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1. ENPRESEN SUSTAPENA  

Getxoko Udalaren sustapen ekonomikoko zerbitzuaren helburua da Getxo 

udalerriko enpresa-egitura dinamizatzea. Hori lortzeko helburuarekin urte 

honetan egin diren ekintzak hauek izan dira: 

 

 

1.1. ENPRESENTZAKO AHOLKULARITZA 

1.1.1. Enpresentzako aholkularitza zerbitzu iraunkorra 

Udalerrian kokatuta dauden mikroenpresa txiki eta ertainei eskaintzen zaien 

banako eta doako laguntza, enpresen kudeaketa hobetu, jarduera berriak 

aztertu edota zalantzak alderatzeko. Xedea udalerriko enpresa sarea finkatzea 

da. 

COVID19 pandemiaren ondorioz enpresak itxi ondoren, Ekonomia Sustapen 

Sailean lehenik zeuden zerbitzuak berriz diseinatu behar izan genituen azkar 

egokitzeko enpresen beharrei. Konfinamenduko lehen egunak igaro zirenean, 

udalerriko enpresen eta udal-teknikarien arteko zuzeneko harremanetarako 

zerbitzua ireki genuen. Gure iritziz, zerbitzuarekin kontaktu iraunkorra izateak 

bizitzen ari zen shock izugarria gutxi zezakeen. Enpresekin izandako 

elkarrizketei esker, epe laburrean bi behar antzeman genituen: laguntza eta 

neurriei buruzko informazio pertsonalizatua behar zen eta bezeroen beharretara 

egokitze aldera haien zerbitzuak berriz diseinatzeko laguntza behar zuten. 

COVID19 informazio eskuragarria: 

Lehenengo helburua betetzeko, udalaren webgunean atalak sortzen joan ginen 

enpresei berri emateko, eta antzemandako beharren arabera egokitu dugu 

konfinamenduari buruzko legedia, konfinamendutik ateratzeko laguntza eta 

arlokako protokoloen informazio zehatz eta eguneratua. Sare sozialen, posta 

elektronikoaren... bidez hedatutako informazioa. Gure helburua zen etengabe 

enpresak jakinaren gainean uztea eta prozesu edo izapideetan laguntzea. 

Laguntzei buruzko aholkularitza pertsonalizatua: 

Informazio asko zegoen, eta enpresa txikiei zaila egiten zitzaien zer laguntza lor 

zitzaketen eta nola egin zezaketen zehaztea. Aholkularitza-enpresek kaleratzeak 

eta ABEEEak izapidetzen zituzten, baina ezin zieten enpresei zeuden laguntzei 

buruzko informazio pertsonalizatua eman. Hala, telefono-zerbitzua sortu genuen 
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enpresek deitzeko, eta modu pertsonalizatuan zehatz-mehatz adierazten 

genizkien laguntzak. Halaber, laguntza etengabea zuten zalantzak argitzeko. 

Prozedurari jarraikiz, gutxi gorabehera ordubeteko telefono-elkarrizketa 

mantentzen zen, aukerak azaltzeko eta elkarrizketako informazio 

adierazgarrienarekin posta elektronikoa bidaltzeko. Kasu batzuetan, enpresek 

berriz deitu dute aurkeztu beharreko dokumentazioaren inguruan zalantzak 

argitzeko. 

COVID2 zerbitzua. Banako eta taldeko linean aholkularitza COVID-

19aren egoerari aurre egiteko. 

 

Epe laburrean: IKTak sartzen laguntzeko eta beren zerbitzuak eraldatzeko 

banako aholkularitza. Helburua zen, ahal zen neurrian, bezeroekin harremana 

mantentzea. (Sarean). Enpresek aholkularitza eskatu dute tresnak eta haien 

aplikazioa ezagutzeko. Beren bezeroei sarean zerbitzuak eskaini eta kobratu 

nahi zizkieten. Era berean, zerbitzuak aldatu behar zituzten beharretara 

egokitzeko. Aholkularitza protokoloak nire negozioaren beharretara moldatzeko. 

Epe ertainean: Merkataritza-estrategiaren eta ekintzen aplikazioaren banako 

aholkularitza (sarean). Enpresa batzuekin salmenta-zikloa berrikusten ari da, 

behar berrietara egokitzeko. 

 

COVID garaian arreta enpresei 

2020ko martxotik maiatzera, konfinamenduan, enpresei laguntzeko 

zerbitzua sortu zen, eta eskeak honako moduan laburbil daitezke: 

- Euren jarduerarekin jarraitzearen inguruko erabakiak. 

- Linean zerbitzuak kudeatzeko tresnak. 

- Eskatu beharreko laguntzen informazioa eta laguntza. 

- Halako egoera batean gauzatu beharreko izapideei eta egiteko 

moduari buruzko erabakiak. 

- Kontingentzia-planak egin eta ikuskatzeko laguntza. 

2020ko martxoaren 30etik ekainaren 4ra 213 enpresa jarri ziren Getxolanekin 

harremanetan ETE-entzako laguntzei buruzko informazioa eskuratzeko. Eskaera 

horietatik 48 saltokiak ziren, 27 ostalaritzako establezimenduak, 20 turismoko 

enpresak eta 118 zerbitzuen sektorearen ingurukoak. 

 

Aholkularitza zerbitzuetako enpresei 

Aholkatutako zerbitzu enpresak anitzak dira, bai sektoreari erreparatuz, bai 

forma juridikoa kontuan hartuta. Autonomoak, mikroenpresak eta 

ekonomia jarduera duten elkarteak dira gure bezero nagusiak. 

 

2020. urtean 85 enpresei eta elkarte bati eman zitzaien arreta. 

Aholkularitzan 141 pertsona nahasi ziren, eta emakumeak gizonak baino 

gehiago izan ziren. 
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 Aholkatutako zerbitzu-enpresetako pertsonak: 

 

 

 

 

 

 2020. urtean aholkularitza-orduak: 

 

AHOLKULARITZA MOTA ORDU KOPURUA 

Estrategia 32,75 

IKTak 30,25 

Mk linean 12 

Merkataritza 287,5 

Ekonomikoa-finantzetakoa 
15,5 

Legeria eta zergak 
17,5 

GGBB 
1 

Guztira 
396,5 

 

 

Aholkularitza-orduetan aurten enpresetarako merkataritza-aholkularitzaren 

eske garrantzitsua aurkitu dugu, 2020. urtean prestakuntza indartu dugu, 

merkataritza-abilezia eta -diseinuan prestakuntza integrala eman dugu, 

antzemandako gabeziak estaltzeko.  

 

Silver Bizkaia Elkarlanean programa 

2019. urtean (urria) Silver Bizkaia Elkarlanean jarri zen abian. Proiektu 

horren helburua da Silver economy-zilarreko ekonomiaren negozio eta 

aukerei laguntzea. Getxok proiektu hori Bizkaiko beste 6 agentziekin batera 

garatzen du, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz. 4 eremu nagusi hautatu 

dira bereziki adierazgarriak direlako: Elikadura, osasuna-zaintza, turismoa-

aisialdia-merkataritza eta etxebizitza. 

