic/transparencia/getxo_kirolak/encuesta.pdf
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA KIROL IKASTAROETAN ASETZE MAILA

Deskribapena Ikastaroekin asetze maila aztertzea.

HELBURUAK Getxo Kirolak erakundeak eskaintzen dituen ikastaro desberdinetan pertsona partaideen 
asetze-maila ezagutzea.

PARTE-HARTZAILEAK Ikastaro desberdinetan pertsona partaideak.Haurren ikastaroen kasuan gurasoak.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Urtekoa.
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
KALITATE ETA INFORMAZIO SISTEMEN SAILA

ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA ZERBITZU ZEHATZEI BURUZKO INKESTA BEREZIAK

Deskribapena Zerbitzu berezi zehatzak erabiltzen dituzten pertsonen asetze-maila.

HELBURUAK Udal arloek eskaintzen dituzten zerbitzu zehatzen pertsona erabiltzaileen asetze maila 
aztertzea.

PARTE-HARTZAILEAK Zerbitzu zehatzak erabiltzen dituzten pertsonak.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Erregularra.
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA

ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA GETXOLAN ERABILTZEN DUTEN PERTSONEN ASETZE MAILARI BURUZKO AZTERKETA

Deskribapena Getxolanek eskaintzen dituen ikastaro eta zerbitzuen pertsona erabiltzaileen asetze-mai-
lari buruzko azterketak

HELBURUAK Ikastaroetan jasotako zerbitzuekin eta berez eskainitako zerbitzuekin pertsona erabiltzai-
leen asetze maila ezagutzea.

PARTE-HARTZAILEAK Prestakuntza ikastaroetan, ekin aurrekoetan, enpresa kudeaketari buruzkoetan eta aba-
rrean partaideak

INDARRALDIA INDARREAN. Halaber, ekintzaileentzako eta enpresentzako aholkularitza-zerbitzuan 
inkestak egin nahi dira.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN (Link hau ez da denboran mantenduko)

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/158
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ARDURADUNA: 
ANDRES ISASI MUSIKA ESKOLA ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA MUSIKA ESKOLA ERABILTZEN DUTEN PERTSONEN ASETZE MAILARI BURUZKO INKESTA

Deskribapena Musika eskolako zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonei burututako inkestak.

HELBURUAK
Musika eskolak erabiltzaileei eskaintzen dien zerbitzuan hobekuntza-arloak ezagutzea.
Zerbitzuan bertan eta Getxoko musika eskolako zerbitzuaren gutuna idaztean hobekunt-
zak sartzea.

PARTE-HARTZAILEAK Musika eskolako zerbitzuen pertsona erabiltzaileak. Haurren ikastaroen kasuan gurasoak.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Bi urtez behin inkesta egitea.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/DocsPublic/transparencia/musika_eskola/encuestas_satisfaccion_2016_2018_cas.pdf
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: ZAHARTZE AKTIBOA

IKASKETAK

IZAERA

IZENA ADINEKOEKIN GETXOK DUENLAGUNKOITASUN MAILAREN DIAGNOSTIKO KUANTITATI-
BO ETA KUALITATIBOA

Deskribapena

2017an zehar, adineko pertsonak parte-hartzaile nagusi gisa txertatzeko OMEren pre-
misei jarraikiz, Getxok planifikazio prozesuaren diagnostiko-faseari heldu zion. Horren 
emaitza bi txosten izan ziren:
1. Kualitatiboa, foku-taldeen metodologiarekin.
2. Kuantitatiboa, iritzi-inkestetan oinarrituta.

HELBURUAK
Diagnostikoaren bidez 2018. urtean zehar Lagunkoitasun Plana egiteko oinarria ipiniko 
da eta OMEk udalerri eta hirien lagunkoitasun maila ezagutzeko aldarrikatzen dituen 8 
jarduera-eremuak landuko dira.

PARTE-HARTZAILEAK

60 urtetik gorako Getxoko egoiliarrak.
Foku-taldeak:Foku-taldeetan 86 pertsonak hartu zuten parte. Horietako 78 adineko pert-
sonak ziren, eta 8, gizarte-zerbitzuak ematen dituzten enpresetako profesionalak. Ahal 
beste errespetatu dira adinaren, generoaren, bizitokiaren eta aniztasun funtzionalaren 
aldaerak.
Adin tarterik ordezkatuena (% 71) 60-74 urte bitartekoa da; gero, 75-85 urte bitartekoak 
datoz (% 19). Generoaren aldagaia % 50 inguru mantendu da (38 emakume eta 40 gizon).
Egoitza-tokiari dagokionez, 31 Algortan, 24 Romo Areetan, 8 Andra Marin eta 2 udal 
egoitzan bizi da. Horrekin gune bakoitzeko biztanleria orokorrari dagokionez, proportzio-
naltasuna mantentzen saiatu da.
Aniztasuna mugikortasun urrian oinarritu da (gurpildun aulkiak, eskorgak, makilak), eta 
10 ordezkari izan ditu.
Parte-hartzaileen ikasketa maila goi ikasketak izan ziren, gehienbat (% 47).
Iritzi-inkestak:Inkestak maiatzaren 13aren eta ekainaren 1aren artean egin ziren, telefono 
bidezko elkarrizketekin edo aurrez aurrekoekin, galdetegi egituratu baten bitartez. 507 
elkarrizketa egin dira.
Kasu horretan, adinen banaketa tarte hauetan egin zen: 60-64, 65-74, 75-80 eta 80tik 
gora.Ordezkari gehien izan duena izan da 65-74 urtekoa; 218 pertsona elkarrizketatu 
ziren (% 43).
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INDARRALDIA

Proiektua 2016ko ekainean abiatu zen, udalak Nagusiekin lagunkoiak diren Europako Hiri 
eta Komunitateei buruzko Dublingo Adierazpenarekin bat egitea onetsi zuenean. Adiera-
zpen horrek Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) proiektua den Adinekoentzako Hiri 
Atseginen Munduko Sarearen printzipioak eta ekintzak babesten ditu. 
Beranduago, Getxok Eusko Jaurlaritzaren EUSKADI LAGUNKOIA ekimenarekin bat egin 
zuen. Euskadin mugimendu lagunkoia garatzea du helburu, eta gaur egun Euskal Autono-
mia Erkidegoko 40 udalerri baino gehiago daude atxikita.
Gaur egun INDARREAN dirau; Adinekoekin Getxo Lagunkoia I. Plana idaztez amaitzen ari 
da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/getxolagunkoia
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ARDURADUNA:
JESUSEN BIHOTZAREN UDAL EGOITZA ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA ZERBITZUA ERABILTZEN DUTEN PERTSONEN ASETZE MAILARI BURUZKO INKESTA

Deskribapena Egoitzako pertsona erabiltzaileei eta horien senitartekoei egindako inkesta.

HELBURUAK Jasotako zerbitzuarekin zuzeneko eta zeharkako pertsona erabiltzaileen asetze-maila 
ezagutzea.

PARTE-HARTZAILEAK Udal egoitzako zerbitzuaren pertsona erabiltzaileak.

INDARRALDIA 2005az gero INDARREAN.

MAIZTASUNA Bi urtez behin.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://getxo.eus/es/residencia/participacion
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK BEHATOKIAK

IZAERA

IZENA GETXO KIROLAK ERAKUNDEAN KULTURA ARTEKOTASUNARI BURUZKO DIAGNOSTIKOA

Deskribapena
Getxo Kirolak erakundean eta udalerriko kirol ingurunean kultura artekotasunaren alder-
diak lantzea Immigrazio Arloarekin lankidetzan.
Getxo Kirolak erakundeko kirol elkarteek eta langileek parte hartu dute.

HELBURUAK Udalerrian kultura artekotasunaren maila ezagutzeko xedez sortu zen. Getxo Kirolak 
erakundearen agendan sartu da.

INDARRALDIA 2015etik aurrera. Etorkizunean partaidetzaren bidez abian jartzeko ekintza zehatzak defi-
nitzea planteatu da.
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA: GAZTERIA ZERBITZUA ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA UDALEKU IREKIAK EBALUATZEKO INKESTA

Deskribapena 5 urtetik 12 urtera bitarteko neska-mutilentzako udaleku irekiak ebaluatzea. Urtero uztai-
lean antolatzen dira.

HELBURUAK Gazteria Zerbitzuak antolatutako udaleku irekiei buruz erabiltzaileen balorazioa ezagut-
zea eta horien inguruan hobekuntza-iradokizunak jasotzea.Amaitutakoan.

PARTE-HARTZAILEAK Neska-mutil partaideak eta beren familiak.

INDARRALDIA INDARREAN. Udalekuak amaitutakoan egiten da.
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA ITOURBASK ASETZE MAILARI BURUZKO INKESTAK

Deskribapena Turismo bulegoan bertan asetze mailari buruzko inkestak, Itourbaskek eskatu ostean 
eginak.

HELBURUAK Getxoko turismo bulegoko erabiltzaileen asetze maila neurtzea.

PARTE-HARTZAILEAK Getxoko turismo bulegoaren eta horri lotutako zerbitzu desberdinen 250 pertsona era-
biltzaile.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-tu0049/es/contenidos/informacion/itourbask/es_5967/itourbask.html


1.           41. ORRIA

ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

IZAERA
IZENA TURISMO ESTABLEZIMENDUEI BURUZ FACEBOOK/TWITTERREN BIDEZ ASETZE MAILA-

REN AZTERKETA

Deskribapena Turismo establezimenduak erabiltzen dituzten pertsonen asetze maila.

HELBURUAK Sare sozialen bidez udal zerbitzu turistikoak erabiltzen dituzten pertsonen asetze maila 
ezagutzea.

PARTE-HARTZAILEAK Udalerriak eskaintzen dituen zerbitzuen pertsona erabiltzaileak.

INDARRALDIA INDARREAN. Establezimenduen profilak jarraitzen dira eta erregulartasunez establezi-
mendu gehiagotan ezar dezaten saiatzen ari da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/turismo/reserva-alojamiento
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA

BEHATOKIAK

IZAERA
IZENA PROSPEKTIBA SOZIOEKONOMIKOA

Deskribapena Getxoko egoera sozioekonomikoari buruz informazio kuantitatibo eta kualitatiboa jaso, 
aztertu eta sortzea.

HELBURUAK Datu estatistikoak izatea, txostenak, azterketak eta analisiak egitea enpresa, merkatu eta 
pertsonak ezagutu eta horiekiko erabakiak hartzeko.

PARTE-HARTZAILEAK Enpresak, pertsona ekintzaileak eta herritarrak, oro har.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/getxolan/informes-y-estudios
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
KALITATE ETA INFORMAZIO SISTEMEN SAILA

BEHATOKIAK

IZAERA
IZENA HIRI BEHATOKIA

Deskribapena Informazio kuantitatibo eta kualitatibo fidagarria jaso, aztertu eta sortzea, Getxoren eta 
bere bilakaeraren ikuspegi zabala eskaintzeko.

HELBURUAK
Etorkizuneko jarduera-lerroak planifikatu behar direnean, informazioaren analisia eraba-
kiak hartzeari integratzea eta hala eskatuz gero, herritarrek edo udalerria garatzearekin 
zerikusia duten eragileek informazioa nahiz analisia lortzeko erraztasunak ematea.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

2.2. Behatokiak

http://getxo.eus/es/ayuntamiento/observatorio-urbano
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA / IMMIGRAZIO ETA KULTURA ARTE-
KOTASUNA

BEHATOKIAK

IZAERA
IZENA TOKIKO IMMIGRAZIO BEHATOKIA

Deskribapena Immigrazioari, kultur aniztasunari eta kultura artekotasunaren harremanei buruz infor-
mazio estatistiko kuantitatiboa eta kualitatiboa sortzeko udal tresna.

HELBURUAK

Immigrazioari, kultura aniztasunari eta kultura artekotasunaren harremanei buruz Ge-
txoko errealitatearen ezagutza sistematiko, hedagarri eta ebolutiboa lortzea.
Immigrazio, kultur aniztasun eta kultura artekotasunaren harremanen inguruan tokiko 
politiken formulazio prozesua (plangintza orokorra eta sektoriala) jakinaraztea.
Udalerrian ekintzan eta programazioan kultura artekotasunaren ikuspegia sartzen du-
ten gizarte, kultura eta kirol erakunde guztien informazio kuantitatibo eta kualitatiboa 
eskaintzea.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/inmigracion/observatorio-local-de-inmigracion
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Getxoko Udalak kalitatezko administrazioaren eta herritarrekiko hurbilaren aldezko apustua egin du eta jarduera 

guztietan gardentasunaren, komunikazioaren eta Open Dataren arloan eraginkorra izan dadin hobetze-mekanis-

moak sartzeko bidean dago.

Zerbaitegatik, Getxoko Udalak azkeneko urteetan gardentasunaren arloan egindako lanarengatik gorespen ugari jaso 

ditu eta gardentasunaren eremuan estatuko udalerrien artean lehenengo postuetan dago.

Kudeaketari buruzko udal gardentasunean hobetzearen aldeko apustuan adierazle desberdinak, besteak beste, ITA 

nazioarteko erakundeak proposatutakoak aztertuz gero, aurrerapausoak eman ditu.

Gainera, hurrengo urteei begira, Getxok sartzeko gardentasun atari xumean lanean dihardu, herritarrek euren esku 

informazio interesgarria izan dezaten.

3. GARDENTASUNA ETA KOMUNIKAZIOA
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Guztira, 13 organo eta prozesu, udalerriaren premiak eta/edo errealitateak sakon ezagutzeko, komunikaziorako eta 
gardentasunerako.

Gainera, hurrengo urteei begira, Getxok sartzeko gardentasun atari xumean lanean dihardu, herritarrek euren esku 

informazio interesgarria izan dezaten.

TRANSPARENCIA

› Portal de Buen Gobierno, Participación, 
Transparencia y Open Data 
› Puntuaciones obtenidas en el TA 2017
› Derecho de acceso a la informción 
pública

COMUNICACIÓN

› Revista Getxoberri
› Gazteak
› Revista Lagunkoia/nagusiak 
› Revista Emeki
› Semealabak
› “Noticias desde Romo Kutur etxea”
› Buscador de establcimientos/empresas
› SMS de alerta
› Comunicación de incidencias
› Newsletter de promoción económica y 
notas de prensa
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ARDURADUNA:KOMUNIKAZIO, HERRITA-
RREN ARRETA, GARDENTASUNA ETA HIRITA-
RREN PARTAIDETZARAKO ARLOA

GARDENTASUNA

IZAERA

IZENA GOBERNU ONAREN, PARTAIDETZAREN, GARDENTASUNAREN ETA OPEN DATAREN
ATARIA

Deskribapena
Atari honek Getxoko Udaleko organo desberdinei buruzko informazioa jasotzen du, bai 
barnekoena, baita erakunde deszentralizatuena ere, indarreko partaidetza-prozesuak eta 
herritarrentzako informazio interesgarriaren biltegia.

HELBURUAK Formatu desberdinetan udal-erakundeen informazioa herritarrei hurbiltzea.

INDARRALDIA INDARREAN eta optimizazio-prozesuan.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

3.1. Gardentasuna

http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
KALITATE ETA INFORMAZIO SISTEMEN SAILA

GARDENTASUNA

IZAERA
IZENA ITA 2017AN LORTUTAKO PUNTUAK

Deskribapena Udalek herritarren aurrean duten gardentasun maila neurtzeko indizea. Horretarako, 80 
adierazle baino gehiago ebaluatzen dira.

HELBURUAK Herritarrekiko udal informazioaren gardentasunean hobetzea.

INDARRALDIA Lana 2014. eta 2017. urteetan amaitu eta goretsi arren, 2008az gero garatzen ari da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/portal-transparencianuevo/ita-2017
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
KALITATE ETA INFORMAZIO SISTEMEN SAILA

GARDENTASUNA

IZAERA

IZENA INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO ESKUBIDEA

Deskribapena

Udalaren esku dagoen informazioari buruz edozein pertsonaren eskeak jasotzea.Espe-
dientean pertsona interesdunaren irudia desagertu da eta gardentasunari buruzko 2013 
Legeak finkatutako mugak izan ezik, edozein pertsonak administrazioaren esku, dagoen 
edozein informazioaren inguruan informazioa eska dezake. Nolanahi ere, kasu honetan 
udala litzateke administrazio hori.

HELBURUAK
Gardentasun aktiboa osatzea (gardentasunari buruzko ataria). Alderdi puntualei buruzko 
eskaera zehatzak horren adibide izan daitezke: taberna edo establezimendu baten lizen-
tziari buruzko informazioa, espediente zehatza, informazio estatistikoa...

PATTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/portal-transparencianuevo/solicitud-acceso-informacion
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ARDURADUNA: KOMUNIKAZIO, HERRITA-
RREN ARRETA, GARDENTASUNA ETA HIRITA-
RREN PARTAIDETZARAKO ARLOA

KOMUNIKAZIOA

IZAERA
IZENA GETXOBERRI ALDIZKARIA

Deskribapena Astean behingo maiztasuna duen argitalpena, berri mota guztiei buruzko informazio 
orokorra eskaintzen duena, Getxoko udalerriarekin zerikusia badute.

HELBURUAK Udalerriko biztanle guztiei udal-berriak jakinaraztea.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Astean behingo argitalpena.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

3.2. Komunikazioa

http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/getxoberri
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA: GAZTERIA ZERBITZUA KOMUNIKAZIOA

IZAERA
IZENA GAZTEAK

Deskribapena Gazteak gazteentzako argitalpena da eta hilean behin argitaratzen da.

HELBURUAK Gazteentzat Gaztedi Arloak antolatutako jardueren berri ematea.Era berean, beste udal 
arlo batzuena ere azalduko da, gazteentzat jarduera interesgarriak gauzatzen badituzte.

PARTE-HARTZAILEAK Jende gaztea.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/gazteak


1.           52. ORRIA

ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: ZAHARTZE AKTIBOA

KOMUNIKAZIOA

IZAERA

IZENA LAGUNKOIA/NAGUSIAK ALDIZKARIA

Deskribapena

Dibulgazio-argitalpena, 60 urtetik gorakoentzat; dena den, Getxoberrirekin batera banat-
zen denez, biztanle guztiei iristen zaie.
Urtean behingo maiztasuna du eta ohiz adinekoen nazioarteko egunean (urriak 1) banat-
zen da.
Ale bakoitza monografikoa da eta gai edo tematika zehatza aztertzen du.
Getxoberrirekin batera editatzen da eta 33.000 ale egiten dira, biztanle ororentzat, be-
raz, zaila da egiazko eragina ezagutzea.

ELBURUAK
Getxo Lagunkoia ekimenaren jarduerak osatzea eta +60 taldeari eurentzat gai interes-
garriekin zerikusia duten prestakuntza alderdiei hurbiltzea: jarduera fisikoak, teknologia 
berriak edo tokiko baliabideak.

INDARRALDIA 2015. urteaz gero, urtean ale bana argitaratu da Nagusiak izenburupean 2015-2016. 
urteetan eta 2018. urtean Lagunkoia izenez.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/nagusien-etxea
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA / BERDINTASUN 

KOMUNIKAZIOA

IZAERA

IZENA EMEKI ALDIZKARIA

Deskribapena

2003. urteko ekainaz gero, EMEKI aldizkaria garatzen ari da, Getxoko Udaleko Berdinta-
sun Arloak editatu ostean.
Aldizkari honen bidez emakume eta gizonen arteko berdintasunarekin zerikusia duten 
jarduerak eta esperientziak hedatu nahi ditugu, horiek udalak berak bultzatuak badira 
edo Getxoko beste gizarte erakunde eta eragile batzuek sustatzen badituzte.
Bere webgunea du eta Facebooken fanpageren profila ageri da.

HELBURUAK Berdintasunaren eremuan arloaren berri ematea.

INDARRALDIA
Gaur egun GetxoBerriren zati bat da eta hiru hilez behin argitaratzen da. Egoera horrek 
nortasuna eta presentzia kendu dizkio, baina hedapena areagotu da, Getxoko etxe guz-
tietara iristen baita.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/emeki
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO AR-
LOA / MENDEKOTASUNA PREBENITZEA

KOMUNIKAZIOA

IZAERA

IZENA SEMEALABAK

Deskribapena

Argitalpena, Getxoberrirekin batera aldizka argitaratzen dena, dibulgaziokoa da, eta ur-
tean bi ale argitaratzen dira, eskola komunitateko une gakoekin bat.
Ale bakoitzak ohiko atalak ditu: Nire egunkaria, orientabideak, gomendatutako liburua 
eta baliabide interesgarriak udalerrian, euskaraz eta gaztelaniaz.
Getxoberrirekin batera editatzen da eta 33.000 ale egiten dira, biztanle ororentzat, be-
raz, zaila da egiazko eragina ezagutzea.