 

SEXUA KOP. % 

Gizona 51 % 36 

Emakumea 80 % 64 
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Zenbait enpresa-proiektu partaide daude, batez ere udalerrian dagoeneko 

zerbitzuak ematen dituzten enpresenak. Horiek gaur egun negozio-ildo 

berriak garatzen ari dira, Silver taldearen beharretara egokitutakoak. 

 

Proiektu partaideak hautatutakoan bi motako ekintzak egin ziren: 

 

1. Taldeko eta banako saioak Getxoko proiektuekin Silver 

bezeroetarantz negozio-ildoak definitzen laguntzeko. 

 

2. Eskualdeen arteko saioak ondorengo hauetan lankidetza 

sortzeko: 

 Osasuna-zaintzak-nutrizioa 

 Turismoa-aisialdia-merkataritza-elikadura. 

 Bizigarritasuna eta etxebizitza.  

 

Gainera, zaintza-sistema sortu zen. Jardueraren helburua izan da zaintza 

aktiboa egitea Silver munduan gertatzen ari denaren inguruko ezagutza 

sortzeko eta agentzia partaideei zabaltzeko. Horiek, aldi berean, euren 

enpresei helarazi diete hileko informazio-buletinaren bitartez. Proiektuan 

zehar 11 buletin egin dira, eta 126 aukera jaso dituzte. 

 

Proiektuaren lorpenak 

 Silver Economy arloan aukerei buruz sentsibilizatzea, adinekoentzako 

zerbitzu / produktu berriak zabaldu edo diseinatzeko. 

 Prestakuntza-ibilbidea diseinatzea, Silver bezeroen proiektuak 

lantzeko. 

 Enpresek planteatutako zerbitzuak zerbitzuaren erabiltzaileekin 
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(udalerriko adinekoak) alderatzeko eta baterako diseinurako formatu 

metodologikoa. 

 Zerbitzuaren prototipoak eratu eta diseinuan praktikan jartzea, 

diseinatutako zerbitzua merkatuaren beharretara egokitzen dela 

alderatzeko. 

 Enpresak lankidetzarako prestatu eta aholkatzea, eskualdeen arteko 

jardunaldietan proposamen erakargarriak aurkez ditzaten. 

 

 

Aholkularitza merkataritzari  

Merkataritzaren sektorean 30 enpresei eman zaizkie aholkuak.  

Aholkatutako pertsonak sexuaren eta adinaren arabera. 2020: 

   SEXUA     

GIZONAK 10 % 33,3 

EMAKUMEAK 20 % 66,7 

GUZTIRA 30   

   ADINA     

>30 
 

% 10 

31-45 
 

% 50 

>45 
 

% 40 
 
 

  Ordu-kop. aholku-motaren 
arabera   

MERKATARITZAKOA 
 

0 

LEGEDIA/DBLO 41,75 

EKONOMIA-FINANTZAK 30,75 

IKTBak 
 

11,75 

TPV/BARNE-DISEINUA 11,50 

DIAGNOSTIKOA 0 

Guztira   95,75 
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Aholkularitza ostalaritzari:  

 

Ostalaritzaren sektorean 60 enpresei eman zaizkie aholkuak.  

Aholkatutako pertsonak sexuaren eta adinaren arabera. 2020: 

   SEXUA     

GIZONAK 29 %48 

EMAKUMEAK 31 %52 

GUZTIRA 60 
 

   ADINA     

>30 
 

%32 

31-45 
 

%33 

>45 
 

%34 
 
 

  Ordu-kop. aholku-motaren 
arabera   

MERKATARITZAKOA 
 

3 

LEGEDIA/DBLO 234,5 

EKONOMIA-FINANTZAK - 

IKTBak 
 

- 

TPV/BARNE-DISEINUA - 

DIAGNOSTIKOA 12,5 
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1.2. ENPRESEN DINAMIZAZIORAKO ESTRATEGIAK 

 

1.2.1. Enpresek eta elkarteek egindako dinamizazioari laguntzeko 

laguntzen ildoak.  

Getxoko Udalak, enpresen, haien taldeen, elkarteen eta profesionalen 

federazioen, eta administrazioaren arteko kolaborazioa sustatzeko, abian 

jarri ditu laguntza horiek, udalerrian sustapen ekonomikoko jarduerak 

egiten eta abian jartzen laguntzeko. 

 

1. ildoa: Dinamizazio ekonomikoaren jarduerak egiteko laguntzak, 

Getxoko merkatarien edota ostalaritzako. Elkarteek eskeari uko egin 

zioten. 

 

2. ildoa: Dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak, 

esparru estrategikoetako profesionalen elkarteetara bideratuak:  

 

Getxo Express 
Elkartea, express 
laburmetraien jaialdia 

 

8.949,55 € 

GETXOEXPRESS PRO, 

ikus-entzunezkoen 

profesionalei 

zuzendutako 

jardunaldiak 

Eskena, Euskadiko 
produkzio eszenikoen 
enpresen elkartea 

 

15.000 € 

Etorkizunerako mezuak 

online kongresua, arte 

eszenikoetako 

profesionalei zuzendua 

Karraskan, Euskadin 
kulturaren 
berrikuntza eta 
berrikuntzaren 
kultura sustatzeko 
elkarte profesionala 

15.000 € 

Berrikuntzaren eta 

Kulturaren VI. 

Jardunaldiak 

 

 
 

 
3. ildoa: Dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak, 

udalerriko nortasun juridikorik gabeko taldeei bideratutakoak. Ez 

dago eskaerarik. 

 

4. ildoa: Jarduera turistiko erregularrak abian jartzeko laguntzak, 

nortasun juridikorik gabeko enpresei eta taldeei bideratutakoak. 

2020. urtean, 13 turismo enpresak jaso dute dirulaguntza, zenbateko 

globala 49.063,77 euro izan delarik, 10 proiektu egikaritzeko. Horiek 

lagunduko dute Getxoren posizionamendua hobetzen kulturaren, itsasoaren 

eta gastronomiaren bueltako jomuga turistiko gisa.  
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Emandako zenbatekoa 

 

  

1. proiektua: Urpekaritzan aritzeko irteerak 4.000,00 

Tarpoon SUB SL 4.000,00 

2. proiektua: Irteerak belaontzian 15.440,45 

Náutica Galea 3.554,05 

2 Millas Volans 4.000,00 

Marmitako 

Sailing SL 3.886,40 

Polaris Nautika 

Eskola 4.000,00 

3. proiektua:  Euskal garagardoen dastaketa 3.992,30 

Txinuk 3.992,30 

4. proiektua:  El Bote Tours 4.000,00 

Ropetea SL 4.000,00 

5. proiektua: Paseoak motordun itsasontzian 3.850,00 

Gaikerta Cruising 

SL (Jose Muro) 3.850,00 

6. proiektua: Ramiro Pinilla 3.960,00 

Utopian 

(Kooperatiba 

Elkarte Txikia) 3.960,00 

7. proiektua: Surf ikastaroak 4.000,00 

Off de Lip; La 

Salbaje Surf 

Eskola 4.000,00 

8. proiektua: Ibilaldi geologikoa Flyschean 2.161,02 

Aintzane Goffard; 

Geotxiki 2.161,02 

9. proiektua: Isiltasunean ibiltzea 3.660,00 

Josu Belmonte 3.660,00 

10. proiektua: Euskal sukaldaritza berriaren 

teknikak 4.000,00 

Hotel Los 

Tamarises SL 4.000,00 

 

 

5. ildoa: Merkatarien elkarteen funtzionamendu gastuetarako 

laguntzak. 