HELBURUAK
Gurasoen Eskolako prestakuntza jarduerak osatzen ditu eta gurasoak inguratuta beren 
seme-alaben inguruko hezkuntza gaiekin zerikusia duten prestakuntza alderdiak lantzen 
ditu.

INDARRALDIA INDARREAN. 2001az gero dokumentu hau itxi denera arte, 42 ale editatuen ibilbidea du.

MAIZTASUNA Urtean bi ale argitaratzen dira.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/seme-alabak


1.           55. ORRIA

ARDURADUNA: KOMUNIKAZIO, HERRITA-
RREN ARRETA, GARDENTASUNA ETA HIRITA-
RREN PARTAIDETZARAKO ARLOA

KOMUNIKAZIOA

IZAERA
IZENA “ROMO KULTUR ETXEKO BERRIAK”

Deskribapena Argitalpen honek Romo Kultur Etxea eraikitzearekin zerikusia duten jardueren berri ema-
ten du.

HELBURUAK Getxoko herritarrei Romoko Kultur Etxea eraikitzean aurrerapenen berri ematea.

INDARRALDIA Azkeneko alea 2016ko urrian argitaratu zen.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/romo-kultur
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA

KOMUNIKAZIOA

IZAERA
IZENA ESTABLEZIMENDU/ENPRESEN BILATZAILEA

Deskribapena Udalerriko merkataritza-establezimendu eta zerbitzuen bilatzailea.

HELBURUAK
Oso modu bizian herritarrei udalerriko merkataritza establezimendu eta zerbitzu enpre-
sen berri ematea. Udalerriko enpresak susta daitezen lortzea; hala, Getxon dauden 
enpresak zehatz-mehatz koka daitezke.

INDARRALDIA Dokumentu hau ixtean, berriz definitzeko prozesuan dago. EZ DAGO INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

INFORMAZIO PUNTUAK

  

GETXOGERTU: Kalean kokatutako elementuetan.
10 puntu: Algortako Metroko geltokiaren plazan, Bizkaiko 
Zubiaren plazan. Areeta; Borobia plazan. Bidezabal parkea.
Algorta. Santa Eugenia plaza. Areeta. Andres Larrazabal kalea. 
Areeta. Xake plaza. Algortako Metroaren Geltokiko plaza. Te-
llagorri plaza. Algorta. Malakate plaza. Getxoko Andra Mari. 
Gobelako kiroldegia. Areeta. Fadura kiroldegia. Algorta.

http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/guia-de-empresas-getxolan
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ARDURADUNA: LEHENDAKARITZA ARLOA 
(ZERBITZU OROKORRAK, UDALTZAINGOA, 
BABES ZIBILA ETA KALE PUBLIKOA)

KOMUNIKAZIOA

IZAERA

IZENA SMS BIDEZKO ALERTA

Deskribapena
Getxoko udalerrian segurtasun-alerta motaren bat dagoenean, batez ere merkataritzare-
kin lotuta, programaren barruan sartzen diren pertsonei edo lokalei SMS informatiboak 
bidaltzen zaizkie.

HELBURUAK Interesatuei Getxoko udalerrian eragin diezaieketen gertaeren berri ematea.

PARTE-HARTZAILEAK Merkataritzako lokalak, ostalaritza eta abar.

INDARRALDIA INDARREAN.
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ARDURADUNA: LEHENDAKARITZA ARLOA 
(ZERBITZU OROKORRAK, UDALTZAINGOA, 
BABES ZIBILA ETA KALE PUBLIKOA)

KOMUNIKAZIOA

IZAERA

IZENA GORABEHERAK KOMUNIKATZEA

Deskribapena

Egunero gorabeherak argitaratzen dira Getxoko Udaleko Komunikazio Arloko prent-
sa-oharren bitartez.
Halaber, Udaltzaingoaren Operazio Zuzendaritzak egunero egiten dizkio komunikazioak 
Getxo Irratiari.
Babes zibilari lotutako gorabeherekin sare sozialak eguneratzea.

HELBURUAK Herritarrei Getxoko udalerrian segurtasun eta babes zibileko gorabeherei buruz berri 
ematea.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Egunerokoa.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://getxo.eus/es/policia-local/
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA

KOMUNIKAZIOA

IZAERA

IZENA EKONOMIA SUSTAPEN ETA PRENTSA OHARREN BERRIPAPERA

Deskribapena

Getxoko Udaleko Ekonomia Sustapen Zerbitzuak aldizkari elektronikoa sortu du eta 
hilean behin bidaltzen da. Honako hauek ditu hizpide: albiste aipagarrienak, hezike-
ta-ekintzak, hitzaldiak, merkataritza dinamizatzeko programak, laguntzak eta diru-lagun-
tzak, lankidetza-proiektuak.

HELBURUAK Egindako jarduerei buruz enpresak, saltokiak eta pertsona ekintzaileak jakinaren gainean 
mantentzea.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN 

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/157
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Lan egiteko modu berriek ekintza eta harreman partekatuak bultzatzea iradoki dute, horiei esker erantzunek egoerekiko 

egitura hobea baitute.

Ikuspegi eta lan-prozesu desberdinak dituzten eragileen artean lan partekatuaren ondorioz, emaitzak hobetzeari begira, 

lanean jarduteko modu osagarria da; hala, taldeko kudeaketa kultura sortuko da.

Eremu honetan zeharkako bi lan-eredu aipatuko dira:

 1. Kontseilu eta mahai sektorialak

 2. Sektore-foroak

Antzekoak, baina, aldi berean, lan egiteko modu desberdinak, udal-jarduera garatzean elkarren artean osagarriak; lan-

talde berdinaren barruan oso ikuspegi desberdinen ekarpena dute.

4. ANTOLAKETA KULTURA BERRIA: ZEHARKAKOTASUNA
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› Segurtasune eta Babes Zibileko Mahaiak
› Plangintaren Kontseilu Aholkularia
› Euskararen Kontseilu aholkularia
› Berdinatsun Kontseilua
› Getxo Lagunkoia Talde Eragilea 
› Merkataritzaren mahaia
› Turismoaren mahaia
› Mugikortasun iraunkorraren mahaia 
› Getxoko Inmigranteen Plataformaren 
Federazioa
› Bilbao Bizkaia Action Group-Itsas Bidaien 
Mahaia
› Bilbao Bizkaia Action Group-Jomugen 
mahaia
› Bilbao Bizkaia Action Group-Marketin 
mahaia
› Euskadi Gastronomikoa Produktuen Kluba
› Getxoko Osasun 1go Mahaia

KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK (14) SEKTORE-FOROAK (20)

› Hondakinen Foroa
› Ingurumenari buruzko Toki Foroa
› Eskola Agenda 21 Foroa
› Gazteriaren Foroa
› Udal Lantaldea
› Turismoaren Foro Azpisektorialak
› Euskal Herriko Musika Eskolen Elkartea
› Udal eremuan Partaidetza sustatu eta indartzeko Foroa 
› Egizu Batzordea
› Gehitu Euskara
› Egoiliar eta senitartekoen Kontsulta Foroa
› Egoiliar eta senitartekoen urteko bilera
› Komunikazio Taldea
› Erosketa Publiko Arduratsuaren Taldea
› Kulturarteko Hirien Sarea-Intercultural Cities Reci 
› Getxoko Boluntariotzaren Topaketak
› Lankidetzarako Lan taldea
› Bidezko Merkataritzaren Talde Eragilea
› Euskal Fondoa, Euskadiko Boluntario Erakundeen Elkartea
› Getxoko Auzo Bakoitzeko Jaien Batzordeak
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Beren aginpideko politiken arloan udal kudeaketaz informatu eta horren inguruan proposamenak egiteko kontsulta 

organo aholkulariak eta parte-hartzaileak dira. Beren lana kudeaketaren eremu zehatzean garatzen duten udalerriko 

erakundeak, irabazi-asmorik gabeko erakundeak, elkarteak eta gizarte sektoreak ordezkatuak daude.

Kontseilu sektorialek udal kudeaketa zehatzetan laguntza eta aholkularitza lana egiten dute eta oso erabilgarria da 

eremu politiko-tekniko eta gizarte erakundeen artean elkarrizketa eraikitzeko. Era berean, gizarte zibilarekin kooperazio 

eta solas sareak sortu eta garatzen lagun dezakete eta, horri esker, herritarrak hobe egiturako eta gehiago nahasiko dira 

interes orokorraren inguruan.

4.1. Kontseiluak eta sektore mahaiak
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ARDURADUNA: LEHENDAKARITZA ARLOA 
(ZERBITZU OROKORRAK, UDALTZAINGOA, 
BABES ZIBILA ETA KALE PUBLIKOA)

KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA
IZENA SEGURTASUN ETA BABES ZIBILEKO MAHAIAK

Deskribapena Noizean behin udalerriko eragileekin lan-mahaiak antolatzen dira segurtasun eta babes 
zibilari buruzko gai zehatzak lantzeko.

HELBURUAK Bide publikoa hartzea eskatzen duten ekitaldiak antolatzea eta segurtasunaren arloan 
estaltzean bizikidetzan jardutea.

PARTE-HARTZAILEAK Udaltzaingoa, babes zibila eta gizarte eragileak nahiz jaietako batzordeak.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Urtean zehar bilera puntualak.
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA ETA ZER-
BITZU, ETXEBIZITZA ETA ONDAREAREN SAILA KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA

IZENA PLANGINTZAREN KONTSEILU AHOLKULARIA

Deskribapena

Udal Plangintzaren Kontseilu Aholkularia tokiko kontsulta organoa da eta eztabaidatzen 
dihardu hirigintza planak formulatu, izapidetu eta onartzeko prozeduraren inguruan 
gizarte ituntze funtzioak bete ditzan.
Getxoko Udal Plangintza Kontseilu Aholkulariak bere araudi arautzailea du eta argi eta 
garbi zehazten dira funtzioak. Hala eta guztiz ere, hiri antolamendurako plan orokorra 
berraztertzeko prozesuan sendotu dira, herritarren partaidetzari buruzko programaren 
arabera.

HELBURUAK Plangintza formulatu, izapidetu eta onartzean herritarren partaidetza mekanismoa era-
tzea.
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PARTE-HARTZAILEAK

Plangintzaren Kontseilu Aholkulariak ondoko kide hauek izango ditu:
a) Lehendakaria:
- Udaleko alkatea. Eskuordetzen duen zinegotziak ordezka dezake.
b) Lehendakariordeak:
- Hiri plangintza gaietan eskudun den gobernu arloko titularra edo gaian eskuordetutako 
zinegotzia.
- Ingurumen gaietan eskudun den gobernu arloko titularra edo gaian eskuordetutako 
zinegotzia.
c) Idazkaria:
- Hirigintza gaietan eskudun den saileko goi-teknikari bat. Idazkariari, lehendakariaren 
zuzendaritzapean, kontseilu aholkulariari laguntzea eta aholkatzea dagokio.
d) Batzordeko kide titularrak:
- Udalaren izenean: Udal honetan ordezkatuta dauden udal talde politiko bakoitzeko kide 
bat edo haiek izendatzen duten pertsona bat.
- Auzokide elkarteen izenean: ordezkari 1.
- Elkarte ekologisten eta ingurumenaren aldekoen izeneanordezkari 1.
- Sindikatuen izenean: ordezkari bat.
- Merkatari eta enpresaburu elkarteen izenean: ordezkari 1.
- Ezinduen elkarteen izenean: ordezkari 1.
- Tokiko kultur elkarteen izenean: ordezkari 1.
- Tokiko kirol elkarteen izenean: ordezkari 1.
- Gazteriaren kontseilua / gazte elkarteen izenean: ordezkari 1.
- Emakumeen elkarteen izenean: ordezkari bat.

INDARRALDIA INDARREAN. Formalki hiri antolamendurako plan orokorraren berritze-prozesuak dirauen 
bitartean.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN 

https://www.getxo.eus/es/pgourevision/consejo/pgourevision-consejo
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA:EUSKARA ZERBITZUA KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA
IZENA EUSKARAREN KONTSEILU AHOLKULARIA

Deskribapena Kontsulta tresna da, funtsezkoa udalerriko eguneroko bizian euskara bultzatzeko.

HELBURUAK

• Udalari euskararen normalizazio plan orokorra egokitzen laguntzea.
• Urteko kudeaketa plana eta proiektuak jarraitzea.
• Aholkatu, proposamenak egin eta iritzia ematea.
• Diru-laguntzak emateko deialdien oinarriei buruz iradokizunak egitea eta euska-
raren normalizazio lanekin zerikusia duten gaiak aztertzea.
• Halaber, lantalde bereziak ditu ikastetxe, euskaltegi, elkarte, gurasoen elkarte eta 
abarrekin.

PARTE-HARTZAILEAK

11 udalerriko egoiliar, euskararen munduan izena dutenak, irakaskuntza, saltoki eta aba-
rretik datozenak.
Halaber, lantalde bereziak ditu ikastetxe, euskaltegi, elkarte, gurasoen elkarte eta abarre-
kin.

INDARRALDIA 2003az gero INDARREAN

MAIZTASUNA Hiru hilez behingo bilerak.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/euskara/consejo-asesor/consejo
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA / BERDINTASUN ZERBITZUA

KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA

IZENA BERDINTASUN KONTSEILUA

Deskribapena

Berdintasun Kontseilua parte hartzeko organo bat da, aholkularitza eskaintzen duena eta 
kontsultarako tokia ere badena. Hain zuzen ere, udaleko administrazioari eskaintzen zaio, 
udalerrian berdintasun politikak gauza ditzan.
Funtzionamendu-araubidea 2011ko apirilaren 15eko Osoko Bilkuran onetsi zen, eta pert-
sona titularren eta ordezkarien izendapena, aldiz, 2012ko urtarrilean onetsi zen.

HELBURUAK

Kontseiluaren helburua berdintasun politikak bultzatu eta jarraitzeko orduan, udalerriko 
gizarte-eragileen (bereziki, emakumeen erakundeen) partaidetza sustatu eta arautzeko 
bitartekoa eskaintzea da.
• Emakumeen eta gizonezkoen berdintasuna udal arlo guztietan sustatzea, sexu 
edo generoaren araberako edozein bazterketaren aurka borrokatuz.
• Inplikatutako sektoreen, interesatuen, pertsonen eta entitateen parte hartze 
zuzena sustatzea, horretarako emakumeen eta gizonezkoen berdintasunari lotutako jar-
dueren jarraipen, informazio eta estimulurako beharrezko mekanismoak proposatuz.
• Udal politikari aholkularitza eskaintzea (kontsulta erakunde gisa), emakumeen eta 
gizonen berdintasuna lortzeko.
• Genero berdintasunaren arloan, programa eta jarduketetan proposamenak egi-
tea, eta Udalarekin elkarlanean aritzea horiek abiarazterakoan
• Udalak aurkezten dituen gaiak eta Kontseiluak eskatu eta begi onez ikusitako bes-
telako gaiak eztabaidatzea eta aztertzea, bereziki emakumeen eta gizonezkoen berdinta-
sun arloko urteko programen ebaluazioari, betetze mailari, jarraipenari eta informazioari 
dagokienez, baita genero berdintasunaren udal politiketan eragin zuzena izan dezaketen 
bestelako kontuetan ere.
• Emakumeen eskubideak babestera bideratutako udal jarduketa eta politika inte-
gralak aplikatzea bultzatzea.
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• Udalerrian emakumeen eta gizonezkoen egoera desberdinari buruzko azterlanak 
eta txostenak egitea sustatzea, baita azterlan horietatik eratorriko jarduketa planak ere.
• Genero berdintasunaren arloan Berdintasun Kontseiluari eta/edo udalerriko 
elkarteen sareari bideratutako prestakuntzaren diseinuan parte hartzea.
• Getxoko gizarteari bideratutako sentsibilizazio ekimenetan parte hartzea
• Genero berdintasunean inplikatutako beste entitate edo kontseilu batzuekin 
koordinatzea eta kolaboratzea, edo Berdintasun Kontseiluaren arreta eta interesa bere-
ganatzen duten beste arazo batzuk lantzen badituzte.

PARTE-HARTZAILEAK

Udal erregistroan inskribatutako emakumeen elkarte bakoitzeko, enpresa eta merkatarit-
za sareko, sindikatuetako eta hezkuntza eremuko nahiz gazteen elkarteko ordezkariak.
Udal talde politikoek izendatutako zinegotzia
Alkatea, Berdintasun zinegotzia eta Berdintasun teknikaria (idazkaritza lanetan jarduten 
duena).
Berdintasun Kontseiluak emakume eta gizonen arteko berdintasunaren arloan herrita-
rren partaidetza eta, batik bat, elkarte sarearen partaidetza eta koordinazioa sustatuko 
du. Hala, udalarekin eta ukitutako elkarte sarearekin, baita gizarte eragileekin ere harre-
man jariakorra bultzatuko du.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Gutxienez 6 saio egingo dira urtean.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/igualdad/asociacionismo
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA / GIZARTE ZERBITZUAK: ZAHARTZE 
AKTIBOA

KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA
IZENA GETXO LAGUNKOIA TALDE ERAGILEA

Deskribapena Kontsulta organo parte-hartzaile eta aholkularia, toki eremuan adinekoen (60 urtetik 
gorakoen) politikak garatzeko.

HELBURUAK

Lagunkoia ekimena garatu eta eta jarraitzeko eraginkortasunez lankidetzan aritzea; ildo 
horri eutsiz, ekimen publiko eta pribatuekin harreman-sareen eragilea da eta sinergiak 
bilatu nahi ditu.
Funtzio hauek dituzte:
• Hiri Lagunkoien Plana garatzeko elkarlanean aritzea adinekoekin eta aholkuak, 
iradokizunak eta ideiak ematea.
• Planak dagokien ekintza eremuetan (segurtasuna, hirigintza, kirola, komunika-
zioa, gizarte-zerbitzuak...) behar bezala txertatzeko bideak proposatzea.
• Lagunkoitasun Planean jasotako neurrien eta proiektuen jarraipena egitea.

PARTE-HARTZAILEAK

10-12 pertsona, taldearen aniztasuna ordezkatzen duena, genero, adin, maila funtzional 
eta kognitibo, bizileku, etab. kontuan hartuta.
Komeni da haien ibilbideak udalerriaren eraldaketari eragiten dioten jarduketa esparrue-
kin lotzea: espazio fisikoa (aire zabaleko espazioak, eraikinak, zirkulazioa eta garraioa, 
etxebizitza), inguru sozial eta sanitarioa eta eta partaidetza ingurunea (garapen ekonomi-
koa eta enplegua, gizarteratzea-sareak, aisialdia eta partaidetza).

INDARRALDIA INDARREAN. 2018ko urritik, hori izan baitzen eratze-data.

MAIZTASUNA Hiru hilez behin biltzen dira (urtean 4 bilera) eta helburuak landu/lortzeko lantaldeak 
sortzearen aukera irekia uzten da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/DocsPublic/lagunkoia/not1.pdf
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA

KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA
IZENA MERKATARITZAREN MAHAIA

Deskribapena Merkatariek, merkatarien elkarteek eta Ekonomia Sustapenak osatutako mahai publi-
ko-pribatua.

HELBURUAK Udalerriko saltokiei eragiten dizkieten gai guztiak lantzea:zaborrak, TAO, dinamiza-
zio-kanpainak, araudiak.

INDARRALDIA INDARREAN eta jarraipen-zaletasunarekin.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA
IZENA TURISMO MAHAIA

Deskribapena Azpisektoreetako ordezkarien bitartez sektorearen eztabaia-foroa.

HELBURUAK

• Jomugan turismo kalitateari buruzko plana ezar dadin sustatzea.
• Getxon turismoaren sektorea garatzeari eragingo dizkioten jarduerak proposa-
tu, eztabaidatu eta jarraitzea eta jomugan turismo kalitateari buruzko sistema integrala 
ezartzeko koordinatzea. Horrekin, turismo garapenerako plan orokorrak sortu eta jomu-
ga-kontzientzia eratuko da.
• Gaur egun helburuak berriz planteatzen ari dira, sektorearekin batera partaidet-
zan lan egiteko.(Ekintza-foro bihurtzea, ez sektoreko eskaeren gune).

PARTE-HARTZAILEAK

Sektoreko enpresen ordezkariek parte hartzen dute: hotelak, pentsioak, baliabideak, 
taxilariak, bela-enpresak, bidaia-agentzia hartzaileak, tabernak eta kafetegiak, jatetxeak; 
gainera, alkatea, Turismoko zinegotzia eta Turismo Saileko teknikariak daude.
Gaur egun mahaia nola eratu berriz planteatzen ari da, sektorearen interes orokorra 
ordezkatzea zaila baita.
Batez beste 15 partaide egon ohi dira.
Deialdia turismo bulegoak egiten du.