Merkatarien elkarteek beren gain hartzen dituzten funtzionamendu 

gastuekin laguntzea, horien ohiko funtzionamendua ahalbidetzeko.  

 

 

 

 

Getxo Enpresa eta Merkataritza-Getxo 
Enpresa 

18.967,23€ 

Algortako Dendak Elkartea 1.032,77€ 
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6. ildoa: Merkatarien elkarteen artean asoziazionismoa bultzatzeko 

eta mantentzeko proiektuetarako laguntzak. 

Erakundeari bazkide, hau da, saltoki berriak batzea eta horiek mantentzea 

helburutzat duten proiektuak/ekintzak.  

 

Algortako Dendak Elkartea 4.400,00€ 

 

 
 

1.2.2. COVID-19ak sortutako osasun-krisiaren ondoren Getxoko 

enpresentzat laguntza bereziak: 

 

 COVID-19ak sortutako osasun-krisiaren ondoren, Getxo udalerrian 

establezimenduak manten daitezen  bultzatzeko laguntza 

berezien deialdia. Apirilaren 7ko BAOn argitaratu zen. 

 

o 1,5 milioi euro banatu dira udalerriko 1.024 autonomo eta 

mikroenpresaren artean. Sektoreka, gehienak zerbitzuen 

enpresak dira (500), saltokiak (301), ostalaritza (210) eta 

turismo zerbitzuen enpresak (13). 

 

o 1.085 eskari jaso dira. Aztertu ostean, emandako 

dirulaguntzen kopurua 1.024 izan da, eta 49 ukatu dira. 8 

uko egindako egon dira, eta 4 ez dira onartu epez kanpo 

aurkezteagatik. 

 

 

 

 Bizitako testuinguru zailean ostalaritza-establezimenduen 

jarduera dekretu bidez eten izanaren ondorioak arintzera 

bideratutako laguntzen deialdia. Laguntza horien bidez, Getxo 

udalerriko sektorearen jarduerari eutsi nahi zaio, behin nahitaezko 

itxialdia gainditu ondoren. 500.000 euro. Tokiko Gobernu 

Batzordeak 2020ko abenduaren 30ean onetsi zituen. 2021eko 

urtarrilaren 11ko BAOn argitaratu ziren. 

 

o 290 eskaera jaso dira. Horiek aztertu ostean, 270 

dirulaguntza eman dira (312.709,84 € guztira), 14 ukatu dira 

eta 6 eskaerek atzera egin dute prozesuan zehar. Emandako 

laguntzen artean, 121 pertsona fisikoei eman zaizkie (%45), 

72 ondasun-erkidegoen eta sozietate zibilen kideei (%27) eta 

77 pertsona juridikoei (%29). Langile-kopuruaren arabera, 

192 dirulaguntza 6 langiletik beherako enpresei eman zaie 

eta 78 dirulaguntza 6 langile edo gehiago dituzten enpresei. 
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1.2.3. Udalerriko enpresa-eragileekin topaketa-guneak. Enpresen 

kontsulta-foroa. 

2020. urtean Ekonomia Sustapen Arloak bultzatu zuen Getxoko enpresen 

eta tokiko administrazioaren arteko lankidetza publiko-pribatuaren egitura 
berria. 

 

2020ko urtarrileko mugarriak: 

 Elkarrizketa eta lankidetza publiko-pribaturako eredu berria 

ezagutarazi 

 Hautagaitzak aurkezteko epealdia hasi 

 2020ko lehenengo hiruhilekoko jarduketen kronograma argitaratzea. 

 

 

20ko otsaileko mugarriak:  

 

 Ordezkari sektorialen hautagaitzak, bozkatzeko sistema eta 

bozkatzeko epealdia argitaratu 

 2020ko lehenengo hiruhilekoko kronograma argitaratzea; foroa 

eratzeko ekitaldia (03/12) - bertan behera utzita. 

 

 
20ko martxotik ekainerako mugarriak: 

 Zuzeneko harremanak eta elkarrizketak enpresekin eta ordezkari 

sektorialekin 

 COVID19: aholkularitza zerbitzu espezializatua 

 COVID-19ak sortutako osasun-krisian Getxoko udalerriko 

establezimenduak mantentzeko laguntza bereziak 

      (1.087 eskaera; 1,500,000 €) 

 Herriko kontsumoa suspertzeko kanpainak 

 GETXO BONO, deialdi berezia; (sektore berriak onuradunen 

artean; 231 enpresa atxikita; 400.000,00 €) 

14 enpresa turistiko eta 23 ostalaritzako enpresa lehenengoz 

batu ziren Getxo Bonora 
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 Turismoaren arloko komunikazio-plana herriko bisitariak 

erakartzeko 

20ko uztaileko mugarriak: 

 Ordezkari sektorialen berri eman eta posta elektronikoko kontuak 
ireki ekarpenak, proposamenak eta beste jasotzeko 

 Ostalaritzaren Mahaia (2020/07/14) eta Merkataritzaren Mahaia 
(2020/07/16) 

 

20ko irailetik abendurako mugarriak: 

 Arlokako mahaiak egitea 

1.- Ostatuen Mahaia (2020-09-14)  

2.- Interpretazio-zentroen, gidarien eta bidaia-agentzien Mahaia (2020-09-

14)  

3.- Kirol-aisialdiaren Mahaia (2020-09-15)  

4.- Taxien Mahaia (2020-09-15)  

5.- Ostalaritzaren Mahaia (2020/09/16; 2020/11/16 - berezia)  

6. Merkataritzaren Mahaia (2020/09/17)  

 

 Enpresen kontsulta-foroa (2020/10/8); arlokako mahaiek 

proposatutako jarduketei lehentasuna eman zaie. 

 Kontrasteko Mahai Politikoa(2020/10/15) 

 Lehentasunezko jarduketak gauzatzea. 

 Berehalako jarduketak egitea; adibidea: 2020ko Getxo Bonoan 

aldaketak eta sustapen kanpaina berria; Gabonetako Kanpaina 

agertoki berrira egokitzea; Mugikortasunaren-TAOaren inguruko 
informazio-saioa... 

 2021eko aurrekontuan kreditua sartzea lehentasunezko jarduketak 

gauzatzeko. 

Webgunean mahaien aktak argitaratzea. 
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1.2.4. Merkataritza-eremua dinamizatzeari begira lankidetza publiko 

pribaturako programak. 