INDARRALDIA INDARREAN 2010. urtean sortu zen.

MAIZTASUNA Bilerak gutxienez urtean bitan egiten dira.
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA
IZENA MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN MAHAIA

Deskribapena Beste udal erakunde batzuekin aliantzak sortu dira kirola sustatzeko.

HELBURUAK Beste udal erakunde batzuekin aliantzak sortu dira kirola sustatzeko.

PARTE-HARTZAILEAK
Honen kide dira hurrengoak:Hirigintza, Ingurumena, Ekonomia Sustapena eta Getxo 
Kirolak.Horrez gain, zeharkako arloak daude: Berdintasuna, Gaztedia, Gizarte Zerbitzuak, 
etab.

INDARRALDIA Guztion artean helburuen zirriborroa egin da eta orain ikusiko da nola lan egin.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/ciudadEu/deporte2014
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA / IMMIGRAZIO ETA KULTURA ARTE-
KOTASUNA

KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA

IZENA GETXOKO IMMIGRANTEEN PLATAFORMAREN FEDERAZIOA

Deskribapena

Erakunde autonomoa, immigrazio eta kultura artekotasunaren eremuari lotutako gizarte 
erakundeak biltzen dituena, lana Getxon garatzen badute.
Getxoko Udalarekiko federazio independentea da eta immigrazioaren eremuan erakun-
deen laguntza eta sendotze prozesuaren ondorioz sortu zen. Hori Immigrazio eta Kultura 
Artekotasunaren Arloak bultzatu zuen 2011. urtera arte.

HELBURUAK

“Getxoko Etorkinak” Getxoko Immigranteen Plataforma Federazioa osatzen duten elkar-
teek batera lan egin nahi dute taldeko proposamenetik abiatuta. Hala, honako helburuak 
ditu:
• Erakunde kideen artean informazio trukea, lan erkidea eta jardueren koordina-
zioa sustatzea.
• Atzerriko biztanleak gizartera daitezen bultzatzea eta, horretarako, hobe komuni-
katu eta informazioa errazago lortzea.
• Getxoko Udalaren aurrean bere eskumen eremuetan etorkinen egoerari buruz 
solaskide bihurtzea.
• Beste partaidetza gune batzuekin, nagusiki, udalerrikoekin solaskide bihurtzea.
• Udalerriko arlo desberdinetan, hala nola, kultura, euskara, berdintasun, immigra-
zio, kirol eta abarrean bizikidetza eta sentsibilizazio neurriak eta programak sustatzea.
• Udalerrian immigrazioarekin zerikusia duten alderdi desberdinei buruz analisia 
eta hausnarketa eragitea.
Helburua: Plataforma osatzen duten elkarteen eta kultura artekotasunaren gaian lanean 
diharduten beste batzuen artean lan erkidearen eta sentsibilizazio nahiz harrera jardue-
rak koordinatzearen bitartez etorkinak gizartera daitezen bultzatzea; halaber, solaskidea 
da bestelako erakunde publiko eta pribatuen aurrean.
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PARTE-HARTZAILEAK 10 elkarte.“Getxoko Etorkinak” Getxoko Immigranteen Plataformaren Federazioa osatzen 
duten elkarteak.

INDARRALDIA

Berezko jardueren urteko egutegia.
Udalerriko beste elkarte batzuekin (EGIZU Getxo Euskaldun) eta Getxoko Udalarekin (Im-
migrazio eta Kultura Artekotasunaren ARLOA) jarduera erkideak planifikatzea, nagusiki, 
bi ildotatik:
• HARRERA (Gizarte Zerbitzuen 6. diru-laguntzen lerroa).
• SENTSIBILIZAZIOA (ospakizunen agenda erkidea egiteari arreta berezia ipiniz:
o Martxoak 21 (arrazakeriaren aurkako nazioarteko eguna).
o Ekainak 20.
o Maiatzak 21 (kultur aniztasunaren nazioarteko eguna).
o Abenduak 8 (migratzaileen nazioarteko eguna).
o Munduko Arrozak/ Arroces del Mundo.
o Getxo FOLK Jaialdian munduko terrazak kudeatzea.
o Topaketarako bideak BIZILAGUNAK programa.
o Boliviako, Filipinetako eta Erdi Amerikako erkidegoen nazioarteko oroimenak

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN eta KLIKATU HEMEN

http://federacionplataformagetxo.com/
https://www.facebook.com/federacionplataformagetxo/
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA

IZENA BILBAO BIZKAIA ACTION GROUP – ITSAS BIDAIEN MAHAIA

Deskribapena

BFAko Turismo Sustapenerako Zuzendaritzak lurralde osoan 2020 estrategia bultzatzeko 
sare aktibo eta funtzionala sortu du eta bertan sektore publiko-pribatua dago.
Zenbait lantalde sortzeari esker, turismoaren sektorean modu koordinatuan proposame-
nak gara daitezke, jarduerak ezartzearekin batera.

HELBURUAK Itsas bidaien turismoa bultzatzea, lurralderako aberastasun sortzailea den neurrian.

INDARRALDIA INDARREAN: urtean gutxi gorabehera 3 saio egiten dira.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN 

http://web.bizkaia.eus/es/web/ÁREA-de-prensa/noticias/-/news/detailView/16146
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA

IZENA BILBAO BIZKAIA ACTION GROUP – JOMUGEN MAHAIA

Deskribapena

BFAko Turismo Sustapenerako Zuzendaritzak lurralde osoan 2020 estrategia bultzatzeko 
sare aktibo eta funtzionala sortu du eta bertan sektore publiko-pribatua dago.
Zenbait lantalde sortzeari esker, turismoaren sektorean modu koordinatuan proposame-
nak gara daitezke, jarduerak ezartzearekin batera.

HELBURUAK

Turista eta txangozaleen beharrei erreparatzeko, Bilbao Bizkaia jomuga prestatzea.
- Bilbao Bizkairako lurraldearen kudeaketa erakundeen artean kudeaketa-panela gara-
tzea.
- Modu antolatu eta iraunkorrean Bilbao Bizkaiko turismo baliabideei balioa ematea.
- Jomugan bisitariari arreta hobetzeko jarduerak garatzea.
- Jomuga urte-sasoi zehatzetik ateratzen laguntzea eta, horretarako, turismo ekitaldiak 
egitea.
- Jomugako eskaintza bisitagarri bihurtzea eta jomugan turista nahiz txangozaleei hela-
raztea.
- Bizkaiko eskualde eta udalerrietan turismo sektorea profesionalizatzen laguntzea.
- Turismo proiektu berriztatzaileak eta jomugaren digitalizazioa bultzatzea.

INDARRALDIA INDARREAN: urtean gutxi gorabehera 6 saio egiten dira.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN 

http://web.bizkaia.eus/es/web/ÁREA-de-prensa/noticias/-/news/detailView/16146
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA

IZENA BILBAO BIZKAIA ACTION GROUP – MARKETIN MAHAIA

Deskribapena

BFAko Turismo Sustapenerako Zuzendaritzak lurralde osoan 2020 estrategia bultzatzeko 
sare aktibo eta funtzionala sortu du eta bertan sektore publiko-pribatua dago.
Zenbait lantalde sortzeari esker, turismoaren sektorean modu koordinatuan proposame-
nak gara daitezke, jarduerak ezartzearekin batera.

HELBURUAK

• Marketin planaren bitartez Bizkaiko kostaldearen marketina bultzatzea.
• Marketin planaren arabera, eskeari egokitutako turismo produktuak diseinatzea.
• Marketin planaren esparruan turismoa sustatzeko jarduerak proposatzea.
• Marketin jardueren garapen onerako edukiak eta beste prestazio batzuk eskain-
tzea.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA 2018. urtean bi saio egin ziren; 2019. urtean jarduera biziagotuko da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://web.bizkaia.eus/es/web/ÁREA-de-prensa/noticias/-/news/detailView/16146
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA

IZENA EUSKADI GASTRONOMIKOA PRODUKTUEN KLUBA

Deskribapena

Euskadi Gastronomikoa Klubean azaltzeko kalitatezko oinarrizko baldintza bermatuak.
Klubaren kide izatearen onurak:
• Klubaren sustapen kide eta ekintzetan parte hartzea.
• Getxo jomugan garatuko den planean parte hartzea.
• Parte hartzen ez dutenekiko marka erkide bereizgarria izatea.
• Zure turismo gastronomikoaren produktua hobetzeko laguntza eta babes tekni-
koa izatea.
• Turismo gastronomikoaren beste eragile batzuekin harremanetan jartzea; lana 
sarean.
 Onartu beharreko konpromisoak:
• Nahitaezko baldintzak betetzea eta gomendagarriak lantzen joatea.
• Klubak gauzatzen dituen ekintzetan lankidetzan jardun eta horietan parte har-
tzea.
• Klubaren marka sendotzea eta behar bezala erabiltzea.

HELBURUAK

Basquetour-ek bultzatuta, helburua Euskadi munduan gastronomia erreferentzia bihur-
tzeko sortu zen.
Sektore publikoaren eta pribatuaren arteko interesen borondatezko taldea da; eskaintza 
turistikoa eta gastronomikoa antolatu eta egituratu nahi ditu, gastronomiari lotutako 
fluxu turistikoak bultzatuz eta turistei kalitatezko zerbitzua bermatuz.
Tokiaren eremuan, helburua Basquetourrek ezarritako baldintzen check listetik abiatu-
ta, sektorearen egoerari buruzko diagnostikoa egitea da. Horrez gain, sektorea indartu 
eta jarduera bateratuak abian jartzeari begira, eremuan lan egingo duen enpresa-foroa 
sustatu nahi du.



1.           79. ORRIA

PARTE-HARTZAILEAK
Ostalaritzaren azpisektoreko enpresek parte hartzen dute, Getxoko Turismo Arloaren 
aholkularitzarekin, Gastronomikoak finkatutako helburuak betetzen badituzte.
Jatetxeak, pintxo tabernak, delicatessen dendak, gozotegiak eta gozo dendak.

INDARRALDIA

2018. urtean amaitu zen eta Kluba 40 enpresarekin aritu zen lanean: 17 jatetxe, 18 pin-
txo taberna, 4 delicatessen dena eta gozotegi bat.
31 enpresa balioztatu da kanpo ebaluazioaren bitartez eta gainerakoek lanean jarraitzen 
dute hobekuntza plana ezartzeko.
Foroa eredu berri bihurtzeko prozesuan dago: enpresen kontsulta-foroa.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN eta KLIKATU HEMEN

http://turismo.euskadi.eus/aa30-15522/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorEusGastronomika.jsp?r01kLang=es
http://www.basquetour.eus/contenido.aspx?idmp=41
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA
IZENA GETXOKO 1go OSASUN MAHAIA

Deskribapena Osakidetzaz gain, Osasun Publikoa, Gizarte Zerbitzuak eta bestelako udal arloak batu 
dira.

HELBURUAK

Herritarrak nahasteko helburuz sortu zen. Adinekoentzat osasun eskuliburua garatzen ari 
da.
Beharrak antzeman ostean, herritarrek parte hartu eta diseinatzeko jarduerak proposa-
tzen ditu.

INDARRALDIA 2014. urtean sortu zen Europako Kirol Hiriaren inguruan.
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Foroak gai zehatzei buruzko eztabaida- eta deliberazio-guneak dira eta beren helburu nagusia, batetik, ikuspegi es-

trategikoa sortzen eta, bestetik, udal arlo zehatzean plangintza hobetzen laguntzea da.

Getxon sektore-foroen garrantzia lan- eta partaidetza-gune egonkorra eratzean oinarritzen da. Ildo horri eutsiz, oso 

sektore bereziek udalerriko ahalmenak eta gaitasunak hobetzeko tresnak eta ikuspegiak eskaintzen dituzte. Lanerako 

konpromiso eta jarraipen mailari esker, nahasitako eragileek ikuspegi zabala eta anitza dute eta, bide batez, ikuspuntu 

parte-hartzaile eta adostutik Getxoko garapen ekonomiko, sozial eta politikoa sustatzen da.

4.2. Sektore-foroak
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ARDURADUNA: INGURUMEN ARLOA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA HONDAKINEN FOROA

Deskribapena Getxoko udalerrian hondakinen kudeaketa jarraitzea.

HELBURUAK Getxoko udalerrian hondakinen kudeaketa jarraitzea.

PARTE-HARTZAILEAK
• Ingurumenari buruzko Tokiko Agenda Foroaren lantaldea.
• Ordezkari politikoak.
• Zerbitzuaren enpresa emakidaduna.

INDARRALDIA 2015eko azaroaz gero INDARREAN.
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ARDURADUNA: INGURUMEN ARLOA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA INGURUMENARI BURUZKO TOKI FOROA

Deskribapena Ingurumenaren inguruan eztabaidatu eta aritzeko foroa.

HELBURUAK

• Udal kudeaketan ingurumen-babes eta iraunkortasunaren irizpideak integratzea.
• Jardun horretan herritarren proposamenak jasotzea.
• Natur eta hiri ingurumenari buruzko udal aginpideak betetzea.
• Agenda XXIen ekintza plana idatzi eta jarraitzea.

PARTE-HARTZAILEAK
Ordezkariak: enpresa-sarea, erakunde ekologista, gizarte, kirol eta kultur elkarteak, 
emakumeen elkarteak, ikastetxeak, unibertsitate langileak eta ingurumenaren arloan 
izen handiko pertsonak, baita arloko teknikariak ere.

INDARRALDIA INDARREAN2005. urtean eratu zen.Legealdi bakoitzaren hasieran osatzen da.

MAIZTASUNA Hilean behingo bilerak.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/foro-local
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ARDURADUNA: INGURUMEN ARLOA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA ESKOLA AGENDA 21 FOROA

Deskribapena Hezkuntzaren eremuan ingurumen eta iraunkortasun irizpideei buruzko adostasun foroa.

HELBURUAK

• Ingurumen-babes eta iraunkortasunaren irizpideak integratzea.
• Udalerrian eta ikastetxean modu iraunkorragoan bizitzeko akordioak lortzea.
• Hezkuntza erkidegoko erakundeen artean koordinazio mekanismoak indartzea.
• Ingurumen eta gizarte gaiei buruzko aukerak identifikatu, aztertu eta proposa-
tzea.

PARTE-HARTZAILEAK
Geroa ikastola, Juan Bautista Zabala, Larrañazubi, Aixerrota-Getxo BHI, Fadura, Julio Caro 
Baroja, Zubilleta, San Nikolas ikastola, Azkorri, Santisima Trinidad ikastetxea, Romo eta 
Artaza-Romo.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA

Urtero guztien artean lantzeko gai erkidea hautatzen da. Hilero bilerak egiten dira, pres-
takuntza-bilerez gain; nolanahi ere, kontratatutako enpresak aholkatzen du.
Gainera, urtean behin alkatetzarekin bilera bat egiten da eta udalak egindakoaren berri 
ematen da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/agenda-21-escolar
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA: GAZTERIA ZERBITZUA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA GAZTERIA FOROA

Deskribapena Udalerriko gazteen eragile desberdinekin lankidetzan jarduteko gunea.

HELBURUAK

• Gazteen eremuan Getxon lanean aritzen diren elkarteen artean elkarrekiko eza-
gutza eta sare-lana sustatzea.
• Udalerriko elkarteei eta gazteei eragiten dizkieten gaien inguruan eztabaidak 
bultzatzea eta proposamenak jasotzea.

PARTE-HARTZAILEAK Udalerriko gazteen 17 elkarte eta talde.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Bilerak urtean behin edo bitan egiten dira.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/juventud/asociacionismo/foro-de-juventud
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA: GAZTERIA ZERBITZUA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA UDAL LANTALDEA

Deskribapena Arlo desberdinetarako topaketa-gunea da eta Gazteriaren Arloak sustatu ostean, barne-
ko funtzionamenduaren arloetan gai ezberdinak koordinatzea du helburu.

HELBURUAK Udal arloetan gai desberdinak jakinarazi eta koordinatzea.

PARTE-HARTZAILEAK Udal arlo guztietako arduradunak.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Bilera urtean behin edo bitan egiten da.
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA TURIMOAREN FORO AZPISEKTORIALAK

Deskribapena Honako azpisektoreen eztabaida-foroa: taxia, ostatua, bela enpresak, itsas turismoa eta 
ostalaritza.

HELBURUAK
Turismo azpisektore bakoitzari dagozkion hobekuntza elementuak aztertzea.
“Getxo turismoa” jomugaren kontzeptuan aurrerapausoak ematea, ez sektorearen arte-
ko lehia modura, helburu erkideetan kolaboratzaile bezala baizik.

PARTE-HARTZAILEAK

Azpisektore zehatzetako enpresek parte hartzen dute, Turismo Unitateko teknikariekin 
batera.
Gaur egun foroa nola eratu berriz planteatzen ari da, sektorearen interes orokorra or-
dezkatzea zaila baita.
Borondatez, azpisektore bakoitza osatzen duten pertsonek parte har dezakete.

INDARRALDIA INDARREAN: 2010. urtea baino lehen sortu zen.

MAIZTASUNA
Deialdia turismo bulegoak egiten du.Enpresen kontsulta foroaren eredurantz bihur-
tze-prozesuan. Nolanahi ere, txosten hau itxi denean, diseinua amaitzen ari zen.Urteko 
bilerak.
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ARDURADUNA: 
ANDRES ISASI MUSIKA ESKOLA KONTSEILU ETA MAHAI SEKTORIALAK

IZAERA

IZENA EUSKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA

Deskribapena

Andres Isasi musika eskola Euskal Herriko musika eskolen zuzendaritzan dago. Erakunde 
hori Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendekoa da.
Getxo antolatzen dituen jarduera desberdinetan ageri da:
• Irakasleentzat: eztabaida-foroak, jardunaldiak eta prestakuntza ikastaroak.
• Ikasleentzat: prestaldiak, musikaldia (kide den musika eskola baten udalerri 
batean bi urtez behin egindako musikaldia; bi mila ikaslek baino gehiagok parte hartzen 
dute eta udalerriko kaleetan zehar musikan aritzen dira).

HELBURUAK

• Kide diren musika eskolei irakaskuntza-jarduera eta zentroen administrazio ku-
deaketa nahiz antolaketaren gaietan orientatzea.
• Euskadin musika ikasketak dinamizatzea.
• Musika hezkuntza herritar ororen balio eta eskubide gisa sustatu eta bultzatzea.
• Taldea administrazio publiko eta erakunde nahiz entitate publiko eta pribatuen 
aurrean ordezkatzea.
• Beste kultur edota hezkuntza elkarte eta erakunde batzuekin lankidetzan jardu-
tea, antzeko gaietan edo EHMEen ildotik lanean aritzen badira.

PARTE-HARTZAILEAK 66 musika eskola.Euskal Herriko musika eskolak.
Andres Isasi musika eskolako zuzendaritza.Irakasleak, ikasleak, etab.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Musika eskoletako zuzendaritzak hiru hilez behin biltzen dira.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.ehme.eu/
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA

SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA UDAL EREMUAN PARTAIDETZA SUSTATU ETA INDARTZEKO FOROA

Deskribapena Elkarte sarearekin (SAREKIDE) solasa.
Diru-laguntzak eta lokalak lagatzea.

HELBURUAK

Getxoko udalerrian esku hartzen duen gizarte eremuko elkarte sarearekin ordezkari-
tza-solasaldia ezar dadin ahalbidetzea.
Gizarte Zerbitzuekin lankidetzan diharduten erakundeei diru-laguntzak eta lokalak ema-
tea:
• Gizarte-kohesio handiagoa sustatzea.
• Getxon elkartegintza eta boluntarioen taldeak sustatu eta bultzatzea.
• Gizarte-ekimenari laguntzea, prestazioak eta zerbitzuak garatzeko.
• Sektore publikoaren eta hirugarren sektorearen artean kooperazioa sustatzea.

PARTE-HARTZAILEAK Gizarte eremuko erakundeak.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN eta KLIKATU HEMEN

http://www.sarekidegetxo.org
http://www.getxo.eus/eu/servicios-sociales/promocion-participacion/subvencionesservs#
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA: EUSKARA ZERBITZUA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA EGIZU BATZORDEA

Deskribapena Udalerriko guneetan euskara bultzatzeko foroa.

HELBURUAK
Getxoko udalerrian euskalduntzeko moduak eta helburuak berriz planteatzea.Euskara 
ikasten ari diren getxotarren artean euskararen erabilera bultzatzeko ekimenak plantea-
tzea.