 

 Saldoen merkatua: 2020. urtean, COVID19ak sortutako osasun-

egoera eta neurriak zirela bide, martxoko edizioa egiten ari zenean 

bertan behera utzi behar izan zen eta irailean ez zen antolatu. Hala eta 

guztiz ere, azkeneko edizioetan parte hartu zuten establezimenduei 

lagundu zitzaien, “Getxoko merkataritza beti zurekin” lelopean batez ere 

linean egindako komunikazio-kanpainaren bidez eta gehigarri berezi 

batekin. 

  

 Getxo Bono 2020 kanpaina: merkataritzan, ostalaritzan eta zerbitzu 

pertsonaletan kontsumoa bultzatu eta pizgarri izan nahi duen ekimena. 

COVIDaren ondoriozko egoeragatik eta establezimenduek haiek tokiko 

kontsumoa are gehiago bultzatzeko mahai gainean jarritako 

beharrizanagatik, bonoen kopurua areagotu zen: 3.000 bono 2019. 

urtean, eta 44.720 2021. urtean. Horrez gain, lehenengo aldiz beste 

establezimendu eta zerbitzu batzuk sartu dira kanpainan: aisia, 

turismoko planak eta ostalaritza. Hala, guztira 263 enpresak hartu dute 

parte. 

 

COVIDaren egoera dela eta, 2020an zuzkidura ekonomikoa 40.000 €-tik 

400.000 €-ra igo zen. 
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 Getxon Take away eta Delivery zerbitzuak hedatzea: ostalaritzari 

ixtea agindu zitzaion, baina etxera eramateko janariaren biltze- eta 

entregatze-zerbitzuak eman zitzakeen, beraz, euskarri-flyerraren 

hedapena bultzatu zen udalerrian zerbitzuak ematen zituzten 

establezimenduak adierazteko (gehigarria). Sare sozialetan eta udaleko 

webgunean argitaratu zen.  

 Gabonetako kanpaina. “Gabonetan, piztu Getxoko dendak – Da luz a 

los comercios de Getxo” lelopean kanpaina aurreratu zen, eta 

kanpainaurrea egin zen. Merkataritza-ardatzetan aditzera eman zen 

udalerriko enpresen bilatzailea eta, gero, komunikazio-kanpaina 

gauzatu zen, tokiko establezimenduetan erosketak sustatzeko. 

 “BILBAO-BIZKAIA SORMEN-EROSKETAK” proiektua BFAk 

(Turismo Sustapenerako Zuzendaritza) sustatzen du, eta merkataritza-

elkarteekin batera lankidetzan aritu gara. Bisitari eta turisten erosketak 

bultzatzea da helburua. Hala, euskal identitatea eta abangoardia 

irudikatzen duen merkataritza eskaintza bildu nahi da urte osoan zehar 

kontsumi daitezkeen eskaintza eta produktuen bitartez. 2020. urtean 

ekimen honi atxikitako 22 establezimenduak bisitatu dira. Berariazko 

aholkularitza-zerbitzuak eman zaizkie eta BFAk sortutako “Welcome 

Packa” helarazi zaie. 

 

 

 GETXOAKTIBATU. Programaren helburua da gure udalerriko 

merkataritza-ardatzak eta merkataritza-establezimenduak ikusgai 

bihurtzea, sustatzea eta bizia ematea. Horretarako, formatu parte-

hartzailea erabiltzen da, non Getxoko herritarrek, profesionalek, 

saltokiek eta elkarteek doako ekintzak aurkeztu eta proposatzeko 

aukera duten eta administrazioaren zeregina ekintza gauzatu eta 

hedatzea den. 

2020ko martxoan, programaren berrikuntzekin aurkezpen-jardunaldia 

pandemiaren ondorioz bertan behera utzi ondoren, ekintza, 

prestakuntza eta bilera guztiak linean egin ziren, eta Hashtag 

#GetxoaktibaTU hashtag erabili zen sare sozialetan eta zoomen. Hala, 

ordura arte bizitakoarekin alderatuta, kanpainaren oso etapa 

desberdinari ekin zitzaion. 
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- Establezimendu partaideak (talde eragilea): 18 saltoki eta 1 

herritar. 

- 9 prestakuntza-saio Instagramen: 29 partaide. 

- Talde eragilearen 4 ekintza/erronka: Collagea Instagramen 

Getxoaktibatu hitzarekin (partaide bakoitzeko letra sortzaile 

bana); bideoa negozio bakoitzaren etxeko grabaketekin, 

1minutuko bideoan elkartzeko; bideo-grabaketa eta -muntaia 

protagonistak negozioetara joan daitezen Getxoko herritarrei 

gonbidatzeko; saltoki bakoitzeko bideoa grabatu eta muntatzea, 

protagonista berarekin saltoki partaide bakoitzean zehar 

paseatzen. 

- #GetxoAktibatu erabiltzea: 260 profil partaide, 4800

argitalpen (irismena: 268.000 pertsona; “gustuko dut”: 220.000; 

iruzkinak: 13.000). 

 

 
 

1.2.5. Toki garapeneko proiektuak, erakunde sozialekin elkarlanean. 

Ekonomia Sustapeneko Zerbitzu - Getxolanen helburuetako bat tokiko 

garapena bultzatzea da, ekonomia sozialarekin zerikusia duten proiektuak 

garatuta. Hartara, langabeen enplegagarritasuna hobetzen laguntzen da, 

eta, bereziki, laneratzeko zailtasun handienak dituztenena. Testuinguru 

horretan, laneratzeko enpresekin lankidetzan aritzea tresna bat da (beste 

bat gehiago) helburu horiek lortzeko. Ekintza desberdinak egin dira: 

Klausula sozialak dituzten proiektuak jarraitzea 

Fadurako jatetxea kudeatzez arduratzen den Suspertu SL gizarteratzeko 

enpresarekin eta Bilboko Emausekin lankidetza. Gainera, hainbat 

kontratutan (puntu garbiaren zerbitzua eta Getxobizi zerbitzua) agirietan 

xedatutako baldintzak betetzen direla jarraitzen ari da. 

 

Aholkularitza  

Enpresei beren enpresa-proiektuetan laguntzen ari zaie eta, xede horrez, 

alderdi desberdinetan aholkularitza eskaintzen zaie: legeak, merkataritza, 

enpresa-kudeaketa... Zerbitzua eman dute Fadura jatetxeak (Suspertu SL), 

Cedemos enpresak (Emaus Movilidad SL) eta Bihurtuz elkarteak. Era 

berean, Aparka Mobility SL enpresa sortzeko lankidetzan jardun da, Seed 

Capital eta Urbegi taldearekin batera. 
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1.3. BESTE DINAMIZAZIO PROIEKTU BATZUK  

Getxon gozatzeko planak ekimena  

2020an, ekimen honen bidez, 93 esperientzia sustatu eta zabaldu ziren, eta 

tokiko enpresek 270 plan eskaini zituzten.  

 

 Getxo Kostaldea: 18 enpresa; 30 plan. 

 Getxo monumental eta kulturala: 8 enpresa; 30 plan. 

 Getxo aktiboa eta ongizateari lotua: 19 enpresa; 18 plan. 

 Getxo enogastronomikoa: 218 enpresa; 8 plan. 

 Egitaraua: 7 enpresa; 7 plan. 

 

 
 

Ekimen honen helburua da Getxon egin daitezkeen turismo-esperientzien 

eskaintza guztia kontsumitzaileari hurbiltzea. Horrek guztiak tokiko 

enpresetan eta Getxon ekonomia-eragin handiagoa izatea du xede. 

 

Eskaintza hedatu zen, besteak beste, honako hauek bidez: 

 

 Euskarri grafikoak; hedapen digitalaren hazkuntza nabarmena. 

 Web orrian berezko atala egin da, eta kanpainan sartutako 

planak nahiz jarduerak jaso dira. Hala, gehiago zabaldu dira eta 

enpresa antolatzaileen erreserba/negozioak errazago itxi dira. 

 Getxo Turismoko sare sozialetan profilak. 

 Getxo Turismoko newsletterra. 

 

2020/11/26an enpresa guztientzako aurkezpen irekia egin zen <Planak 

2021> ekimenari batzeko, eta <BIZKAIKO FLYSCHA. Balioa emateko 

proiektua> proiektuaren zirriborroa aurreratu da. 

 

2021eko planak aurkezteko epea zabaldu zen (2020/11/26-2021/01/10) 

eta enpresei aholkularitza espezializatuaren zerbitzua eman zitzaien euren 

zerbitzuak 2020an lortutako emaitzetara, kontsumo-ohitura berrietara... 

egokitzeko. 
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Euskadi gastronomika kluba 

 

Euskadi Gastronomikoa Basquetour-ek bultzatutako ekimena da, eta 

helburu du Euskadi erreferentzia enogastronomiko bihurtzea mundu-

mailan. 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. 

 

 
 

Getxon 40 enpresa daude klubari atxikita. 2020. urtean ez da programa 

honi lotutako jarduerarik izan.  

 

 

Chef´s voice - Establezimendu irisgarrien sarea 

 

2020an 6-8 enpresa atxiki zitzaizkion tresna honi; 2780 erabiltzaile 

(urtarrila-urria) 

 

Helburua: eskaintza gastronomikora errazago iristea, aniztasun 

funtzionalak nabarmenduta. 

 

Funtzionaltasunak: karta-menuak zenbait hizkuntzatan, bai irakurtzeko, bai 

entzuteko; menuko platerak iragaztea, alergenoen arabera. 

 

 

Enpresa turistikoetarako doako itzulpen zerbitzua 

 

Tokiko eskaintza turistikoari buruzko informazioaren kalitatea hobetzeko, 

beste urte batez urtean zehar zerbitzu hau abian jarri da. Getxoko Udalak 

(Euskara Sailak) euskarara eta beste hizkuntza batzuetara (ingelesa, 

frantsesa eta bestelakoak) itzuli (ekonomia sustapena eta turismoa) 

eta/edo testuak zuzentzen dizkie Getxoko merkataritza, ostalaritza eta 

enpresa turistikoei, horiek jendeari begira erabili behar badira eta/edo 

bezeroekin harremana izateko badira (adibidez, menu-kartak, kartelak...). 

2020. urtean 4 enpresa turistikok erabili dute zerbitzu hau. 

 

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzen plana.  

 

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egin du dirulaguntza honen deialdia. 

Deialdiaren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko erakundeei 

laguntzak ematea, enplegua sortzeko proiektuak abian jar ditzaten eta, 

bide batez, jarduketaren xede den lurraldean garapen sozioekonomikoa eta 

modernizazioa susta ditzaten, Euskadiko eskualde guztietan modu 

orekatuan enplegu-aukerak emateaz gain, 202ko Enpleguko Euskal 

Estrategiaren ildotik eta emakume eta gizonen berdintasunerako 
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printzipioarekin bat. Azken finean, deialdi honekin Lanbide-Euskal Enplegu 

Zerbitzuan inskribatutako langabetuen enplegagarritasuna hobetu nahi da.  

 

 

Dirulaguntza jaso dezaketen proiektuak: 

 

1. Mota. Enplegua sustatzea. Enplegua sustatzera bideratutako 

jarduketak dira laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak ezohiko 

merkatuan sartzeko kontratazioak, enplegagarritasuna gehitze aldera. Aldi 

baterako lan-esperientzia izango dute, prestakuntza eta/edo gaitasun 

pertsonalak eta motibazioa indartzeko.  

 

2. Mota. Kontrataziorako laguntzak. Laguntza hauen helburua da babes 

ekonomikoa ematea langabetuak, Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa 

inskribatuta daudenak, tokiko enpresek merkatu arruntean kontratatzeko. 

Horretarako, tokiko erakundeek eta horien mendekoek abian jarri eta 

gauzatutako jarduketak erabiliko dira.  

A) Enplegua sustatzeko tokiko ekintza plana. Lanbide-Euskal Enplegu 

Zerbitzuaren deialdia 2019/20: egina: 407.224,09 euro (2018ko irailetik 

2019ko abendura gauzatuta) 

 

 1 mota. Enplegua sustatzea: 10 proiektu desberdinetarako udalak 15 

pertsona kontratatu ditu: 178.161,84 € 

 2 mota. Kontrataziorako laguntzak Getxoko enpresetarako: 

229.062,25€ Enpresetarako laguntzen udal programaren deialdia eta 

oinarri arauemaileak kudeatzea, Getxon 2019. urtean enpleguaren 

sorrera sustatzeko. Laguntza horiek enplegua sustatzeko tokiko 

ekintzetarako laguntzen Lanbide– Enplegua Enplegu Zerbitzuaren 

deialdiaren barne kokatuta daude. Laguntza horiek jaso ditzaketen 

kontratuak dira 2019ko martxoaren 26aren eta abenduaren 31 

artean hasitakoak. Eskaera egiteko epea 2020ko otsailaren 7ra arte. 

Oinarri arauemaileak 2019/09/27ko BAOn. Aldi baterako enplegu 

erregulazioko espedienteetan dirulaguntzen kontratazio-denboraldiak 

etentzat joko dira, eta kontratuaren etenaldia amaitutakoan berriz hasiko 

dira zenbatzen. 