PARTE-HARTZAILEAK Udalerriko euskaltegi guztiak, Bizarra Lepoan Euskara Elkartea, EGIZU eta Getxoko Udale-
ko Euskara Zerbitzua.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Urtean 6-7 saio egingo dira.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.egizu.eus/
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA: EUSKARA ZERBITZUA SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENA GEHITU EUSKARA

Deskribapena

Elkarte eta erakunde gehienak bildu nahi ditu, euskararen sustapen-programan parte 
hartzeko prest badaude. Helburua euskararen erabilera gizarte eremu guztietan areago-
tzea da.
Proiektuak hiru funts ditu: Gehitu kirola, kirol jardunari lotuta; Gehi euskara merkatari-
tza, euskarazko merkataritzari lotuta; eta Ikasgehi, ikastetxeetan euskara erabiltzearekin 
zerikusia duena.

HELBURUAK

• Getxoko kultur jardueratan euskararen erabilera bultzatzea.
• Haur eta gazteentzat antolatzen diren kultur jarduerak euskaraz gara daitezen 
sustatzea.
• Udalerriko kultur erakundeetan euskararen erabilera bultzatzeko Getxoko Udalak 
eskaini behar dituen laguntzak eta zerbitzuak definitzea. 

PARTE-HARTZAILEAK

Gazteen elkarteak, 23 aisialdi eta astialdi elkarte, 33 kirol erakunde GEHITU KIROLA pro-
graman.
Getxoko 1.000 saltokik baino gehiagok lankidetzan dihardu GEHI EUSKARA MERKATARI-
TZA programan.
Getxoko ia ikastetxe eta haurtzaindegi guztiek parte hartzen dute IKASGEHI programan 
eta 58 kultur elkartek 2011. urteko martxoan akordioa sinatu zuten.    
Euskara dakitenak, ikasten ari direnak eta euskararekiko interesa suspertu behar dute-
nak.

INDARRALDIA INDARREAN. 2003. urtean hasi zen.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/euskara/servicios/gehitu-euskara
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ARDURADUNA:
JESUSEN BIHOTZAREN UDAL EGOITZA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA EGOILIAR ETA SENITARTEKOEN KONTSULTA FOROA

Deskribapena Egoitzaren funtzionamenduari buruzko gai orokorrak tratatzea.

HELBURUAK Egoitzaren zerbitzu eta funtzionamenduaren hobekuntza elementuak proposatzea.

PARTE-HARTZAILEAK Gerentzia, egoiliarren senitartekoak.

INDARRALDIA 2008az gero INDARREAN.

MAIZTASUNA
Urtean hirutan biltzen dira.Solairuko egoiliar eta senitarteko bana, lehenengo solai-
rukoak izan ezik; beren ezaugarriengatik bakarrik senitartekoak parte hartzen du.
Laguntzako arduraduna.Gizarte langilea eta egoitzaren burua.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN 

http://getxo.eus/es/residencia/participacion
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ARDURADUNA:
JESUSEN BIHOTZAREN UDAL EGOITZA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA EGOILIAR ETA SENITARTEKOEN URTEKO BILERA

Deskribapena Topaketa-gunea, egoitzak datu eta hobekuntza nagusiak jakinarazteko.

HELBURUAK Egoitzaren jarduera helaraztea. Urtean zehar OKI biltzea. Galderak.

PARTE-HARTZAILEAK Bilera egoiliar eta senitartekoekin.

INDARRALDIA Egoitzako langileak.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN 

http://getxo.eus/es/residencia/la-residencia/presentacion-residencia
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ARDURADUNA:
JESUSEN BIHOTZAREN UDAL EGOITZA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA KOMUNIKAZIO TALDEA

Deskribapena Udal egoitzaren zerbitzua egonkortasunez erabiltzen duen pertsona taldea aldizka biltzen 
da.

HELBURUAK

Bizikidetza nahiz harreman arazoak eta gizarte egunerokotasuna aztertzea, taldea osa-
tzen duten pertsonen interesekoak eta kezkakoak badira.
Azken helburua egoiliarren eta, orokorrean, erabiltzaileen artean arazoa kudeatzea eta 
bizikidetza hobetzea da.

PARTE-HARTZAILEAK Zentroko langileek eta egoitzako erabiltzaileek, bai egoiliarrek, bai eguneko arretarako 
bertaratzen diren pertsonek, osatutako taldea, parte hartzeko interesa azaltzen badute.

INDARRALDIA INDARREAN.
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA 
SUSTAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO AR-
LOA: GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA/
KONTRATAZIOA/KOOPERAZIOA/IMMIGRA-
ZIO-BERDINTASUNA

SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA EROSKETA PUBLIKO ARDURATSUAREN TALDEA

Deskribapena Kontratu publikoetan erosketa publiko arduratsuaren klausulak sartzeko estrategia. Gi-
zarteratze, berdintasun, bidezko merkataritza, erosketa berde eta abarren irizpideak.

HELBURUAK Administrazio publikoaren eremuan erosketa arduratsua areagotzea.

PARTE-HARTZAILEAK Berdintasun, Kooperazio, Kontratazio, Immigrazio Arloak, Getxolan eta bestelako udal 
sailak.

INDARRALDIA INDARREAN.
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA 
SUSTAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO AR-
LOA: GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA/
KONTRATAZIOA/KOOPERAZIOA/IMMIGRA-
ZIO-BERDINTASUNA

SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENA INTERCULTURAL CITIES RECI - KULTURA ARTEKO HIRIEN SAREA

Deskribapena

ICC Intercultural Cities Europako Kontseiluaren programa da. 2008. urtean sortu zen eta 
kulturaren ikuspegitik anitzak diren biztanle-erkidegoen gizarteratze-ahalmena arakatzea 
du xede. Uste osoa dago Europako erronka handienetako bat honakoa izango dela: konti-
nentean gero eta kultur aniztasun handiagoa kudeatzea.
“Kultura arteko hiriak” proiektuak aniztasuna kudeatzeko politikak garatzean kultura 
artekotasunaren ikuspegia erabiltzea defendatzen du. Kultura artekotasuna honakoetan 
oinarritzen da: eskubide, betebehar eta aukera sozial berberen aldeko apustua; aniz-
tasunaren inguruko diskurtso positiboa eraikitzea eta, batez ere, biztanleriaren artean 
elkarreragin sozial positiboa sustatzea, pertsona eta kolektiboen bazterketaren aurka 
borrokatuz.
Kultura artekotasunaren ikuspegia gizarteratzeari buruzko beste ikuspuntu batzuekiko 
osagarria da, hala nola, askotariko kulturak, eta zenbait puntu ahul arintzea espero da, 
besteak beste, banaketa etniko/kulturala, gizarteratzea eta gizarte kohesioa arriskuan 
jartzen baititu eta kultur gatazkak behar bezala prebenitzen ez baititu.
Programan 175 hirik baino gehiagok parte hartzen dute eta kultura artekotasunaren ikus-
puntutik beren gobernamendua, politikak, diskurtsoa eta jardunak ikuskatzen ari dira.
Ikuskapena narrazio-txostenetan eta hiri-profiletan datza; izan ere, formula horrek eduki 
asko eta informazio zehatza eskaintzen du, baina komunikazio-tresna gisa eta aurrera-
pausoak ikuskatzeko oso urria da.
Proiektuak hirien esku kultur aniztasuna kudeatzeko tresnak jartzen ditu, gizarte eta 
ekonomia garapen eta dinamismoaren baliabide bezala eta, horretarako, sormena eta 
berrikuntza suspertzen dira. Azken helburua aniztasuna herritar guztientzat ekonomia 
oparotasunaren, gizarte kohesioaren eta bizi kalitatearen iturri izatea da.
Getxok 2011z gero parte hartzen du ICCn, RECI kultur arteko hirien Espainiako sarearen 
hiri fundatzailea den neurrian.
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HELBURUAK

RECIk hurrengo helburuak ditu:
• Tokian aniztasunaren kudeaketa positiboa sustatzea eta, xede horrez, aniztasuna-
ren balioa (diversity advantage) aprobetxatzea, hirien gizarte eta ekonomia garapena 
bultzatzeko.
• Hirien artean sarean lan-gune erkidea finkatzea, kultura artekotasunaren ikuspe-
gian oinarritutako diskurtsoa eta tokiko politikak sakontzeko.
• Kultura artekotasunaren estrategiak eta politikak garatzean hiriei laguntzea.
• Hirien artean jardun onen trukea eta elkarrizketa sustatzea.
• Maila politiko, tekniko eta sozialean eztabaida eta elkarrekintza bultzatzea eta, 
horretarako, gizarte zibileko eragileak nahastea.
Tokiko munduari dagokion esperientzia eta ezagutzatik abiatuta, Estatuan eztabaidan 
parte hartu eta eragitea eta europar sarearekin, gainerako estatuko sareekin eta gune 
iberoamerikarrarekin lankidetzan jardutea.

PARTE-HARTZAILEAK

Gaur egun 18 hiri gehi Tenerifeko Kabildoa daude RECIn.Sarearen bertute bat da kideen 
artean aniztasun handia izatea: gizarte, ekonomia, politika eta migrazio errealitate eta 
tamaina ezberdinak, kostaldean, lautadan edo uhartean kokatutakoak.RECI hiriei gizarte 
eta kultura mailan biztanleen gero eta aniztasun handiagoak planteatzen dituen erronkei 
aurre egiteko kultura artekotasunaren ikuspegiaren aldeko konpromisoak elkartzen die.
Gainera, RECI kultura arteko hirien Europako sareari eta Italia, Norvegia edo Portugalen 
estatuko beste sare batzuei lotuta dago.Guztira, Europan 175 udalerrik baino gehiagok 
aurrera egiteko konpromisoa hartu dute Europako Kontseiluarekin, “kultura-arteko hiria-
ren” ideia lortze aldera.

INDARRALDIA Getxo 2011 urteaz gero kultura arteko hirien sareko kide eta hiri fundatzailea da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN, KLIKATU HEMEN eta KLIKATU HEMEN

http://www.ciudadesinterculturales.com/
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/spain
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO AR-
LOA: GARAPENERAKO LANKIDETZA

SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA GETXOKO BOLUNTARIOTZAREN TOPAKETAK

Deskribapena Boluntarioen egunaren (abenduak 5) inguruko topaketak dira.

HELBURUAK

• Udalerriko boluntarioentzat eta, orokorrean, herritarrentzat foro irekia izatea.
• Erakunde kolaboratzaileek Gizarte Zerbitzuekin egindako lanaren berri ematea.
• Boluntarioen eremuan sor daitezkeen berrikuntzak eta aurrerapausoak aditzera 
ematea.
• Beste erkidegoko eragile eta erakunde batzuei nahastea eta Getxoko udalerrian 
boluntarioek egiten duten lana gorestea.

PARTE-HARTZAILEAK Boluntarioak eta, oro har, herritarrak.

INDARRALDIA 1994az gero INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.sarekidegetxo.org/noticias/article/xxv-encuentros-de-voluntariado-de-getxo/


1.           99. ORRIA

ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: GARAPENERAKO LANKIDETZA ZER-
BITZUA

SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENA LANKIDETZARAKO LANTALDEA

Deskribapena

Garapenerako lankidetzarekin zerikusia duten gizarte sektoreen sentsibilizazio eta inpli-
kazioaren arloan bultzatzeari lotutako gaiak lantzea.
Diru-laguntzen deialdiak, proposamenekiko irekiak.Balorazio irizpideak, etab.
Diru-laguntzei buruzko deialdiaren ebazpena jakinaraziko zaie eta onestea itxarongo da.

HELBURUAK
Ekintzak koordinatzea; Lankidetzarako Arloa aholkatzea esku-hartzeko behar eta lehenta-
sunei buruz; txostenak, iradokizunak, azterketa eta proposamenak egitea eta garatutako 
ekimen desberdinen artean koordinazio-bitarteko izatea.

PARTE-HARTZAILEAK Sozietatearen egoitza Getxon duten 14 GKE.

INDARRALDIA INDARREAN. 2004. urtean sortua.

MAIZTASUNA Urtean 4-6 saio egingo dira.
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: GARAPENERAKO LANKIDETZA ZER-
BITZUA

SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA BIDEZKO MERKATARITZAREN TALDE ERAGILEA

Deskribapena Urte guztian zehar bidezko merkataritzari lotutako jarduerak garatzea.

HELBURUAK Bidezko merkataritzaren filosofia Getxoko herritarrei helarazi eta zabaltzea.

PARTE-HARTZAILEAK GKE, gazte, kirol, berdintasun eta immigrazio elkarteak.

INDARRALDIA 2012az gero INDARREAN.

MAIZTASUNA 5 bilera urtean.
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: GARAPENERAKO LANKIDETZA ZER-
BITZUA

SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENA EUSKAL FONDOA, EUSKADIKO BOLUNTARIO ERAKUNDEEN ELKARTEA

Deskribapena

Boluntarioen eremuan udalerrien elkartea.Euskal Herrian lankidetza deszentralizaturako 
koordinazio eta laguntza tresna da. Hegoaldeko erakunde, gizarte erakunde eta erkide-
goekin elkartasun harremanak sustatzearen alde funtzionatzen duten tokiko esperientzia 
guztiak biltzen ditu.

HELBURUAK Beste erakunde batzuen laguntzaz lankidetzaren eremuan lanean aritzea.
Lankidetza deszentralizatua koordinatzea.

PARTE-HARTZAILEAK 111 udalerri partaide, Arabako eta Gipuzkoako Foru Aldundia.

INDARRALDIA 1996az gero INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.euskalfondoa.org/es/euskal-fondoa/que-es-euskal-fondoa/1/
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ARDURADUNA: GAZTERIA ARLOA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENA GETXOKO AUZO BAKOITZEKO JAIEN BATZORDEAK

Deskribapena Udalerriko auzo guztietako jaiak diseinatu eta garatzea.Udalak bakarrik jai jarduerak 
abiarazteko bitartekoak eskura jartzen ditu.

HELBURUAK
Udalaren laguntzaz auzoetako jaiak antolatzea; jarduerak diruz laguntzen ditu eta gu-
neak nahiz azpiegiturak eskuratzen ditu.Jai ekitaldi bakoitzean txosnak ustiatzeko taldeak 
hautatzen ditu.

PARTE-HARTZAILEAK Udalerriko gizarte-eragileak.Urtean zehar hainbat bilera egiten da jai batzordeekin, bai 
orokorrak, bai bereziak (jai bakoitzerako).

INDARRALDIA INDARREAN.
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Plan eta programa partekatuen helburua udal kudeaketaren arlo zehatzak ondo garatzeko helburuak eta baliabideak 

adieraztea da. Hala, ikuspegi barneratzailea eskaintzen da eta ekarpenik egin behar duten sektoreak kontuan hartzen 

dira.

Administrazio publikoak politika publiko eta behar zehatzei bakarrik aurre egiteko baliabide eta gaitasun nahikorik ez du 

eta, ondorioz, beste eragile batzuek esku hartzea ezinbestekoa da. Plan partekatuek ikuspegi osoagoa, arazo zehatzaren 

errealitateari egokitzen zaiona, lortzen laguntzen dute. Xede horrez, gizartearen sektoreak eta erakundeak sartzearen 

aldeko apustua egiten da, hobekuntza proposamenak, ideiak eta helburuak badituzte. Tresna konplexu eta neketsuak 

dira, baina politika zehatzei buruz epe luzera ikuspegia egituratzea ahalbidetzen dute. Eta are garrantzitsuagoa da sek-

tore sozial, politiko edota ekonomikoen babesa lortzen dela.

Jarraian, Arlo desberdinek eta Erakunde Autonomoek egindako Plan eta Programak zehazten dira.

5. PARTAIDETZA IZAN DUTEN PLANAK ETA PROGRAMAK



1.           104. ORRIA

 PLANES

 

            

              PROGRAMAS PARTICIPADOS 

 Gizarte Zerbitzuetako eta Perte-hartze Komunitariorako arloa 2 

  Hirigintza, Obra eta Zerbitzu, Etxebizitza eta Ondare arloa 1 

  Kultura, Euskara eta Gazteria arloa 1 

  Ingurumen arloa 2 

Ogasun, Ekonomia Sustapen eta Giza Baliabideetako arloa 1 
Lehendakaritza arloa 1 
 Kultur Etxea 1 

 Getxo Kirolak 1 

Ogasun, Ekonomia Sustapen eta Giza Baliabideetako arloa 13 

Gizarte Zerbitzuetako eta Perte-hartze Komunitariorako arloa 11 

Ingurumen arloa 6 

Kultura, Euskara eta Gazteria arloa 5 

Getxo Kirolak 3 

Jesusen Bihotzaren Udal Egoitza 3
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: BERDINTASUN ZERBITZUA

PLANAK

IZAERA

IZENA 2017-2020RAKO IV. BERDINTASUN PLANA + EBALUAZIOA

Deskribapena

Getxoko “Emakume eta gizonen egoeraren diagnostikoa” egin ondoren idatzi da IV. Pla-
na. Diagnostiko hori Berdintasun Kontseiluarekin konpartitu da eta, horrenbestez, udal 
taldeekin ere bai, baita emakume elkarteekin eta talde feministekin ere. Getxoko emaku-
me eta gizonek gaur egun bizi duten egoeraren irudi ahalik eta osatuena edukitzeko balio 
izan digu diagnostikoak. Diagnostiko hori izan da IV. Planaren abiapuntua, planak atze-
mandako beharrizanei, arazoei edo hobetu beharreko alorrei erantzun egokia emateko 
balio duela eta egokitzat jotzen diren ekintzak sustatzen jarraitu ahal dela bermatzeko.
Esku hartzeko lau ardatz ditu: emakume eta gizonen berdintasunerako gobernamendua, 
emakumeak euren parte hartze soziopolitikorako eta balioak aldatzeko ahalduntzea, 
antolaketa sozial erantzunkidea, eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitza. 
Ardatz bakoitza betetzeko bi programatan garatzen da.
Inplementatzeko 99 neurri planteatzen dira.

HELBURUAK

• Emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasunerantz aurrerapausoak ema-
tea.
• Berdintasun politiken zeharkakotasuna finkatzeko bitartekoa izatea.
• Getxoko IV. Berdintasun Plana ebaluatzea.

PARTE-HARTZAILEAK

Emakume bazkideak eta bazkide ez direnak.
Udal arloak, genero indarkeriaren aurka borrokatzen duten erakundeak, udaltzainak, 
Ertzaintza, etab.
Gizonekin elkarrizketak, jabekuntza eskolako emakumeekin tailerra.

INDARRALDIA 2022. URTERA ARTE INDARREAN IV. Plana.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

5.1. Planak

https://www.getxo.eus/es/igualdad/enlaces-de-interes
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ARDURADUNA: LEHENDAKARITZA ARLOA 
(ZERBITZU OROKORRAK, UDALTZAINGOA, 
BABES ZIBILA ETA BIDE PUBLIKOA)

PLANAK

IZAERA

IZENA ALGORTAKO PORTU ZAHARREKO LARRIALDIETARAKO PLAN BEREZIA

Deskribapena

Getxoko Udalak onartu egin du Algortako Portu Zaharreko Larrialdi Plan Berezia, Babes 
Zibileko Udal Planean aurreikusitakoa, pertsonei arreta berezia ematen diena eta aipatu-
tako zonan dauden arrisku egoera posibleei.
Bertan, mapa bat eta irisgarritasun-diagrama eta larrialdi-zerbitzuetarako babes zibileko 
baliabideak sortu dira.
Plan bizia da, Jarraipen eta Herritarren Partaidetzarako Batzordea duena. Plana etengabe 
eguneratuko da, planteatzen dituen jardueren eta hobekuntza-helburuen bidez.

HELBURUAK

• Autobabesak sustatzea.
•           Herritarrei informazioa ematea eta arriskuari buruzko prebentzio-kultura sortzea.
•           Arriskua sortzen duten jardueren titularrekin prebentzio-ekintzak koordinatzea.
•           Esku-hartze mistoko prozeduren bidez larrialdiko erantzuna antolatzea, herrita-
rren eta zerbitzu publikoen parte-hartzearekin.

PARTE-HARTZAILEAK Larrialdiak prebenitzeko eta kudeatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileak eta Portu 
Zaharreko bizilagunekin batera, udal teknikariak.