 

Adierazleak 2019/20: 

Kontratazioak 

1 MOTA 

 

Enplegua sustatzea Gutxienez Egina 

15:    

6 DSBE % 30 % 40 

3 >55 urte % 15 % 53 

8 Emakumeak % 40 % 20 

Kontratazioak 

2 MOTA 

Kontrataziorako 

laguntzak 
Gutxienez Egina 

33:    

22 Emakumeak % 40 % 66,7 
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B) Enplegua sustatzeko tokiko ekintza plana. Lanbide-Euskal Enplegu 

Zerbitzuaren deialdia 2020/21: Eskatuta eta onetsita: 558.651,78 euro 

(proiektua 2020ko abendutik 2021eko ekainera gauzatuko da): 

 

 1 mota. Enplegua sustatzea 15 proiektu desberdinetarako udalak 24 

pertsona kontratatu ditu: 283.359,66 € 

 2 mota. Kontrataziorako laguntzak Getxoko enpresetarako: 275.292,13 € 

Enpresetarako laguntzen udal programaren deialdia eta oinarri 

arauemaileak kudeatzea, Getxon 2020. urtean enpleguaren sorrera 

sustatzeko. Laguntza horiek enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 

laguntzen Lanbide– Enplegua Enplegu Zerbitzuaren deialdiaren barne 

kokatuta daude (2020/06/30). Laguntza horiek jaso ditzaketen 

kontratuak dira 2020ko uztailaren 1aren eta abenduaren 31 artean 

hasitakoak. Eskaera egiteko epea 2021eko otsailaren 8ra arte. Deialdia 

2020ko abenduaren 23an argitaratu zen. 
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Enpresen web bilatzailea  

Garrantzitsutzat jotzen da bai udalerrian bizi direnek, bai gainerako enpresek 

eta bisitariek ere Getxoko enpresak erraz aurkitu ahal izatea. Horretarako, 

kudeatu da enpresen web bilatzailea. Aukera ematen du Getxon dauden 

establezimenduak zehazki aurkitzeko, baita harremanetarako dituzten datuak 

ere, kategorien, eremuen eta abarren arabera. 
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2. EKINTZAILETZA   

 

Getxoko Udaleko Ekonomia Sustapen Arloak aholkularitza zerbitzu osoa 

eskaintzen die ekintzaileei: ideia bat aztertu eta negozio bat abian jarri 

bitarteko bidea egiteko aholkularitza. 

 

2.1. Pertsona ekintzaileen profila. 

2020an zerbitzu honetaz baliatu diren erabiltzaileen profila hau izan da: 
 

SEXUA KOP. % 

Gizona 80 % 39,2 

Emakumea 124 % 60,8 

 204 % 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADINA KOP. % 

< 25 urte 8 % 3,9 

25-34 urte 60 % 29,4 

35-43 urte 48 % 23,6 

>=44 urte 69 % 33,8 

Daturik 

gabe 19 % 9,3 
 

 

JAIOTERRIA: KOP. % 

Naziokoa 129 % 63,2 

Naziotik 

kanpokoa  35 % 17,2 

Daturik gabe 40 % 19,6 
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2.2. Taldearen informazioa. 

Autoenpleguan interesa duten pertsonei arreta egin zaie, eta arreta hori 

taldean egin den saio batekin hasi da. Bertan, enpresa propioa sortzeko 

interesa duten guztiei eskuragarri dauden laguntza eta diru-laguntzen berri 

eman zaie. Horrez gain, Getxolanek eskaintzen dituen zerbitzuei buruz ere 

informatu zaie, bai ekiteko laguntzari dagokionez, baita enpresa behin 

sortuta dagoenean ematen den laguntzari dagokionez ere.  

2020ko jarduerari buruzko datuak: 

 

Informazio saio kopurua 38 saio, 187 lagunekin 

% 58,3 emakumeak 

% 41,7 gizonak 

 

 

 

2.3. Banakako aholkularitza. 

Getxolanek laguntza zerbitzua eskaintzen du, enpresa ideiaren 

bideragarritasuna aztertzeko, bana-banako tutoretzen bidez. 

Tutoretza horiek prestakuntza ekintzekin batera egiten dira, eta 

proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko ekintzaileak egiten duen 

ibilbidearen eta, egokia bada, hori abiaraztearen osagarri dira. 

Lan honek honako faseak ditu: 

 

2.3.1. 1. fasea. Enpresa sortu aurretik: 

Banakako lehenengo saioan: 

* Proiektuari buruzko eta proiektua osatzen duten pertsonen inguruko 

datuak jasotzen dira. 

* Interesatuarekin edo interesatu-taldearekin proiektuaren lehenengo 

analisi bat egiten da proiektuaren alderdi indartsuak eta ahulak definituz. 

Horrez gain, enpresa-ideia garatuko duen taldearen prestakuntza 

profesional eta pertsonalaren analisia ere egiten da. Hartara, proiektua 

gauzatu ahal izateko indarguneak eta ahulguneak zeintzuk diren jakiten da. 

Gero, enpresa-ideia zehazteko lan egiten da: ekintzaileak eskaini nahi duen 

zerbitzuaren edo produktuaren definizioa garatzen du, eta tutorearekin bere 

enpresarentzako enpresa-plana sortzen du Canvas ereduan oinarrituta. 

 

2020ko jarduerari buruzko datuak:  

 

Erabiltzaile berriak 162 

Enpresa-proiektu berriak 141 

Enpresa sortu aurretik aholkularitza 

jaso duen proiektuen kopurua 

174 

Enpresa sortu aurretik banakako 

tutoretza-orduen kopurua 

427 
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Alderdi zehatzetan sakondu behar denean, identifikatutako beharren 

arabera, proiektuaren tutoreak ekintzailea espezializatutako 

tutoretzetara bideratzen du. 

Espezializatutako tutoretzetan lantzen diren arlo nagusiak hauek dira: 

- Merkataritza 

- Sare sozialak 

- Legeria eta zergak 

2020ko jarduerari buruzko datuak: 

Aholkularitza espezializatua jaso duen proiektuen kopurua: 174 

 

ESPEZIALIZATUTAKO TUTORETZA 

MOTA 

TUTORETZEN 

ORDU KOPURUA 

Merkataritza 108 

Legeria eta zergak 27 

Sare sozialak 5 

Beste batzuk 5 

GUZTIRA 145 

 

 

 

2.3.2. 2. fasea. Bideragarritasun-azterketa: 

Aurrez egindako analisia eta gero, ekintzaileak lehenagoko fasean egindako 

analisi guztia zenbakietara pasako du. Horretarako, bideragarritasun 

ekonomikoko azterketa bat egingo du programa informatiko zehatz bat 

erabiliz, proiektua bideragarria den edo ez erabakitzeko. 

 

 

2020ko jarduerari buruzko datuak: 

 

 

BIDERAGARRITASUNARI BURUZKO 

TUTORETZA 
 

Bideragarritasunari buruz aholkularitza 

jaso duen proiektuan kopurua 
59 

Bideragarritasunari buruzko tutoretza 

orduen kopurua 
164 
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2.4. Getxolanen laguntzaz 2020. urtean sortutako enpresak 

SORTUTAKO ENPRESAK.  2020 

Getxolanen laguntzarekin sortutako enpresak, guztira 35 

 

 

Sortutako lanpostuak 

Emakumeak 25 

Gizonak 15 

Guztira 40 

 
 

 

 

 

Biziraupenaren azken indizeak: 

 2017. urtean sortu ostean, 36 hilabete edo gehiago bizirik iraun 

duten enpresen ehunekoa: %55 

 2016. urtean sortu ostean, 48 hilabete edo gehiago bizirik iraun 

duten enpresen ehunekoa: %65 
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2.5. Dinamizazio proiektuak eta jarduerak. 

Getxo Meeting 

Hamabostean behingo topaketa, #GetxoMEETING, udalerriko ekintzaile eta 

enpresetarako, esperientziak partekatu eta elkar inspiratzeko. Saioak 

dinamizatu egingo dira, eta saio bakoitzak eztabaidatzeko gai nagusi bat 

izango du.  

Antzeman da dagoeneko indartsuak diren enpresak dituzten pertsonek 

nahiz sortzeko prozesuan daudenek behar hauek dituztela: besteek 

izandako esperientzietatik ikastea eta gai praktikoak partekatzea. Zalantzak 

argitzea, ziurgabetasuna kudeatzea, informazio erabilgarria partekatzea, 

sare eta kontaktu berriak sortzea... 

2020an 20 topaketa egin dira (7 aurrez aurre eta 13 linean), eta 125 

pertsonak parte hartu dute: %61,6 emakume eta %38,4 gizon. %63,2 

zerbitzu-enpresetakoak ziren eta %29,6k autoenplegurako proiektuak 

zituzten. 

 

“Wanted” ideien lehiaketa 2010.  

#WantedGetxo, Gazteria eta Ekonomia Sustapen Zerbitzuak bultzatutako 

ideia-lehiaketa honen bitartez gazteek garatutako proiektuak martxan 

jartzen lagundu nahi dugu; hain zuzen, orientazio, aholkularitza tekniko 

edo finantzaketa faltagatik aurrera egiteko zailtasunak dituzten proiektu 

horiek.  

Urtarrilaren 25ean programaren 10. urteurrena izan zen (Wanteden hamar 

urteetan (2009-2019) guztira 152 proiektu aurkeztu dira, eta gutxi 

gorabehera 500 gaztek parte hartu dute). 2019tik deialdia urte osoan zehar 

irekita dago, eta edozein unetan aurkez daitezke proiektuak. 

2020ko Wanted programaren edizioa aukeratutako zazpi proiekturekin itxi 

da; horietatik 13 aurkeztu dira. Proiektu horiek laguntza eta kontrastatze 

profesionala jaso dute, bai eta aholkularitza desberdinak ere. Proiektuen 

behin betiko bertsioak aztertu ondoren, diruz laguntzeko hiru hautatu dira 

(Forzium: Euskadin erreferentziazko Esport kluba sortzeko proiektua; 

Meltown: hiri-generoko artistentzat bizkorgailua izango den disko-etxea 

sortzeko proiektua; Roll it Girl: neska skaterren erkidego inklusiboa 

sortzeko proiektua). Beste lau aukeratu ziren kontratatzeko, Getxo 

udalerrirako interesgarriak izateagatik (Creative Practices: argazkigintzan 

karrera artistikoa garatu nahi duten gazteentzako profesionalizazio-

proiektua; Area 48: proiektu honetan hip hop ekitaldian egingo da, zehazki, 

ustekabeko rap lehiaketa edo freestyle ala oilarren borroka; Uni-On: 

proiektuaren helburua da edozein unibertsitate-gradu, gradu ertain edo goi-

mailako gradu, egin nahi duten pertsonak eta egun ikasketa horietan ari 

direnak edo bukatu dituztenak konektatzea, ikasketak hautatzeari begira, 

informazio erabilgarria trukatzeko; Amaltea: proiektuaren helburua da 

udalerriko gazteentzako moda eta diseinuko tailerra eskaintzea). 

https://twitter.com/search?q=getxomeeting&src=typd
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Ekintzailetzaren aurrekoa ikastetxeetan 

STARTinnova: El Correok abiatutako ekimena da, ikastetxeetan, institutuetan 

eta LH zentroetan ekintzailetza sustatzeko helburua duena. Programa 

Batxilergoko edo lanbide heziketako ikasketak egiten dituzten 16-17 urteko 

gazteei eta 18 urtetik gorakoei zuzenduta dago. 2020. urtea sartzen duten 2 

deialdietan (2019-2020 eta 2020-2021) Getxoko 3 ikastetxek parte hartu dute 

lehiaketan: CPEIPS Azkorri HLBHIP, IES Julio Caro Baroja BHI eta IES Aixerrota 

BHI. 

 

2019-20 deialdian Aixerrota BHIko bi talde finalistak izan ziren 16-17 urteko 

kategorian. 

 

Ekonomia Sustapenak ikastetxe partaideei laguntzen die, ikastetxe bakoitzaren 

beharraren arabera, saioren bat emateko. Ildo horri jarraikiz, 2020-2021 

deialdirako, Azkorriren kasuan, ekintzailetzan aditu batekin topaketa bat egin 

zen, Canvas ereduari buruz ikasleek zituzten zalantzak argitzeko. Bestalde, Julio 

Caro Baroja institutuan saio bat egin zen balizko bezeroak edo balizko 

inbertitzaileak “erakartzeari” begira beren proposamenak nola aurkeztearen 

inguruan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcorreo.startinnova.com/participantes_ficha.php?idioma=es&id_centro=1203
http://www.juliocarobaroja.hezkuntza.net/eu/inicio1
http://elcorreo.startinnova.com/participantes_ficha.php?idioma=es&id_centro=1460
http://elcorreo.startinnova.com/participantes_ficha.php?idioma=es&id_centro=1460
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3. PROFESIONALIZATZEA 

 

2020an profesionalizatzearen arloan jarduera hauek egin dira: 

 

3.1. Ekintzailetza-prozesuan dauden pertsonentzat berariazko 

prestakuntza. 

 

ENPRESA KUDEAKETA 

Negozioa kudeatzeko oinarrizko prestakuntza; bertan, enpresaren baitako 

hainbat arlo lantzen dira: merkataritza, giza baliabideak, zergak, ekonomia 

eta finantzak, eta abar.  

Aurten aurrez aurreko 2 ikastaro egin dira urtarrilean eta otsailean 

(bakoitza 40 ordukoa) eta beste 7 linean. Hauen kasuan, bakoitzak 30 ordu 

iraun ditu. 

 

2020ko jarduerari buruzko datuak: 

 

Ikastaroen kop. 9 saio, 97 lagunekin 

%51 emakumeak 

     %49 gizonak 

 

Enpresa kudeaketarako ikastaroetatik pasatzen diren pertsona guztiak 

aintzat hartuta, %25ek 36-45 urte ditu, %30ek 25-35, %36k 45 urtetik 

gora eta bakarrik %8k 25 baino gutxiago. Gainera, %70ek goi-mailako 

ikasketak ditu eta %70 ikastaroa hastean langabezian dago. 
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3.2. Ekintzaileentzat eta enpresetarako prestakuntza berezia. 

2020. urtean zehar zenbait prestakuntza-eduki programatu dira udalerriko 

enpresen eta ekintzaileen beharrei erantzuteko. Gaiak anitzak izan dira: 

zergak, legeria, merkataritza, estrategia, kudeaketa aurreratua eta sare 

sozialak.  