INDARRALDIA NDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/proteccion-civil/noticias/13 
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA: EUSKARA ZERBITZUA PLANAK

IZAERA

IZENA EUSKARA SUSTATZEKO IV. EKINTZA PLANA (ESEP)

Deskribapena

Euskararen erabilera sustatu eta bultzatzeko hurrengo urteetan hizkuntza-politikari apli-
katu behar zaizkion neurriak.
Oinarri partekatuarekin garatu da; zirriborroak landu dira, edukiak gizarteratu dira eta 
etengabe ekarpenak nahiz iradokizunak jaso ere bai. Helburua normalizazioaren alde-
ko politiken azken helburuan (hau da, nahi duenak udalerrian euskaraz bizi ahal izatea) 
aurrerapausoak ematen jarraitzea da.
Programa Eusko Jaurlaritzaren aholkularitzaz eta laguntzaz burutu da eta gauzatzeko Ge-
txoko gobernu taldeak udalerriko gizarte eragileekin 19 bilera baino gehiago egin ditu.
Bilera hauetan izandako iritzi trukaketatik planaren 2. zirriborroa egin zen eta behin 
zirriborroa eskuetan, testua jendaurrean jarri zen nahi zuenak ekarpenak nahiz galderak 
egiteko edo zuzenketak proposatzeko; hain zuzen ere hauetan:
• udaleko web orrian, helbide honetan, http://www.getxo.eus/eu/euskara/servi-
cios/euskara-plana
• Helbide elektronikoz: euskara@getxo.eus
• Herritarren arretarako udal bulegoetan

HELBURUAK

Helburu nagusia euskararen erabilera bultzatzea da.
Hizkuntza-plangintza hiru helburu estrategikoren inguruan antolatuko da.
• Euskara ezagutzea.
• Euskara erabiltzea.
• Euskararen kalitatea.

PARTE-HARTZAILEAK

Herritarrak, oro har, elkarte mundua, ikastetxeak, gurasoen elkarteak, haurtzaindegiak, 
euskaltegiak, udalaren arloak, etab.
Guztira 61 proposamen, galdera edo ekarpen jaso ziren.
Getxoko Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2019ko urtarrilaren 22an egin zuen ohiko 
bileran, 2019-2022rako ESPE onartu zuen.

INDARRALDIA INDARREAN. 2019-2022.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/euskara/servicios/plan-uso-euskera
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ARDURADUNA: INGURUMEN ARLOA PLANAK

IZAERA
IZENA 2016-2019RAKO TOKIKO EKINTZA PLANA (TEP) DISEINATZEA

Deskribapena Ekintzak, udalak betetzeko konpromisoarekin.

HELBURUAK Udalerriko eragile eta aktoreen partaidetzari esker, ingurumena hobetzea.

PARTE-HARTZAILEAK 3 bilera Ingurumen Foro, ikasle, udal teknikariekin; oraingoz horiek dira aurrez ikusi-
takoak.

INDARRALDIA INDARREAN.2015. urtean ekin zitzaion 2016-2019rako TEP diseinatzeari.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/lpa-del-plan-de-accion
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ARDURADUNA: KULTUR ETXEA PLANAK

IZAERA
IZENA 2012-2016RAKO GETXO KULTURA PLANERAKO DIAGNOSTIKOA

Deskribapena 2012-2016 urteetarako kultur etxeari buruzko plan estrategikoa.Getxon kulturaren ere-
muan beharrak eta hurrengo urratsak definitzea.

HELBURUAK

Kultur etxearen jarduerari dagokion eredu berria definitzea.
Kulturara iristeko erraztasunak ematea.
Tokiko kultur sail, eragile, elkarte eta enpresen sare zabalarekin lankidetza eta elkarre-
kintza sustatzea eta oreka bilatzea kulturaren balio katearen hiru alderdien artean: pres-
takuntza, sormena eta erakusketa.

PARTE-HARTZAILEAK Getxoko elkarteak, taldeak, profesionalak eta beste kultur eragile batzuk.

INDARRALDIA INDARREAN. 2015. urtean ekin zitzaion 2016-2019rako TEP diseinatzeari.
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PLANAK

IZAERA
IZENA 2016 -2020RAKO GETXO KIROLAK PLANA

Deskribapena Hurrengo urteetan garatu behar diren helburuak eta lan-lerro estrategikoak definitzea 
eta, xede horrez, diseinatu eta garatzeko barneko langileen partaidetza izatea.

HELBURUAK Lidergoaren eskuliburua gauzatzea, taldearekin modu partekatuan lanean aritzeko ja-
rraibideez hornituta. Barneko lana.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/DocsPublic/transparencia/getxo_kirolak/plan_estrategico_getxo_kirolak_2020.pdf
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA

PLANAK

IZAERA
IZENA EREMU ESTRATEGIKOEN EKONOMIA SUSTAPENARI BURUZKO PLANA

Deskribapena Plana abiaraztea. Ekonomia sustapenaren arloan Getxoren estrategia berria definitzea.

HELBURUAK Eremu estrategikoak ekonomiaren ikuspegitik sustatzeko ekintza plana abiaraztea.

PARTE-HARTZAILEAK

Buru Getxolan izan da eta planaren operatiborako lantalde desberdinak egin dira.
• “Plus” Ekonomia Sustapenerako Batzordea. Getxolanen lidergopean eta berak 
sustatuta. Parte hartzea: Getxo Kirolak, Getxo Kultura, Musika Eskola, Turismoa eta 
Getxolan.
• Lantaldeak: beste udal arlo batzuk daude sartuak: Gazteria, Kalitatea, Komunika-
zioa, Lankidetza, Immigrazioa, Berdintasuna, Gizarte Zerbitzuak, Euskara, egoitza, batez 
ere.
• Udal arlo guztiak:planaren une zehatzetan parte hartu dute.
• Partaidetza politiko puntuala.
• Hainbat unetan kanpoko eragileen partaidetza: diagnostikoa, plangintza, lehenta-
sunak ezartzea eta hedapena; elkarrizketa, tailer, hitzaldien... bitartez.

INDARRALDIA INDARREAN. Jarraipen-zaletasunarekin. Gaur egun ezarpen-fasean dago.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN 

http://www.getxo.eus/DocsPublic/getxolan/Administracion/Ficheros/Ambitos_Estrategicos/Fase_III_Implantacion.pdf
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ARDURADUNA: INGURUMEN ARLOA PLANAK

IZAERA
IZENA HIRI MUGIKORTASUN IRAUNKORRERAKO PLANA

Deskribapena I. Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Plana 2017. eta 2030. urteen artean mugikortasuna-
ren arloan udalaren jarduerak bildu eta antolatuko dituen tresna da.

HELBURUAK

Planak Getxon joan-etorriei eragiten dizkieten alderdi guztiak koordinatuko ditu, hiri 
osasuntsu, iraunkor eta seguruagoa sustatzeko. 
Udalerrian mugikortasun motordunaren garrantzia murriztea eta ingurumenarekiko 
bitarteko eraginkor eta errespetagarriagoak (garraio publikoa, bizikleta, oinez) erabil 
daitezen bultzatzea.
Herritar guztiei garraio aukerak eskaintzen zaizkiela sustatzea, funtsezko helmugetara eta 
zerbitzuetara iristea ahalbidetzeko, hots, irisgarritasun unibertsala bermatzea.
Bide babesa eta bide segurtasuna hobetzea hiri bilbearen multzoan, zero biktima izateko 
helburua bilatu nahian.
Airearen eta zarataren kutsadura, berotegi efektuko gasen isuriak eta energia kontsumoa 
gutxitzea.
Pertsonen eta salgaien garraioaren eraginkortasuna eta errentagarritasuna hobetzea.

PARTE-HARTZAILEAK Udalean mugikortasunean langile adituak, elkarte-sarearen partaidetza, baita Getxoko 
biztanleena ere.

INDARRALDIA 2017tik 2030era INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/pmus
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: ADIKZIOEN PREBENTZIOA

PLANAK

IZAERA

IZENA HEZKUNTZAN (DLH-DBH) OSASUNERAKO ETA ADIKZIOAK PREBENITZEKO HEZIKETA 
PROGRAMA

Deskribapena

Aholkularitza teknikoa, material didaktikoa diseinatzea, egokitzea, sortzea eta banatzean, 
irakasleak gaitu eta ikasleak prestatzeaz gain.
Esku hartzeak laneko bi ardatz ezberdintzen ditu: Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkunt-
zako etapa (4 urtetik 12 urtera), eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Derrigo-
rrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondokoaren etapa (12 urtetik 16 urtera), bakoitzaren 
bilakaera prozesuen araberakoak.
2018ko DLHko DATUAK: 3.750 ikasle eta 200 irakasle partaide.
2018ko DBHko DATUAK: 2.469 ikasle eta 110 irakasle partaide.

HELBURUAK

• Adikziozko jardunbideen aurkako babes faktoreak indartzea, bizitza estilo osasun-
garriak sustatuz eskolako esparruko hezkuntza prozesuan zehar, arriskuzko jarrerak mu-
rrizteko asmoz.
• Ikasleen artean sustatzea erabaki asertiboak hartzera bideratutako abileziak 
lortzea, esaterako, harreman sozialetako abileziak, pentsamendu kritikoak eta aisiaren, 
denbora librearen eta osasunaren inguruko jarrera positiboak.
• Era berean, sustatzea gaitasun pertsonal positiboak lortzea, norberaren kontzep-
tuari eta inpultsibotasunaren, emozioen eta balioen kontrolari buruzkoak.
• Ikasleei ematea adikzioen (substantzienak edo substantziarik gabekoak) eta haien 
eraginen inguruan hausnartzeko eta kontrastatzeko gune  bat, ikastetxearen esparruan 
bertan.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Urteko ekintza plana.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN, KLIKATU HEMEN eta KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/epo
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/eso
http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/prevencion/2018/Memoria_2017_Prevencion_Adicciones_cas.pdf
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA ETA 
ZERBITZU, ETXEBIZITZA ETA ONDAREAREN 
ARLOA

PLANAK

IZAERA

IZENA GETXOKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BERRIKUSTEKO PROZESUARI LO-
TUTA, HERRITARREN PARTAIDETZA PLANA

Deskribapena

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra ikuskatzeko prozesua. Fase desberdinak garatuko dira 
eta herritarren partaidetza onetsitako HERRITARREN PARTAIDETZARAKO PROGRAMARE-
KIN bat garatuko da.
Ildo horri eutsiz, burutu diren hiru fasetan (aurretiazko azterketak, aurrerakinaren au-
rrekoa eta aurrerakina) herritarrek parte hartzeko mekanismoak eragin dira: nagusiki, 
Lantalde eta Hirigintza Plangintzaren Kontseilu Aholkularia.
Lantaldeak bere zeregina lan-saio desberdinetan garatu du eta aldez aurretik prestakunt-
za-saioak antolatu dira. Prestakuntza saioak, jendeari irekiak; bakoitzean 200 pertsona 
inguru bildu ziren.

HELBURUAK Getxoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra ikuskatzean partaidetza publikoaren meka-
nismoak txertatzea.

PARTE-HARTZAILEAK Orokorrean, herritar guztiak eta, bereziki, foro berezietako kideak.

INDARRALDIA INDARREAN. Hiri antolamendurako plan orokorra berrikusteko prozesu guztian.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN 

http://www.getxo.eus/es/pgourevision/texto/pgourevision-programa-texto
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: IMMIGRAZIOA ETA KULTUR ARTEKO-
TASUNA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA ZURRUMURRUEN AURKAKOA

Deskribapena

Eraldatze-estrategia da eta abiapuntua kultur aniztasunean eta arrazakeriarik ezan du, 
baina generoaren ikuspegiarekin, gizarteratzearekin, aniztasun funtzionalarekin, erlijio-
soarekin, sexu orientabidearekin, belaunaldiekin… zerikusia du. Eremu horietan estereo-
tipo negatiboak, aurreiritziak eta zurrumurru faltsuak zabaltzeak desberdintasuna eta 
gizarte banaketa sor ditzake.
Estrategiak sentsibilizazio soziala ekarri nahi du arrazismoaren aurkako, kulturen arteko 
eta giza eskubideen aldeko ikuspuntu batetik. Epe luzera eraldaketa sozialerako prozesua 
da eta gure udalerrian 2013. urtean ekin zitzaion. Getxoko Udaleko kultura artekotasuna-
ren politikan kokatuta dago.
Etorkin/ errefuxiatuei edo kultur aniztasunari buruzko aurreiritzi eta estereotipo negati-
boak, oinarririk gabeko zurrumurruak existitzea eta zabaltzea oztopo bat da pertsonen 
arteko harremanetarako, intolerantziaren diskurtsoa elikatzen du eta epe luzera bazter-
ketarako, gizarte zatiketarako eta desberdintasunerako bidea zabaltzen du. Pertsonen eta 
taldeen kontzeptuetan, estereotipoetan, pertzepzioetan eta ideietan eragina izan behar 
dugu, gure gizarte jardueretan, bakarka zein taldeka, jarrerak aldatzea eragiteko.
ZAEren metodologia berriztatzaileak politika publikoaren sustapena eta gizarte partaidet-
zaren prozesua konbinatzen ditu, gizarte zibileko eragileen mota zabala nahasteko.
ZURRUMURRUEN aurkako estrategiak harreman estua du genero ikuspegiekin, gizarte-
ratzearekin, aniztasun funtzionalarekin, erlijio aniztasunarekin, sexu orientazioarekin, 
belaunaldiekin... Horien ondorioz, estereotipo negatiboek, aurreiritziek eta zurrumurru 
faltsuek eragin negatiboak sortzen dituzte, aldi berean, gizarte kohesioan.
Getxo ZAS! proiektuaren udalerri fundatzaile bat da. Hala, Zurrumurruen Aurkako Sarea-
ren eta Antirumours Global nazioarteko proiektuaren (Europar Kontseiluaren Cities kul-
tura arteko proiektuaren esparruan) sorreran egon da. Euskal eremuan 2018-2020rako 
herritarren, kultura artekotasunaren eta immigrazioaren V. jarduera plana balioztatu 
zaio.

5.2. Partaidetza izan duten programak
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HELBURUAK

Helburu nagusia diskriminazioa prebenitzea, bizikidetasuna hobetzea eta kultur anizta-
sunaren ahalmena aprobetxatzea da, orokorrean, biztanleen eta talde hartzaile berezien 
artean pertzepzioak, jarrerak eta portaerak aldatzen baitira.Horretarako, hurrengoak 
lortu behar dira:
• Erakunde, entitate eta banako pertsonen espektro zabala nahasi eta beren jabe-
kuntza sustatzea eta, xede horrez, batetik, tokiko politika publikoa garatzea eta, bestetik, 
maila desberdinetan kooperaziozko gizarte plataforma eraikitzea. Hori epe luzera “zurru-
murruen aurkako hiri estrategiaren” barruan.
• Pentsamolde kritikoa sustatzea eta estereotipo, aurreiritzi eta zurrumurru fal
tsuen ondore negatiboei buruz sentsibilizatzea; helburu horrekin, murrizteko eta 
aniztasunaren (etnia, kultura edota erlijioa), immigrazioaren eta babeslekuaren inguruan 
kontakizun negatiboei aurre egiteko ekintza berriztatzaileak eta parte-hartzaileak inple-
mentatuko dira.
• Agenda politikoan eta sozialean eragitea, aurreiritziak murriztu eta diskriminazioa 
prebenitzea gizartearentzat oso helburu kolektibo garrantzitsua dela onartzeko.
ZAEren helburu bakarra ez da estigmatizazio eta diskriminazio arazoak prebenitu eta 
saihestea. Aniztasunaren abantaila aprobetxatu nahi du, eta bide horri eutsiz, hiri inguru-
neak sortuko dira, aniztasun soziokulturala maila guztietan garatzeko errekurtso positibo 
“bihur” dadin. Argi dago aurreiritziek eta zurrumurruek elkarrekintza positiboa saiheste-
ko zeregin garrantzitsua dutela.

PARTE-HARTZAILEAK

Estrategia honetan nortasun ikur oso esangarria da erakunde publiko, gizarte erakunde 
eta banakako pertsonen bultzada partekatua, baita politika publikoen eta herritarren 
mugimenduei dagokien ekintzaren oinarrizko elementuak konbinatzea ere.
Elementu nagusia: zurrumurruen aurkako eragileak.

INDARRALDIA 2013az gero INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN, KLIKATU HEMEN eta KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/antirumores
http://www.facebook.com/antirumores
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/anti-rumours
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA - GETXO 
KIROLAK

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA GETXO AKTIBATU

Deskribapena

Herritarrentzako kultur, osasun eta aisia ekintzen bitartez merkataritza ardatzak dinami-
zatzeko programa.
Merkataritzari eta kirolari lotuta, jarduera osasuntsuen hileko agenda sortzea.
Esperientziak, ezagutza, kirola, artea, kultura, elikadura, etab. trukatzeko lehenengo 
doako auzo sarea da; horri esker, Getxoko herritar guztiek, profesionalek, saltokiek eta 
elkarteek parte har dezakete.

HELBURUAK

Merkataritza-ardatzak dinamizatzea du helburu eta, horretarako, udalerriko ekonomia 
eragileek (saltokiek, ostalaritzak, enpresek, kirol eta kultur elkarteek, profesional inde-
pendenteek eta herritarrek) eskuzabaltasunez parte hartzen dute aisialdi, ongizate eta 
osasunarekin zerikusia duten jarduerak garatzeko orduan.

PARTE-HARTZAILEAK

2018. urtean 68 establezimenduk parte hartu dute (saltokiak: % 48,53%, ostalaritzak:
% 13,24, profesionalak: % 16,18% eta kirol elkarte nahiz eragileak: % 22,06).
77 jarduera dinamizatu egin dira Getxoko saltokietan eta horien alde eta 1.645 pertsonek 
parte hartu dute.

INDARRALDIA 2013az gero INDARREAN.

MAIZTASUNA Urtean behin egiten da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN eta KLIKATU HEMEN

http://www.getxoaktibatu.com/
http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA: GAZTERIA ZERBITZUA - 
GETXOLAN

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA WANTED PROGRAMA

Deskribapena

Programa honen bidez udalerriko gazteek, hau da, 18 eta 30 urte bitartekoek, asmatu 
eta abian jartzeko proiektuak baliabide desberdinen bitartez (diru-laguntzak, kontrata-
zioa, aholkularitza, laguntza...) babesten dira.
Udaleko Gazteria Zerbitzuak eta Ekonomia Sustapen Arloak bultzatu ostean, Wanted 
ideien lehiaketari dagokion 10. edizioan honako proiektuak hautatu dituzte: “Oreka”, 
“Osito&Co”, “Hondale”, “Komunitatea Hartu” eta “GetxoEXP”.

HELBURUAK

• Gazteek garatutako proiektuak abian jartzen laguntzea, finantzaketarik, 
• aholkularitza teknikorik, orientabiderik eta abarrik ez dutelako, egia bihurtzeko 
zailtasunak badituzte.
• Getxoko errealitate sozial, ekonomiko eta abarrean gazteen sektorearen presen-
tzia areagotzea.

PARTE-HARTZAILEAK 18 eta 30 urte bitarteko pertsona gazteak.

INDARRALDIA 2009tik gaur arte INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-y-becas/wanted
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: BERDINTASUN ZERBITZUA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA JABEKUNTZA-ESKOLA

Deskribapena

Sare-proiektua da, eta Ermua, Getxo, Basauri eta Ondarroako Udalek parte hartzen dute.
Eskolaren helburua emakumeen parte hartzea bultzatzea da, politikan eta gizartean, 
politika publikoetan eragina izan dezaten, politika publikoetatik baztertuta egon baitira 
historikoki. Sarea 2004. urtean sortu zen, Basauri eta Ermuko udalerriekin batera, eta 
urtebete geroago Ondarroa gehitu zitzaien.
Emakumeentzako jabekuntza eskolaren abiapuntua prestakuntza, topaketa eta hausnar-
keta guneak sortu behar izana da, oraindik emakumeek jasaten dituzten desberdintasun 
eta diskriminazio egoerez jakitun izan eta horien partaidetza soziopolitiko eraginkorra 
bultzatzeko.
Eskolak emakumeen jabekuntza sustatu nahi du, hau da, eraldaketa sozialari begira, 
kontzientzia hartu, ikasi eta tresnak lortzeko prozesua da. Banakako eta taldeko jabe-
kuntzara iritsi nahi da, arlo subjektibo eta pertsonalean aldaketak sortzea ez baita na-
hikoa; taldeak ere aldaketak behar dira eta, horretarako, sareak eta gizarte partaidetza 
behar dira.
Hartara iristeko, eskola hiru ardatzen inguruan garatzen da: prestakuntza, trukea eta 
elkartasuna beste kultura batzuetako emakumeekin, baita sistematizazioa ere, hori guz-
tia ikuspegi feministatik garatua.

HELBURUAK

Helburu nagusia: nahasitako udalerrietan emakumeen partaidetza soziopolitikoa susta-
tzea.
Helburu zehatzak:
• Ikuspegi feministatik prestakuntza, eztabaida eta hausnarketaren bitartez emaku-
meen elkartze-mugimendua sendotzea.
• Emakumeen partaidetza organoak bultzatu edota finkatzea.
• Diskriminazio egoeraz beraz emakumeak jakitun izan daitezen bultzatzea.
• Jabekuntza eskola emakume bazkideek eta bazkide ez direnek parte hartzeko 
erreferentziazko gune gisa zehaztea.
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PARTE-HARTZAILEAK

Udalerriko emakume bazkideak eta bazkide ez direnak. Eskaera eskaintza baino askoz 
handiagoa da eta emakume partaideekin ezin daiteke jarraipenik egin.
Ixte jardunaldi modura ikasturtearen amaieran ekitaldi bat egiten da. Bizkaiko jabekuntza 
eskolen sarea.

INDARRALDIA INDARREAN. 2004. urtean sortu zen.

MAIZTASUNA Eztabaida taldearen bitartez urteko ebaluazioa egiten da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/igualdad/programas/escuela-de-empoderamiento
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: BERDINTASUN ZERBITZUA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA LANALDIAK

Deskribapena Azaroaren 25a, martxoaren 8a eta ekainaren 28a ospatzen dira.

HELBURUAK

• Berdintasunarekin zerikusia duten ekitaldiak oroitzea.
• Martxoaren 8an, azaroaren 25ean eta ekainaren 28an urteko sentsibiliza-
zio-kanpainak antolatzea.
• Udalaren eta feministen nahiz emakumeen elkarte-mugimenduaren arteko jar-
duerak koordinatzeko jarraibideak ikuskatzea.

PARTE-HARTZAILEAK Udalerriko emakumeen elkarteak, jabekuntza eskola eta berdintasun kontseilua.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/igualdad/campanas/dia-internacional-mujeres
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: ZAHARTZE AKTIBOA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA “NAGUSIEN ETXEAK” ADINEKOEN ZENTROAK KUDEATZEKO PROGRAMA

Deskribapena

Testuinguru demografikoari dagokionez, Getxo jakitun da biztanleriak zahartzeko joe-
ra duela, batez ere bizi-itxaropena handitzearen edo biztanleak hirietan urbanizatzeko 
prozesuaren ondorioz. Hala, Getxoko biztanleriaren ia herenak (% 32) 60 urte baino 
gehiago ditu.
Getxon adinekoen elkarteen pluraltasuna eta aniztasuna dago, eta presentzia gehien 
dutenak honako hauek dira, barrutien arabera: AJANE (Algorta), Ibar Nagusien Etxea (Ro-
mo-Areeta) eta Urtealaiak (Andra Mari). Udalak horiei laguntzen die lokalak lagata zein 
diru-laguntzen ildo zehatz bat bideratuta.

HELBURUAK

Nagusien Etxeen deszentralizazioa sendotzeko eta horien kudeaketa koordinatua eta 
optimizatua gauzatzeko lan egiten ari da Getxo Lagunkoia / Zahartze aktiboa. Hala, ekin-
tza eta zerbitzuen programa integratu baterako sarbidea lortu nahi da, baina zentro eta 
elkarte bakoitzaren identitateari eutsita.

INDARRALDIA
1987az gero INDARREAN; data horretan ekin zitzaion adinekoen lehengo elkartearekin.
Gaur egun, 2018ko maiatzetik, beste egoitza bat dago, Romo Kultur Etxeko hirugarren 
solairuan kokatua (RKE Nagusien Etxea).
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PARTE-HARTZAILEAK

• AJANE (Algortako Nagusien Elkartea)
2013ko martxoaren 13an eratutako elkartea da, eta honako hau da bere funtsezko 
helburua: adinekoek norbere hazkundeari laguntzen dioten jardueretan parte-hartu eta 
laguntzea, harreman onak, harmonia eta komunikazioa garatuz Getxo udalerriko adine-
koen artean.
Elkarteak 950 bazkide ditu (700 emakume eta 250 gizon), eta gaur egun egoitza Juan 
Bautista Zabala kaleko 6 zenbakiko Udalak lagatako lokal batean du. 2017ko maiatzaren 
2an inauguratu zuten.
• URTEALAIAK (Getxoko Nagusien Elkartea)
1995eko azaroaren 22an fundatutako elkartea. 2002ko martxotik egoitza Urduña Menda-
tearen kaleko 16 zenbakian dauka, Udalak lagatako lokal batean.
2018ko abenduaren 31n 375 bazkide zituen, eta horietako 25ek berriki eman dute izena.
Helburua adineko pertsonen garapen osoa lortzea da; topagune bat da, bizi-kalitatea 
eskaintzen du, eta adineko pertsonei bakoitzaren berariazko beharretan laguntzen die.
Zentro dinamikoa izan nahi du, eta bazkideek kudeaketa prozesuan eta jardueren garape-
nean nahasiz parte har dezaten nahi du, hala nola aisialdikoak, kulturalak, jolas-jarduerak 
edota aholkularitzakoak.
• IBAR NAGUSIEN ETXEA
1987ko azaroaren 21ean sortu zen elkartea. Helburu du adinekoen kolektiboaren ongiza-
tea hobetzea eta, horretarako, urteei bizi-kalitatea ematea, zahartze aktiboa sustatzeko 
politikaren barruan.
2018ko abenduaren 31n Ibar Nagusien Etxeak 6.428 bazkide zituen, eta horietako 245 
bazkide berriak ziren.
• 60+ ZERBITZU ETA EKINTZEN EGITARAUA
2018an Romo Kultur Etxeko (RKE) hirugarren solairua ireki zen, eta Getxo Lagunkoia pro-
gramaren egoitza nagusi bihurtu zen, bai eta adinekoak dinamizatzeko zerbitzu integrala-
rena ere.
Espazio horretan hainbat ekintza eskaintzen dira aisialdi osasungarriaren ikuspegitik, 
garrantzia berezia dutenak zahartze egokia garatzeari eta mendekotasun egoerak zein 
isolamendu soziala saihesteari dagokionez. Getxo udalerriko 60 urtetik gorako pertsonei 
zuzenduta daude ekintza horiek.
Getxo Lagunkoiaren diagnostikoari esker antzemandako beharrizanetako bati erantzutea 
da ekimenaren helburua. Hain zuzen, honako hau da eskaera: “(...) Udalak udalerriko adi-
neko guztiei (bazkide izan ala ez eta beren aniztasun zabalean ordezkatuta egon ala ez) 
bermatzeko beren interesei egokitutako aisialdirako eskaintza erakargarria...”

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/nagusien-etxea
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: ZAHARTZE AKTIBOA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA GETXO LAGUNKOIA, ADINEKO PERTSONEKIN ADEITSUA

Deskribapena

Ekimen honen bidez, 60 urtetik gorako pertsonen osasun, parte hartze eta segurtasun 
aukerak bultzatzen eta hobetzen dituen udalerri bat eraiki nahi dugu, 60 urtetik gorako 
pertsonak dagoeneko gure biztanleriaren heren bat baitira.
OMEk (Osasunaren Mundu Erakundeak) sustatutako Pertsona Nagusiekiko Hiri Adiskide-
tsuen Nazioarteko Sarea (AFC) du oinarri proiektu horrek. Eusko Jaurlaritzak gure in-
gurunera egokitu du sare hori “Euskadi Lagunkoia Sustraietatik” proiektuaren esparruan, 
baita Foru Aldundiak ere, “Bizkaia, adin guztietarako lurralde adiskidetsua” proiektuaren 
bitartez.

HELBURUAK

Proiektu honek lan parte-hartzailerako esparrua eskaini nahi die udalerriko adinekoei, 
zahartze aktiboa eta osasuntsua errazten duten inguruneko elementu nagusiak zehatz 
ditzaten. Helburu nagusia zortzi atalen bitartez hiriak hiri lagunkoiaren ezaugarriak bete-
tzen al dituen ebaluatzea da.
• Getxoko herritarrei gizartea garatzean orokorrean planteatzen diren bi erronka 
nagusiren berri ematea: zahartze demografikoa eta urbanizazioaren goranzko prozesua.
• Ongizatearen sortzaile modura adinekoek duten ahalmena aprobetxatzea, in-
gurunean aldaketak sartzeko eta, bide batez, udalerriaren bizi-kalitatea hobetzeko.
• Prozesu komunitarioak sortu eta sustatzea herritarrak sentsibilizatzeko pertsona 
nagusien kolektiboaren beharrizanei buruz.
• Parte-hartze sozialerako bideak sortzea, pertsona nagusiek ekarpenak egin ditza-
ten hirien egokitzapena ebaluatzeko, lehentasunak ezartzeko, konponbideak proposatze-
ko, eta egindako aurrerapenen jarraipena egiteko.
• Zahartze prozesuari dagokionez, Getxoko adinekoen artean beren bizi-baldin-
tzetan zuzenean eragiten dituzten alderdien inguruan erantzukizuna eta konpromisoa 
sustatzea.
• Getxoko adinekoei hiri ingurune barneratzailea eta irisgarria eskaintzea, zahartze 
aktiboa bultzatzeko.

INDARRALDIA INDARREAN. 2016ko maiatzetik. Orduan Getxo Dublineko Aitorpenari atxiki zitzaion.
Dokumentu hau ixtean, azken onespen ofizialaren zain.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/getxolagunkoia/
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA START INNOVA

Deskribapena

Programa Batxilergoko edo lanbide heziketako ikasketak egiten dituzten 16-17 urteko 
gazteei eta 18 urtetik gorakoei zuzenduta dago.
Ikastetxe, institutu eta LHko zentroetan ekintzailetza sustatzea. Saioa hastean, Elevator 
Pitch baten 7 elementuak zeintzuk diren eta bakoitzean zer informazio sartu behar den 
azalduko da. Gero, talde bakoitzak programan landutako proiektua aurkeztuko du, azal-
dutako pausuei jarraiki.

HELBURUAK Gazteenen ekintzailetza sustatzea eta ikasleek Elevator Pitch tresnaren bidez proiektu 
ekintzaile bati buruzko azalpena nola egin ikastea.

PARTE-HARTZAILEAK

2018. urtean Getxoko 2 ikastetxek parte hartu dute: CPEIPS Azkorri HLBHIP eta Aixerrota 
BHI; udala bi ikastetxeen erakunde aholkularia da.
Esparru honetan udalak otsailaren 4an ekintzailetzan adituarekin Azkorriko ikasleen 
topaketa antolatu zuen.
Aixerrota institutuan saio bat egin zen Getxolanen zerbitzuak azaltzeko. Halaber, enpresa 
sortzean zer alderdi kontuan hartu behar diren eta enpresa berrietarako finantzaketa-itu-
rriak, baita diru-laguntza publikoak ere landu ziren.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Urtean behin egiten da deialdia.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN 

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/218
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA 

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA TALDEKA PROGRAMA

Deskribapena

Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko Sailarekin 
eta DEMArekin lankidetzan, garatutako programa da eta ekintzailetzarako prestakuntza 
praktikoa eskaintzen du. Getxoko bi eremu estrategiko lantzen dira: kirol eta ongizateko 
industriak eta kultur turismoa nahiz Wellness izenekoa.
Taldeka pertsona langabetuentzat edo enplegua hobetzeko prozesuan daudenentzat da, 
negozio ideia abian jarri nahi badute
Deialdia, lehentasunez baina ez esklusiboki, kirolaren eta ongizatearen industrietan eta 
teknologietan nahiz turismoan ekin nahi duten pertsona interesdunentzat da, Getxoko 
udalerriak aldeko apustu egiten duen bi eremu estrategiko baitira.
Taldeka-Ekintzailetza Taldeak programa hiru fasetan garatzen da:
1. Pertsonaren barruko abileziatan nahiz trebezia ekintzaileetan prestakuntza, coa-
ching eta mentoringaren tekniken bitartez profil ekintzailea sendotzeko.
2. Negozio-plana garatzea.
3. Hamabi hilabeteetan zehar proiektua abian jarri eta kudeatzeko orduan laguntza 
teknikoa eskaintzea.

HELBURUAK Getxon kirolaren, ongizatearen nahiz turismoaren industria eta teknologiei lotutako 
ekintzailetza sustatzea.

PARTE-HARTZAILEAK 14 pertsonen partaidetza.

INDARRALDIA 2017ko azarotik 2018ko apirilera.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://getxo.eus/es/getxolan/noticias/270
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA: EUSKARA ZERBITZUA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEKO EKINTZA PARTE-HARTZAILEAK

Deskribapena
Euskaraldia, Euskara Saria, Berbalaguna, Akademiak euskaraz, Zabaldu atea euskarari, 
Euskararen Nazioarteko Eguna, SENDI egitasmoa, Olentzero eta beste hainbat ekintza.
Gurot! Jolastu eta Irabazi.

HELBURUAK Euskararen erabilera bultzatzea.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/euskara
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ARDURADUNA: KULTUR ETXEA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA GETXOARTE

Deskribapena Beste arlo batzuekin eta Leioako Arte Institutuarekin egindako lana, artearen arloan 
jarduerak garatzeko.

HELBURUAK

Programan orokorrean parte hartzen duten artisten beharrak estaltzeko pentsatuta, 
kanpoko komisarioak diseinatutako bisita gidatuak, hitzaldiak, pertsona nagusientzako 
tailerrak eta jarduera desberdinak. Eszena programan eta aretoko programan beken 
bidez, baita ikerketa beka erabiliz ere gazteen jarduera artistikoa sendotzea.

PARTE-HARTZAILEAK Getxoarteko komisarioa eta artearekin zerikusia duten udalerriko eragileak; halaber, 
orokorrean, herritarrentzat da.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/getxoarte
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN.EKONOMIA SUSTAPENA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA GETXO WORKING ARETOA

Deskribapena
Eremu fisikoa, Getxo Elkartegian zeure enpresa-proiektua lantzeko eta garatzeko. Ekono-
mia sustatzeko instalazioetan lanean aritzeko toki partekatu bat da, ekintzaileek euren 
negozio plana lantzeko eta oraindik lokalik ez duten enpresek euren jarduera garatzeko.

HELBURUAK
Enpresa berriak koka daitezen sustatzea.
Prozesu parte-hartzailean hobekuntza-ekarpenak eskatu zitzaizkien zerbitzuaren erabil-
tzaileei interesgarriak izan zitezkeen jardueren inguruan.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/186
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA GETXO MEETING

Deskribapena

Udalerriko pertsona ekintzaileentzat eta enpresentzat hamabostean behingo topaketa 
da, esperientziak trukatu eta elkar inspiratzeko. Ekintzailetzaren inguruan jakin-mina 
eta interesak dituzten pertsonek elkar ezagutzeko eta elkarrekin harremanetan sartze-
ko aukera da. Asmoa da modu irekian eta egituratuan arazoei eta irtenbideei buruz hitz 
egitea, eskainitako saioen bitartez.
Saioak ostegun txandakatuetan egiten dira, 14:30etik 16:30era, Getxo Elkartegian (Ogo-
ño kalea, 1, 48930, Getxo).

HELBURUAK

• Besteek izandako esperientzietatik ikasi eta gai praktikoak partekatzea, bai dagoe-
neko enpresa finkatuak dituzten pertsonekin, bai sorrera-prozesuak murgilduak dauden 
horiekin.
• Zalantzak argitzea, ziurgabetasuna kudeatzea, erabilgarria den informazioa par-
tekatzea, sareak eta kontaktu berriak sortzea, etab. norbera ekintzailetza-prozesuan ez 
isolatzeko konponbidea dira.
• Ekintzaileen ekosistema aberastea eta dagoeneko sortu den komunitatearen 
aukerak areagotzea. Beraz, udalerriko kanpoko 4 lagunek, gehienez ere, izena emateko 
aukera izango dute. 

PARTE-HARTZAILEAK

Parte hartu ahal izateko, beren negozioa sortzeko prozesuan dauden pertsonen kasuan, 
interesdunek Getxon erroldaturik egon beharko dute edo beren negozioa udalerri ho-
rretan kokatu beharko dute; dagoeneko sortutako enpresen kasuan, negozioak Getxon 
kokatuta egon beharko du.Hala eta guztiz ere, saioetara etortzeko aukera emango zaie 
Getxori profesionalki lotuta daudenei, ezinbestean udalerrian bizi edo lan egin behar 
izan barik.
2018. urtean 17 topaketa egin dira eta guztira 116 pertsona partaide (% 63 emakume eta 
37 gizon) batu dituzte.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Hamabostean behin.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/218
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA GETXO KOKREA

Deskribapena

Programa hau batez ere garapen egoera aurreratuan dauden enpresei edo enpre-
sa-proiektuei zuzenduta dago, beraien jarduerak ondoko eremu estrategiko hauekin 
zuzeneko edo zeharkako zerikusia badauka: Kulturaren eta sormenaren industriak, kirola-
ren teknologiak eta industriak, kulturako ongizatea eta turismoa, eta gizarteko ongizatea 
eta berrikuntza, teknologia berriak, zerbitzu aurreratuak, merkataritza eta ostalaritza.

HELBURUAK Udalerriko enpresen artean lankidetza-aukerak sortu nahi ditu.

INDARRALDIA INDARREAN 2017. urtera arte.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/271
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA IKT-AK ERABILTZEAN JARDUN ONEI BURUZKO PROGRAMAK

Deskribapena
Tecnaliaren eskutik, Eusko Jaurlaritza - Basquetourrek sustatzen ditu, turismo-establezi-
menduetan IKTak ezartzeko.
Tailer bereziak eta teknologia berriak ezartzeko laguntza.

HELBURUAK

• Heldutasun digitalaren helburua ezartzea. Urteko programa.
• Auto diagnostikoa, Teknaliako teknikariarekin diagnostiko saioa, banakako hobe-
kuntza plana eta, ondoren, banako aholkularitza teknikoa egitea udalaren kargura.
• Prozesua amaitzeko, Teknaliak kanpoko ebaluazio saioa egingo du eta bereizga-
rria emanez balioetsiko da.
• Web orrien DBLOren segurtasuna sustatzea.

PARTE-HARTZAILEAK 2017. urtean 30 enpresek parte hartu zuten.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Urteko programa erregularra.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/282
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA MEGA (Migrant Entrepreneurship Growth Agenda) PROIEKTUA

Deskribapena

Besteak beste, Europep COSME (2014-2020) programarekin (http://migrant-entrepre-
neurship.eu) finantzatutako programa da.
Proiektuaren buru MPG (Migrant Policy Group) da eta Garapenez gain, Italia, Frantzia, 
Alemania, Belgika eta Espainiako bazkideek parte hartzen dute.

HELBURUAK

• Migratzaileen ekintzailetzari laguntzeko hirien beharrak ebaluatzea.
• Nahasitako eragile guztien artean sare nazionalen sorrera sustatzea.
• Plataforma transnazionala sortzea, EBko herrialde desberdinetatik etorrita, naha-
sitako eragileen artean esperientzia eta ezagutzak truka daitezen bultzatzeko.
• Nazioko eta EBko erakundeekin epe luzera gomendio politikoak eta elkarrizketak 
proposatu eta saritzea.

PARTE-HARTZAILEAK

2018ko martxoan jardunaldia egin zen eta nazioan migratzaileen ekintzailetzaren arloan 
egungo egoera aztertzeko aukera izan zen. Era berean, esperientzia interesgarriak eza-
gutu ziren eta eragileei gure herrialdearen ekonomia eta gizarte hazkuntzan etorkinen 
garrantziaz sentsibilizatu zitzaien.
Proiektuaren buru MPG (Migrant Policy Group) da eta Garapenez gain, Italia, Frantzia, 
Alemania, Belgika eta Espainiako bazkideek parte hartzen dute.

INDARRALDIA INDARREAN. 2014-2020.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/309
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA SICTED (Jomugetan Turismo Kalitatearen Sistema Integrala)

Deskribapena

TURESPAÑAri dagokion programa, Euskadin Basquetourren bidez ezarritakoa.
Udala (= turismo bulegoa) jomugan kudeaketa-erakundea da eta toki eremuan ezartzea 
bultzatu eta sustatuko du.
SICTED turismo-jomugan kalitatea oso-osorik eta etengabe kudeatzeko sistema eskura-
tzen duen metodologia da.
Horretarako, esperotako emaitzen kontzepzio berria eratzen da, baita etengabeko ho-
bekuntzarantz ikuspegia eta baliabideak nahiz gunea berreskuratu eta balioa emateko 
jarrera ere.
SICTED jomugaren kontzientzia integralean eta nahasitako eragileen helburu erkideak 
identifikatzean oinarritzen da.
Jomuga berdinean turistari eskainitako zerbitzuetan kalitate-maila homogeneoa lortu 
nahi du, jomugan eskaintza osatzen duten produktu desberdinen artean (eragileak) 
kalitate urritasun nabarmenak ez antzemateko eta, bide batez, turistaren pertzepzio eta 
asetze-mailan baldintza negatiborik ez izateko.
Beste tresna batzuen artean, jardun onei buruzko 30 eskuliburu ditu, lanbide bakoitzeko 
bana, alegia. Atxikitako enpresa/zerbitzu turistikoei honakoak eskaintzen dizkie: pres-
takuntza plana, teknikari homologatuek laguntza teknikorako egindako bisitak, taldeko 
tailerrak, lantaldeak, batetik, jomugarako hobekuntza-proposamenak garatzeko eta, 
bestetik, enpresa/zerbitzua kalitate estandarretara egokitzen den ebaluatzeko. Horren 
guztiaren amaiera Turismo Kalitatearen Konpromisoa bereizgarria lortzea da.
Enpresa/zerbitzu turistikoei emango zaie, finkatutako baldintzak bete dituztela egiaztatu 
badute.
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HELBURUAK

Getxoko Udaleko Turismo Unitateak udalerrian programa hau abian jartzeari 2010. ur-
tean ekin zion eta helburu bikoitza zuen:
• Turismoaren sektorea profesionalizatzea eta tokiko enpresa sarea indartzea.
• Jomuga-kontzientzia lortzea eta, horretarako, turismoan kudeaketa egitura publi-
ko-pribatu iraunkorrak sortzea.
• Enpresaburuei prestakuntza eskaintzea, turismoaren kalitatean lehiakortasuna 
hobetzeko eta, xede horrez, teknikari homologatuaren bitartez aholkularitza espezializa-
tua ematea.
• 4 urtera enpresan hobekuntzak ezartzea.
• 2016an aurrez ikusi ostean, enpresaren barruan metodologia berria ezartzea.

PARTE-HARTZAILEAK 2018. urtean 30 enpresek jaso dute zerbitzua.

INDARRALDIA INDARREAN. 2010. urtean atxiki zen.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.calidadendestino.es/


1.           136. ORRIA

ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA Q KALITATE TURISTIKOA

Deskribapena

SICTED programaren antzekoa, baina betekizun maila handiagoarekin.
Espainiako Kalitate Turistikorako Erakundeak (ICTE) sortutako ziurtagiria da eta AENOR 
erakundeak onartutako azpisektoreen kalitate arauetan oinarrituta dago. Ildo horri 
eutsiz, zerbitzuen goi mailako eskaintza zehaztu eta ziurtatzen dituzten turismo erakun-
deak bereizten ditu. Helburua, batetik, bezeroak asetzea eta, bestetik, etengabeko hobe-
kuntzaren aldeko apustua egitea da.
Kostu garrantzitsuak ditu (ebaluazioa, marka mantentzea, É) eta bakarrik zati batean 
laguntzen da diruz. Hori eragozpen handia da tokiko enpresetan ezartzeko, batez ere 
txikiak badira.

HELBURUAK Zerbitzuen kalitatea balioztatzea.

PARTE-HARTZAILEAK Getxoko turismo bulegoa.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.calidadendestino.es/
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
TURISMO ZERBITZUA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA "EUSKAL KOSTALDEA BIZKAIKO KOSTALDEA” ELKARTEA

Deskribapena Udalerria elkartekidea da, baita bazkide fundatzailea ere.

HELBURUAK “EUSKAL KOSTALDEA-BIZKAIKO KOSTALDEA” elkarteak Bizkaiko kostaldeko turismo es-
kaintza sustatu, garatu, dinamizatu eta merkaturatzeko ekintzak burutzea du helburu.

PARTE-HARTZAILEAK 11 udalerri bazkide(Santurtzi, Portugalete, Getxo, Sopela, Plentzia, Gorliz, Bakio, Bermeo, 
Mundaka, Gernika, Lekeitio).

INDARRALDIA INDARREAN. Udalerriek lankidetza zehatzak egituratu ostean, 2001. urtean elkartea era-
tu zen. 2018. urtearen amaieran elkartearen jarduera amaitu zen.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.bizkaiacostavasca.com/index.aspx
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ARDURADUNA: INGURUMEN ARLOA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA ASTE BERDEA

Deskribapena Ingurumena zaindu behar dela sustatu eta horri buruz kontzientziatzeko astea.

HELBURUAK Ingurumena zaintzearen garrantziaz kontzientziatzea, baita hori sustatzea eta zabaltzea 
ere.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA INDARREAN. Ekainaren lehenengo astean egiten da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/asteberdea/noticias/14
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ARDURADUNA: INGURUMEN ARLOA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA MUGIKORTASUNAREN ASTEA

Deskribapena Getxon mugitzeko garraio publikoa edo oinezkoa erabiltzearen beharraz kontzientziatze-
ko eta hori sustatzeko astea.

HELBURUAK Udalerrian garraio publikoa eta oinezko joan-etorriak egitearen garrantziaz kontzientzia-
tzea, baita hori sustatu eta zabaltzea ere.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA Egun INDARREAN. Irailaren 22an egiten da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://getxo.eus/es/medio-ambiente/noticias/89
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ARDURADUNA: INGURUMEN ARLOA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA HERRITARREK PARTE HARTZEKO KONTZIENTZIAZIO KANPAINAK ETA EKIMENAK

Deskribapena Ibilbide ekologikoak, ingurumen ikasgela, etab.

HELBURUAK Ingurumena zaindu eta errespetatzeko eskolaren sektorea kontzientziatzea.

PARTE-HARTZAILEAK Ikasleak eta ikastetxeak.

INDARRALDIA Egun INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/educacion/servicios-y-actividades/itinerarios-ecologicos
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ARDURADUNA: INGURUMEN ARLOA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA IBAIETAKO IBILGUAN LANDARE INBADITZAILEA ERROTIK ATERATZEA

Deskribapena Eskubeltz elkarteak proposatutako ekimena, Getxon landare inbaditzaileak kentzeko.

HELBURUAK Getxoko Gobela ibaian landare inbaditzaileak kentzea.

PARTE-HARTZAILEAK Eskubeltzek sustatzen du.

INDARRALDIA 2016 -2017an egina.
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ARDURADUNA: INGURUMEN ARLOA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA EKOLOGIA IGAROBIDEA SORTZEA

Deskribapena Getxoko natura guneetatik animaliak pasatzeko ekologia igarobidea sortzea.

HELBURUAK
• Udalerriko zona batzuetatik beste batzuetara, habitat batzuetatik besteetara fau-
naren pasabidea ahalbidetzea eta, horretarako, dauden zatiketa edo oztopoak salbatzea.
• HAPOren zirriborroan ingurumenari buruzko ikuspegia sartzea.

PARTE-HARTZAILEAK Ingurumenari buruzko Tokiko Agenda Foroaren lantaldea

INDARRALDIA 2014tik gaur arte INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/DocsPublic/medioambiente/castellano/agenda21/documentos/actaforo140514.pdf
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA KIROL ANITZ

Deskribapena Adingabeentzako kirol eskaintza.

HELBURUAK Ikasleak udalerriko kirol eskaintzekin, kirol elkarte nahiz klubekin eta abarrekin harrema-
netan jartzea.

PARTE-HARTZAILEAK Eskola kirolarekin zerikusia duten zerbitzuen erabiltzaileak.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/deporte-escolar/multikirolak
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA MUGITU ZAITEZ GETXOTIK

Deskribapena

Mugikortasun iraunkorrari lotutako proiektua.
Parte hartzeko beharrezkoa da alta ematea eta aplikazio mugikor bat izatea, lortutako 
mugarriak erregistratzeko.
Horrela, puntuak pilatzen joango dira. 2 zikloak kilometro bakoitzeko bizikletan, korrika 
edo patinetan, Kilometro bakoitzeko 4 ziklo oinez eta ziklo bat kilometro bakoitzeko ga-
rraio publikoan egiten diren kilometro bakoitzeko, eta sariak lortu ahal izango dira.

HELBURUAK

Helburua da garraioan ohitura osasungarriak sustatzea.
Aplikazioak erronka gainditzeko gutxienez 80 ziklo egin behar ditu, gutxienez 20 kilome-
tro oinez, 40 kilometro bizikletan edo patinetan, edo 80 kilometro egiten, garraio publi-
koan.

PARTE-HARTZAILEAK Parte-hartzea librea da. Kasu horretan, 109 lagunek parte hartu zuten, 3851km eginez.

INDARRALDIA Irailaren 16tik urriaren 1era. Mugikortasunaren astean.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.mueveteporgetxo.com/?lan=eusk
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA KIROL ERREZETA

Deskribapena Osakidetzarekin lankidetzan, Getxoko medikuek kirola preskribatzen dute eta Getxo Kiro-
lak erakundeak kasu bakoitzean komenigarria denari buruz aholkatzen du.

HELBURUAK Osasun arazoak dituzten pertsonentzat kirola sustatzea.Kirola errezetatzen duen progra-
ma berriztatzailea ardaztea.

INDARRALDIA INDARREAN. 2014. urtean sortu zen Europako Kirol Hiriaren inguruan eta harrezkero 
abian da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/19097-receta-deportiva-prescripcion-salud-personalizada-traves-del-deporte-actividad-fisica
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA OINEZKO IBILALDIAK

Deskribapena

Udalerriko elkarteekin batera (hala nola Itxartu taldea eta igeriketa kluba) diseinatutako 
ibilbideak.
Astero irteerak antolatzen dira. Oinezko ibilbide turistiko honetan Getxotik zehar ibili 
ahal izango duzu eta udalerria monitore-gidari espezializatu baten eskutik ezagutu. Jar-
duera turistiko hori taldean egiten da, astelehenetik ostegunera, goizez. Gainera, Itxartu 
elkarteak Nordic Walkingaren 9 km-ko ibilaldia antolatzen du hilabete bakoitzaren lehe-
nengo ostiralean eta bigarren larunbatean. Bastoiak doan mailegatzen dira.

HELBURUAK

Kirolariak ez diren pertsonei kirola eskaintzea. Sedentarismoa saihestu eta bizi ohitura 
osasuntsuak sendotzea. Ibilaldi horretan, ibili ez ezik beste ariketa mota batzuk ere egin 
daitezke. Geldialdiak egingo dira gimnasia-aparatuak dituzten parkeetan. Ibilbide horre-
tan monitore espezializatuek zuzendutako klaseak egiteko aukera izango duzu.

INDARRALDIA INDARREAN. 2014. urtean sortu zen Europako Kirol Hiriaren inguruan eta harrezkero 
abian da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/turismo/que-hacer/paseando-por-getxo
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA: GAZTERIA ZERBITZUA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA GAZTELEKUA

Deskribapena Gaztelekuaren ohiko funtzionamenduak zerbitzua erabiltzen duten pertsona gazteen 
partaidetza lortu nahi du.

HELBURUAK Gaztelekuan inplementatzen diren jarduerak diseinatzean pertsona erabiltzaileen inplika-
zioa lortzea.

PARTE-HARTZEA Gaztelekuko pertsona erabiltzaileak.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/juventud/equipamientos/gaztelekuak
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA: GAZTERIA ZERBITZUA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA ROMOKO GAZTETXEA

Deskribapena

Romoko gaztetxea gune okupatua zen.Gobela ibaia egokitzeko obren ondorioz, Gaztetxe-
ko lursailak desjabetu behar izan ziren.
Lanak amaitutakoan, lokala erosi eta Getxoko Udalak birgaitu zuen, inguruneko gazteek 
erabil zezaten.

HELBURUAK

Gazte Asanbladako gazteekin konpromisoa onartu zen etorkizuneko Romoko gaztetxea 
kudeatzeko. Hala, gazteentzat taldeko zerbitzuak eman zitezkeen, ordura arte espaziorik 
ez baitzuen. Udalak berak ere zerbitzu zehatzak emateko aukera ikusi zuen.
Helburua gazteentzako gunea, eurek kudeatutakoa, sortzea zen. Aurrekoaren harira, 
beren jardueren kudeatzaile bihurtu ziren.

PARTE-HARTZEA Romoko Gazte Asanblada.

INDARRALDIA 2013az gero INDARREAN.
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: ADIKZIOEN PREBENTZIOA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA FAMILIEN ESKOLA

Deskribapena
Udalerriko gurasoentzat prestakuntza-jarduerak.
33 ikastaro egin dira 3-5 saioko iraupen aldakorrarekin.2018-2019 ikasturtean 16 ikaste-
txeko 157 gurasok parte hartu dute.

HELBURUAK

• Sustatzea gurasoek prestakuntza egokia jaso dezaten osasunaren inguruko beren 
gaitasun pertsonalak eta balio positiboak garatzeko, errazteko beren seme-alabak hezi 
ditzaten bizitza estilo osasuntsuei jarraikiz, adikzio jardunbideen kudeaketari dagokionez.
• Gurasoak sentsibilizatzea beraiek prebentziozko eta hezkuntzako eragile gisa du-
ten zereginaren inguruan, Familien Eskola programan parte hartu dezaten sustatuz.
• Programa bat diseinatzea eta abiaraztea, aukera emango diena prestakuntza lor-
tzeko beren hezitzaile lanak modu egokian egiteko, Familien Eskola antolatuz eta garatuz.
• Argitalpen bat diseinatzea, sortzea eta zabaltzea, Familien Eskolaren alderdiak 
osatuko dituena, eta ezagutaraziko dituena udalerriak ematen dituen baliabide sozialak 
eta hezkuntzakoak.

INDARRALDIA INDARREAN. Urterokoa. 1994-95az gero egiten da. Ikasturteko egutegiaren arabera ga-
ratzen da.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN, KLIKATU HEMEN eta KLIKATU HEMEN

http://getxo.eus/es/prevencion/prevencion-en-la-familia
http://getxo.eus/es/prevencion/prevencion-en-la-familia/escuela-padres-madres
http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/prevencion/2018/Memoria_2017_Prevencion_Adicciones_cas.pdf
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: IMMIGRAZIOA ETA KULTUR ARTEKO-
TASUNA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA BIZILAGUNAK

Deskribapena

Udalerrian bizi diren bertako eta atzerriko familien artean topaketak sustatzeko progra-
ma egonkorra.
Urteko ekintza da eta 2013. urtean hasi zen. Gaur egun zenbait mugarri ditu:
• GETXO ANITZA jaia kultur aniztasunaren munduko egunean (maiatzak 21). To-
paketa gune jendetsua, aurreko urteetako topaketetan parte hartu duten familia guz-
tientzat eta batu nahi duen ororentzat.
• BIZILAGUNAK Bazkariak egitea: bertako familia atzerriko familiarekin elkartuko da 
eta pertsona dinamizatzailearen laguntza izango dute.
• BIZILAGUNAK Donostiako Victoria Eugenia antzokian oroitzea, Euskadin parte 
hartu duten familia guztiekin batera.
• BIZILAGUNAK Mendira: urteko irteera bat mendira.
• BIZILAGUNAK Liburutegira: Kultura-arteko jaia Getxoko liburutegietan.
• BIZILAGUNAK MILA ZAPORE: kultura arteko gastronomia tailerrak.
• BIZILAGUNAK Munduko Arrozetan: ARROCES DEL MUNDO/MUNDUKO ARROZAK 
ekitaldian familiek parte hartzea.

HELBURUAK

• Elkarren arteko topaketa eta ezagutza guneak sustatzea Getxoko bertako eta atze-
rriko biztanleen artean.
• Getxon bertako pertsonak etorkinen kultura anitzetara hurbil daitezen bultzatzea.
• Getxon euskara eta euskal kultura familia etorkinei hurbiltzea.
• Estereotipo eta aurreiritzi negatiboak deuseztatzen laguntzea.
• Elkartasunari buruzko herritarren sareak sustatzea.

PARTE-HARTZAILEAK

Programa batera antolatzen dute Getxoko Udalak, EGIZU elkarteak eta Getxoko Immi-
granteen Plataformaren Federazioak.
Partaideak: bertako familiak eta atzerrikoak, Getxon bizi badira (50 familia/25 pertsona 
dinamizatzaile).

INDARRALDIA 2013az gero INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN eta KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/bizilagunak
https://www.facebook.com/getxokobizilagunak/
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: IMMIGRAZIO ETA KULTURA-ARTEKO-
TASUN ZERBITZUA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA AUZOLANA: GETXON ERREFUXIATUAK HARTZEKO SENDOTZE PROGRAMA

Deskribapena

Gizartean esku hartzeko programa pilotua da eta nazioartean babesa eskatzen duten 
pertsonen gizarteratze eta harrera prozesua kualitatiboki eta kuantitatiboki indartu eta 
hobetzea du helburu. Hobekuntza boluntarioen erkidego sareak parte hartuz lortuko da, 
gizarte aholkularitzak garatzeko.
Programa Eusko Jaurlaritzak sustatzen du Espainiako Gobernuarekin hitzarmenaren 
esparruan (AUZOLANA hitzarmena), nagusiki, kokapen (Grezia eta Italiatik datozen asilo 
eskatzaileak) eta finkapen (EBtik kanpo, batez ere, Turkia eta Libanotik datozen asilo es-
katzaileak) konpromisoa betetzen laguntzeko, Espainiako Gobernuak Europar Batasuna-
rekin hartu ostean.
Eusko Jaurlaritza Getxo, Amurrio, Galdakao, Laudio, Portugalete, Tolosa eta Zarauzko 
Udalekin lankidetzan garatzen ari da. Ekimen honekin behetik gora eraikitako erantzuna 
egituratu nahi du, oinarrizko erakundeek hasieratik parte har dezaten bermatzeko.
Programak udaleko kultura arteko politikan eta nazioartean babesa eskatzen duten etor-
kinen harrera funtzioetan esparrua du.

INDARRALDIA

INDARREAN.
2017ko uztailean Getxok Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan jarduteko konpromisoa gau-
zatu zen.
2017ko irailean CEAR Errefuxiatuak Laguntzeko Espainiako Batzordearekin lankidetza-hi-
tzarmena sinatu zen eta 2 udal etxebizitza laga zitzaizkion.
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HELBURUAK

• Udalerrian nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonen Estatuko ohiko harrera 
sistema kualitatiboki eta kuantitatiboki osatu eta hobetzea eta, horretarako, tokiko admi-
nistrazioak eta gizarte-aholkularitzaren funtzioetan diharduen boluntarioen sareak parte 
hartzea.
Euskal erakundeen erantzukizun eremuaren ikuspegitik:
• Egungo harrera sistema indartzea, nagusiki, gizarteratzearen aldetik.
• Harrera-moldapen fasea hobetzea.
- Euskadiko CEAR, Immigrazio eta Kultur Artekotasunaren Unitate eta tokiko boluntario 
taldearen artean harrera eta gizarteratze batzordea sortu da (PERUALDE elkarteak koor-
dinatuta).
- PERUALDEk tokiko boluntarioak lortu nahi ditu, hizkuntzan, gizarteratzean eta gizarte 
nahiz lan prestakuntzan laguntza indartzeko.
- Eusko Jaurlaritzak boluntarioen zereginetarako diru-laguntzak ematen ditu eta Hezkun-
tza Sailak, HHEn bidez, hizkuntzak irakasten lankidetzan dihardu.
- Pertsona errefuxiatuek Euskadiko CEAR, udal eta boluntarioekin parte hartuko dute 
gizarteratze fasean etxebizitza bilatzen.
• Gizarteratze-autonomia fasea hobetzea.
- Eusko Jaurlaritzak urtero diru-laguntza eskaintzen dio udalari, pertsona errefuxiatuen 
integrazio-prozesuetan indartze-proiektua babesteko.
- Eusko Jaurlaritzak, diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko 12/2008 Legearen al-
daketaren esparruan, nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonek euskal babes siste-
ma lor dezaten aldaketak bultzatuko ditu (EGITEKE).
- Pertsona errefuxiatuek CEAR, udal eta boluntarioekin parte hartuko dute enplegua 
bilatzen.Lanbide ere prozesu horretan kide izango da.
• Prozesu ostekoa hobetzea.
Eusko Jaurlaritzak, laguntza-sareekin batera, jarduera-plana prestatuko du, prozesua 
amaitutakoan egoera kalteberan jarraitzen dutenentzat.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN, KLIKATU HEMEN  eta KLIKATU HEMEN

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1800720a.shtml
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9958/Documento_marco_cas.pdf?1499245
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10971/Refugiados_Memoria17_Objetivos18_cast.pdf?1517820972
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: GARAPENERAKO LANKIDETZA ZER-
BITZUA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA GETXOTIK MUNDURA MUNDUTIK GETXORA

Deskribapena Getxoko Udalak antolatutako jarduerak egitea. Abenduko bigarren asteburuan
burutzen dira gizarte-eragileen laguntzaz.

HELBURUAK
Lankidetza Getxoko herritarrei hurbiltzea.
Getxotar guztien ahaleginari esker, urtean zehar herrialde pobretuetan egindako lanaren 
berri ematea berriz ere da Getxotik Mundura Mundutik Getxora ekimenaren helburua.

INDARRALDIA 2013az gero INDARREAN.

MAIZTASUNA 2008az gero, urtero abenduaren hasieran garatzen da.

LINK-A Informazio gehiagorako KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: BERDINTASUN ZERBITZUA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA KULTURA ARTEKO ESPERIENTZIAK

Deskribapena

Kultur arteko elkarrizketek elkarri eta gure jatorri desberdinetatik hausnarketa egiteko 
aukera izan nahi dute: nola eraikitzen da gure nortasuna, gorputzetatik nahiz aginte eta 
bereizten duten emakumeen arteko norgehiagoka harremanetatik zapalketa eta mende-
kotasun ugarirekin. Baina, aldi berean, elkartasuna, gune eta itunak eraikitzeko aukera 
da. Horri esker, lotura sortu daiteke, lagun egin gaitezke eta zapaltzen gaituzten sistemak 
aurka borroka dezakegu.

HELBURUAK

Atzerriko eta bertako emakumeen artean loturak sortzea.
• Emakume anitzen artean taldean topaketa, hausnarketa eta ikasteko guneak-den-
borak bultzatzea.
• Nortasuna nola eraikitzen den eta zapalketa nahiz mendekotasun ugariekin duen 
harremana batera hausnartzea.

PARTE-HARTZAILEAK Jatorri desberdineko eta bertako emakumeentzat irekia.

INDARRALDIA Gaur egun INDARREAN. 2003. urtean sortu zen.

LINK-A Informazio gehiagorako KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/igualdad/programas/dialogos-interculturales-entre-mujeres
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ARDURADUNA: 
JESUSEN BIHOTZAREN UDAL EGOITZA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA BELAUNALDI ARTEKO PROGRAMAK

Deskribapena Getxoko eta udalerri hurbiletako ikastetxeetako ikasleen laguntzaz jarduerak egitea.Tal-
deak antolatu ostean egoitzara hurbiltzen dira, bertako egoiliarrekin harremana izateko.

HELBURUAK
• Belaunaldi desberdinetako pertsonak harremanetan jartzea.
• Bestelako moduan bideragarriak ez liratekeen jarduerak egoitzaren ingurunetik 
kanpo egitea.

PARTE-HARTZAILEAK Ikastetxeetako ikasleak eta egoitza zerbitzuen erabiltzaileak.

INDARRALDIA INDARREAN.
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ARDURADUNA:
JESUSEN BIHOTZAREN UDAL EGOITZA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA ZENTROKO ERABILTZAILEENTZAT LAGUNTZA PROGRAMA

Deskribapena
Udalerriko gizarte eremu desberdinetatik datozen boluntarioen laguntzaz, jarduerak gau-
zatzea. Aisiari lotutako jarduerak, zentrotik irteerak, txangoak, ospitaleetara laguntzak, 
etab. egiten dira.

HELBURUAK Zentrotik kanpo jarduerak egitea, burutzeko ohiz kanpoko laguntza eta babesa behar 
bada.

PARTE-HARTZAILEAK Elkarte desberdinetako kideak, hala nola, Argibe, Cáritas, Laguntzen, Cruz elkartea...

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/DocsPublic/residencia/memoria_residencia_2014_cas.pdf
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ARDURADUNA:
JESUSEN BIHOTZAREN UDAL EGOITZA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA URTEKO JARDUEREN AGENDA DISEINATZEA

Deskribapena Kultura, aisia... jardueren agendari buruz ekarpenak eta iradokizunak biltzeko prozesua.
Urte bakoitzaren hasieran edo amaieran egindako bilerak.

HELBURUAK Hurrengo urterako proposatzen den jarduera-agenda erabiltzaileen behar eta eskeetara 
neurri handiagoan doitu eta hobetzea.

PARTE-HARTZAILEAK Udal egoitzako erabiltzaileak.

INDARRALDIA INDARREAN.
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ARDURADUNA: GIZARTE ZERBITZUETAKO 
ETA PARTE-HARTZE KOMUNITARIORAKO 
ARLOA: GARAPENERAKO LANKIDETZA ZER-
BITZUA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA X. FILM SOZIALEN EMANALDIAK

Deskribapena Film sozialak ematea.

HELBURUAK

Film sozialen emanaldiaren helburua lankidetzari buruzko komunikazioa bultzatzea da, 
hausnarketarako guneak eskaintzearekin batera, besteak beste, honako gaiak lan baitai-
tezke: garapen iraunkorra, giza eskubideak, genero berdintasuna, immigrazioa, kultura 
artekotasuna... Horrez gain, zinemaldi honek emakumeen eta gizonen berdintasunerako 
ekintza positiboak egiten ditu.

PARTE-HARTZAILEAK KCD GKE, “Kultura, Comunicación y Desarrollo”, Aixerrota eta Romo-Artaza institutuak, 
Lankidetzarako Euskal Agentzia eta hainbat udal.

INDARRALDIA INDARREAN.

MAIZTASUNA Urtean behin.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/1520
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA - GETXO 
KIROLAK

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA

IZENA 3D INPRIMAKETA KIROL ETA ONGIZATEAREN EREMUAN

Deskribapena

2018. urtean 3DLAN elkartearekin lankidetzan, kirolaren eta ongizatearen eremuko 
erronkak bilatu ditu, 3D diseinuaren eta inprimaketaren teknologiarekin erantzun ahal 
zaienak, gizarte-arloan eta merkatuan inpaktu potentziala duten produktuak baliatuz.
Honakoei zuzendutako tailerrak: kirol-klubak, kirola modu pertsonal edo amateurrean 
egiten duten pertsonak, egokitze-premiak dauzkaten pertsonak, diseinatzaile/makerrak, 
eta kirol-materiala zein -ekipamendua fabrikatzen nahiz banatzen dituzten enpresak.
34 erroka identifikatu ziren. Horietatik 16 hautatu dira diseinu faserako, merkatu aukera 
eta bideragarritasun irizpideei jarraiki. Azkenean, 11 pieza diseinatzea lortu da eta lehe-
nengo prototipoak inprimatu dira. Prototipo horietatik gutxienez 4 identifikatu nahi dira, 
merkatuan ibilbide potentziala izateko.
Ekainaren 22an, La Kantera Invitational ekitaldia aprobetxatuz, “LaKantera Prototyping 
3DLAB” izeneko espazioa eratu zen, Skatearen eremuan prototipoak egiteari begira 3D 
diseinu eta inprimaketen aukerak erakusteko. Halaber, parte hartzeko espazio irekia izan 
zen eta sortu-diseinatu-inprimatu dinamikak eratu ziren.

HELBURUAK • Kirol jarduerak garatzeko erronkak eta konponbideak identifikatzea.
• Merkatuan ibilbidea izan dezaketen prototipoak eta produktuak diseinatzea.

PARTE-HARTZAILEAK 34 pertsona partaide: diseinatzaileak, kirol egileak eta desgaitasuna duten pertsonak, 
dagoeneko identifikatuta duten moldapen beharrarekin.   

INDARRALDIA INDARREAN. 2018ko urtarriletik apirilera, errepikatzeko asmoz.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://getxo.eus/es/getxo-kirolak/noticias/288
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ARDURADUNA: KULTURA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA: EUSKARA ZERBITZUA PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA LANGILE EUSKALDUNEN SÁREA. BIZI

Deskribapena Udaleko eta erakunde autonomoetako langileen sarea, lan-ingurunean euskara erabil-
tzearekin konpromisoa hartu badu.

HELBURUAK Udalaren eguneroko barne funtzionamenduan euskararen erabilera sustatzea.

PARTE-HARTZAILEAK Udaleko langileak, euskara erabiltzearekin konpromisoa hartu badute.

INDARRALDIA 2014az gero INDARREAN.
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
GETXOLAN. EKONOMIA SUSTAPENA

PROGRAMA PARTEKATUAK

IZAERA
IZENA STOCKEN MERKATUA

Deskribapena Merkataritza dinamizatzeko programa; horren bidez saltokiek denboraldiaren amaierako 
produktuak prezio merkeagoetan kalera ateratzen dituzte.

HELBURUAK
Tokiko merkataritza bultzatzea eta sektoreak udalerriari eskaintzeko duen guztia erakus-
tea.
Merkataritza sarea eta establezimenduen artekoa sor dadin sustatzea.

PARTE-HARTZAILEAK 2018. urtean 84 saltoki partaide izan dira martxoan eta 87 irailean, udaberri-udako den-
boraldia amaitutakoan.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN eta KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/383
https://www.facebook.com/Getxolan/videos/1965082340446230/


1.           162. ORRIA

Getxoko Udalak kanal eta metodo ugari ditu erakundearekin berarekin eta erakunde autonomoekin harremanetan 

jartzeko.

Hurbila izateari esker, herritarren eta udal langileen komunikazioa, eredu zorrotzean egituratua egotetik urrun, behar 

edo nahi duen edozeinentzat irekia eta irisgarria da.

Ondoren, udalarekin eguneroko harremanetan Getxoko herritarrentzat eskura dauden kanalak aurkeztuko dira.

6. HARREMAN ETA ARRETA KANALAK
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 HARREMAN ETA ARRETA KANALAK HIRITARREKIN

HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBIT-
ZU, ETXEBIZITZA ETA ONDAREA-

REN ARLOA
5

OGASUN, EKONOMIA SUSTA-
PEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO 

ARLOA
2

LEHENDAKARITZA ARLOA 
(Zerbitzu Orokorrak,Udaltzaigoa, 
Babes Zibila eta Kale Publikoa)

2

 KOMUNIKAZIO, HERRITARREN 
ARRETA, GARDENTASUNA ETA 

HIRITARREN PARTAIDETZARAKO 
ARLOA

1

JESUSEN BIHOTZAREN UDAL 
EGOITZA

1
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ARDURADUNA:  KOMUNIKAZIO, HERRITA-
RREN ARRETA, GARDENTASUNA ETA HIRITA-
RREN PARTAIDETZARAKO ARLOA

HARREMAN ETA ARRETA KANALAK

IZAERA

IZENA HIRITARREI ARRETA EGITEKO BULEGOAK

Deskribapena

Getxoko herritarrei arreta egiteko bulegoak, udalerriko auzo desberdinetan kokatu-
takoak.
• HAB - Algorta eta KIUBTorrene 3
• HAB - Areeta/Romo:Mesedeetako kalea, 13 (Udal Elkartegia)
• Andra Mari / HAB:Benturillena 17
• Udaletxea:Foru kalea, 1
Arreta goizez eta arratsaldez eskaintzen da, 8:00etatik 14:00etara, astelehenetik ostirale-
ra bitartean eta 16:30etik 19:00etara asteazkenetan Algortako bulegoan.

HELBURUAK Udal izapide guztietan Getxoko biztanleei zerbitzua eskaintzea.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/oficinas-municipales-getxo
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
KALITATE ETA INFORMAZIO SISTEMEN SAILA

HARREMAN ETA ARRETA KANALAK

IZAERA

IZENA OHAR, KEXA ETA IRADOKIZUNEN (OKI) KUDEAKETA SISTEMA

Deskribapena
Kezkak eta, nagusiki, Getxon bizi diren horien kezkak kanal askoren bidez biltzeko siste-
ma; gaien arduradunen erantzunak Kalitatean modu zentralizatuan jasoko dira eta eran-
tzuna oharra erregistratu duen pertsonari bidaliko zaio.

HELBURUAK Getxoko herritarren edozein kezka, kexa edo iradokizun jasotzea, gure zerbitzuak eskaint-
zean hobetzen laguntzeko.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/servicios/solicitudes/incidencias-web
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
KALITATE ETA INFORMAZIO SISTEMEN SAILA

HARREMAN ETA ARRETA KANALAK

IZAERA
IZENA ZERBITZU-KARTAK

Deskribapena Getxoko Udalaren zerbitzuek dituzten konpromisoak sistematikoki kudeatzeko proiektua.

HELBURUAK

• Zerbitzuari buruz herritarren itxaropenak ezagutzea eta, horretarako, beren par-
taidetza izatea.
• Zerbitzua herritarren itxaropenetara egokitzea.
• Herritarren itxaropenetan oinarrituta, zerbitzuak herritarrekin hartutako konpro-
misoak zehaztu eta definitzea.
• Eskaintzen diren zerbitzuak eta eskaintzean onartutako konpromisoak jendau-
rrean azaltzea.
• Herritarrei arreta eta informazioa hobetzea (zerbitzu kartak eskaintzen diren zer-
bitzuak ditu, baita beste honako hauek ere: administrazioak onartutako konpromisoak, 
araudi arautzailea, erabiltzaileek parte hartzeko moduak, erabiltzaileen eskubideak eta 
eginkizunak eta zerbitzuari buruzko informazioa (helbideak, sarbideak eta ordutegia).
• Onartutako konpromisoen ebaluazio gardena ahalbidetzen duten adierazleak 
diseinatu eta argitaratzea.
• Zerbitzua ikuskatu eta hobetzea eta aldizka erabiltzaileen behar eta itxaropeneta-
ra egokitzea.

PARTE-HARTZAILEAK
Bazkide ez diren herritarRak.
Zerbitzuan nahasitako arloko teknikariak.
Kalitate eta Ebaluazio Zuzendaritzako teknikariak.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako KLIKATU HEMEN

http://www.getxo.eus/es/calidad#2
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ARDURADUNA: OGASUN, EKONOMIA SUS-
TAPEN ETA GIZA BALIABIDEETAKO ARLOA: 
KALITATE ETA INFORMAZIO SISTEMEN SAILA

HARREMAN ETA ARRETA KANALAK

IZAERA
IZENA HERRITARREI AURREZ AURREKO ARRETA ESKAINTZEA

Deskribapena Udaltzaingoaren bulegoetara hurbiltzen diren pertsonei arreta zerbitzua eskaintzea, hala 
eskatuz gero.

HELBURUAK Segurtasun eta babes zibilaren arloan herritarren informazio-eskeei erantzutea. Egune-
roko arazoak ebaztea.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA INDARREAN.
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ARDURADUNA: LEHENDAKARITZA ARLOA 
(ZERBITZU OROKORRAK, UDALTZAINGOA, 
BABES ZIBILA ETA KALE PUBLIKOA)

HARREMAN ETA ARRETA KANALAK

IZAERA
IZENA ONLINE SALAKETAK

Deskribapena Zerbitzu honi esker salaketa judizialak inprimakiaren bidez aurkez daitezke, gertakariak 
esklusiboki Getxoko udalerrian izan badira.

HELBURUAK Udaltzaingoan salaketa aurkezteko orduan, Getxoko herritarrei udaleko erakunde guztie-
kin zerikusia duten izapideak errazteko zerbitzua eskaintzea.

PARTE-HARTZAILEAK Edozein pertsona, 18 urtetik gorakoa, Getxoko udalerrian izandako gertakariengatik.

INDARRALDIA INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/policia-local/servicios/denuncias-judiciales
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA ETA 
ZERBITZU, ETXEBIZITZA ETA ONDAREAREN 
ARLOA

HARREMAN ETA ARRETA KANALAK

IZAERA

IZENA HERRITARREI ARRETA EMATEKO BULEGO BEREZIA

Deskribapena

Herritarrei aurrez aurreko arreta eskaintzeko bulegoa, herritarren kontsultak eta bisitak 
biltzen dituena eta herritarrak berak bideratzen dituena.
Halaber, telefono arreta eskaintzen da honako telefono zenbakiaren bitartez: 94 466 01 
60.

HELBURUAK
Kexak, iradokizunak eta informazio eskeak herritarrei zuzenean hartzea. Zehazki, hirigin-
tza diziplina, hirigintza plangintza eta hirigintza kudeaketarekin zerikusia duten alderdie-
tan kontsultak erantzutea.

INDARRALDIA 2011z gero INDARREAN.

LINK-A Informazio gehiagorako, KLIKATU HEMEN

https://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/oficinas-municipales
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA ETA 
ZERBITZU, ETXEBIZITZA ETA ONDAREAREN 
ARLOA

HARREMAN ETA ARRETA KANALAK

IZAERA
IZENA OBRA ETA AZPIEGITURA NAHIZ ZERBITZUEN AURREZ AURREKO ETA TELEFONO ARRETA

Deskribapena Herritarrentzat aurrez aurreko arreta, udal bulegoetan bertan, edo telefonoz:
94 466 0180

HELBURUAK

• Gorabeherak eta kexak erregistratzean herritarrekin zuzeneko harremana ahalbi-
detzea.Obra berria, bide publikoan mantentze-lanak edo gorabehera, azpiegiturak eta 
zerbitzuak.
• Udalerria konponduz zuzenean jardutea.

INDARRALDIA INDARREAN.
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA ETA 
ZERBITZU, ETXEBIZITZA ETA ONDAREAREN 
ARLOA

HARREMAN ETA ARRETA KANALAK

IZAERA
IZENA ONDARE ETA ETXEBIZITZAN AURREZ AURREKO ETA TELEFONO ARRETA

Deskribapena Herritarrentzat aurrez aurreko arreta, udal bulegoetan bertan, edo telefonoz:
944660044 / 944660045.

HELBURUAK Udal ondarearekin eta etxebizitzarekin zerikusia duten gaietan herritarrekin harreman 
zuzenagoa izatea.

INDARRALDIA INDARREAN.
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA ETA 
ZERBITZU, ETXEBIZITZA ETA ONDAREAREN 
ARLOA

HARREMAN ETA ARRETA KANALAK

IZAERA
IZENA UDAL ERAIKINETARAKO AURREZ AURREKO ETA TELEFONO ARRETA

Deskribapena Herritarrentzat aurrez aurreko arreta, udal bulegoetan bertan, edo telefonoz.
Herritarrei arreta emateko telefono zenbakia honakoa da: 94 466 0171.

HELBURUAK Udal-eraikinak mantendu eta hobetzeari lotutako gaietan herritarrekin harreman zuzena-
goa ahalbidetu eta bideratzea.

INDARRALDIA INDARREAN.
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA ETA 
ZERBITZU, ETXEBIZITZA ETA ONDAREAREN 
ARLOA

HARREMAN ETA ARRETA KANALAK

IZAERA
IZENA HERRITARREK INFORMAZIOA ZUZENEAN ESKATZEA

Deskribapena Herritarren eskeak zuzenean eta modu pertsonalizatuan erantzutea.Kasua eta informa-
zioa eskatzera daramaten arrazoiak edo justifikazioa aztertuko dira.

HELBURUAK Herritarrek eskatu ostean, informaziorako zuzeneko arreta zerbitzua ahalbidetzea.

PARTE-HARTZAILEAK Herritarrak, orokorrean.

INDARRALDIA INDARREAN.
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ARDURADUNA:
JESUSEN BIHOTZAREN UDAL EGOITZA HARREMAN ETA ARRETA KANALAK

IZAERA
IZENA KEXA ETA IRADOKIZUNEN POSTONTZIA

Deskribapena Udal egoitzan bertan postontzi fisikoa dago eta egoitzako erabiltzaileek, baita egoiliarrak 
bisitatzera joaten direnek ere, kexak eta iradokizunak egin ditzakete.

HELBURUAK Udal egoitzaren inguruan Getxoko herritarren beharrak ezagutzea.

PARTE-HARTZAILEAK Udal egoitzako erabiltzaileak eta horien senitartekoak.

INDARRALDIA INDARREAN.
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ARDURADUNA:
JESUSEN BIHOTZAREN UDAL EGOITZA HARREMAN ETA ARRETA KANALAK

IZAERA

IZENA UDAL EGOITZAKO ERABILTZAILEENTZAT ARRETA UNITATEA

Deskribapena
Udal egoitzan zerbitzu berezi bat dago erabiltzaileei eta senitartekoei arreta eskaintzeko 
honakoen inguruan: behar zehatzak, dokumentazioa kudeatzea, laguntzak izapidetzea, 
kexak, iradokizunak, etab.

HELBURUAK Zerbitzuko erabiltzaileei eta senitartekoei arreta pertsonalizatua eskaintzea.

PARTE-HARTZAILEAK Udal egoitzako erabiltzaileak eta horien senitartekoak.

INDARRALDIA INDARREAN.



1.           176. ORRIA


	Aurrekoa15: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 

	Aurrekoa18: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 

	Aurrekoa: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 

	HUrrengoa: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 

	Button 74: 
	Button 76: 
	Button 78: 
	Button 80: 
	Button 82: 
	Button 84: 
	Button 86: 
	Button 88: 
	Button 90: 
	Button 93: 
	Button 94: 
	Button 96: 