Ohikoa da pilularen formatuan programatzea, hau da, egun bakarrean 

iraupen laburrekin. Beste batzuk (*arekin markatutakoak) behin baino 

gehiagotan programatu dira, deialdia egitean adierazitako interesean 

funtsatuta. Helburua da izena emanda zuten pertsona guztiei erantzutea. 

 

Izena 
BERTARATUTAKO 

PERTSONA 
GUZTIAK 

Gizonen 
kop. 

Emakumeen 
kop. 

ORDUAK 

Forma juridikoei buruzko tailerra 11 6 5 1,5 

Whatsapp Business (*) 23 9 14 5 

Familia zuzenbideari buruzko tailer 
praktikoa 

9 1 8 4 

Guztira 43 16 27 10,5 

 

Bestalde, zenbait saioko prestakuntza-programak sortu ditugu arduraldi 

zabalagoa eskatzen duten gaiak lantzeko.  

Aurten bereziki eragin da enpresaren merkataritza-kudeaketan, eta 2020an 

hurrengo prestakuntza-programa hauek izan ditugu aztergai: 

 

 

Merkataritza-abileziak 

Programa honen bidez gizarte eta emozioen abileziak garatzen dira 

koherentziaz eta egiazkotasunez merkataritza-prozesua definitzeko eta 

merkataritza-lanik zailenak, hala nola prospekzioa, proposamenen 

aurkezpena edo negoziazioa, konfiantzaz lantzeko. 

7 jardunaldi antolatu dira hainbat edukiekin, elkarrekiko osagarriak:  

 

Izena 
BERTARATUTAKO 

PERTSONA 
GUZTIAK 

Gizonen 
kop. 

Emakumeen 
kop. 

ORDUAK 

Zein dira funtsezko faktoreak salmentan 
arrakasta izateko? 12 1 11 

2 

Balio erantsia. Balizko bezeroak 
hautatzea. 9 0 9 

2 

Beldurra eta amorrua merkataritza-
prozesuan 11 1 10 

2 

Estresa kudeatzea 
11 1 10 

2 

Komunikazio enpatikoa 
10 1 9 

2 

Negoziazioa 
7 1 6 

2 

Merkataritza-lanerako plan iraunkorra 
egitea 7 1 6 

2 

Guztira 67 6 61 14 
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Salmenten zikloari buruzko programa. 

 

Merkataritza abilezien programa osatzeko, beste bat definitu zen salmenten 

zikloari buruz. 4 jardunaldi eta 16 ordurekin egituratu zen.  

 

 

 

Izena 
BERTARATUTAKO 

PERTSONA 
GUZTIAK 

Gizonen 
kop. 

Emakumeen 
kop. 

ORDUAK 

Bezeroak bereganatzean kontuan izan beharreko 
kontuak: Bezeroaren eskuratze-kostua eta 
bezeroaren bizi-zikloa 

6 4 2 4 

Deskubritu nola konbentzitu eta nola sustatu 
zure salmentei buruzko elkarrizketak 

9 3 6 4 

Akats ohikoenak merkataritza-jardueran 6 4 2 4 

Egiaren unea: eragozpenak kudeatzea, 
negoziatzea eta prezioa defendatzea. 

3 2 1 4 

Guztira 24 13 11 16 

 

Merkataritza-estrategiari buruzko programa. 

Merkataritza-kudeaketaren eremuan programa bat diseinatu da, eta taldeko 

prestakuntza konbinatzen du banako aholkularitzarekin hasi baino lehen. 

Bakoitza 5 orduko iraupenez, 2 deialdi egin dira, eta guztira 5 pertsonak 

parte hartu dute, guztiak emakumeak.  

 

 

ESKUALDEKO LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO PROGRAMA 

Programa honen helburua da erakunde onuradunek (tokiko garapen-

agentziak, landa-inguruneko garapen-agentziak, tokiko garapen agentziarik 

ez duten mankomunitateak edo udalak eta haien estatutuetan berariaz 

tokiko garapenaren eta enpresa lehiakortasunaren eremuan jarduera 

identifikatuta duten fundazioak), lurralde oreka eta lehiakortasuna 

indartzeari begira, ekonomia sustatzeko proiektuak eta jarduketak 

garatzea.  

Jarduerak eraginpeko lurralde-eremu bakoitzean enpresen lehiakortasuna 

hobetzeko dira. Halaber, eremu horietan jarduera-gaitasunak indartu nahi 

dira, Bizkaia Orekan Sakonduz eskualdeko garapen-estrategiaren ildotik. 

Esparru honetan 3 prestakuntza-ekintza gauzatu dira. 

2 orduko moduluak dira. 

 

Izena 
BERTARATUTAKO 

PERTSONA 
GUZTIAK 

Gizonen 
kop. 

Emakumeen 
kop. 

Egin beharreko gauzak, zure esku daudenak (*) 7 3 4 

Zure bezeroen esperientzia-mapa berrikusi (*) 7 3 4 

Hobetu zure produktibitatea Microsoft 0365en konponbideak 
erabilita (*) 

8 3 5 

Guztira 22 9 13 

(*) Bi deialdi izan dituzten ikastaroak dira. Bi saioak batu ondorengo guztizko datuak dira. 
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Digital Indartuz programa 

 

Eskualdean lehiakortasuna bultzatzeko programaren barruan, mikro-ETE-ei 

negozioetan digitalizazioaren urratsak ematen laguntzeko, Digital 

Indartuz abiarazi zen. Linean egindako ibilbidea da; enpresen gaitasunaz 

baliatzen da, digitalizaziorantz haien ibilbidea diseinatzeko. 

Bizkaiko iparraldeko 7 erakunderen (Jataondo, Mungialdeko Behargintza, 

Erandioko Behargintza, Leioako Behargintza,Uribe Kostako Behargintza, 

Getxolan eta Egaz Txorierri) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean 

lankidetzan diseinatu eta gauzatutako programa da. 

Ibilbideak 11 IKASKUNTZA zehatz planteatzen ditu, 2 orduko iraupeneko 

web-mintegiaren formatuan diseinatuta. 2020ko irailetik abendura 

hamabostean behin egin dira. 

 

 

Izena 
BERTARATUTAKO 

PERTSONA 
GUZTIAK 

Gizonen 
kop. 

Emakumeen 
kop. 

Nire negozioa eraldatuz 2 1 1 

Faktura, sinadura elektronikoa eta ziurtagiri digitalak 4 3 1 

Zure bezeroekin beste harreman bat izateko 
digitalizazioa 

2 0 2 

Marketin digitala, zer egin dezaket? 12 9 3 

E-commerce, nondik hasi? 18 9 9 

Errealitate birtuala. Nire negoziorako erabilgarria izan 
ote daiteke? Industrian eta beste zerbitzu batzuetan 
aplikazioa 

0 0 0 

Nola aplikatu Big Data negozioaren onuran? 6 6 0 

Covid osteko finantzak. Suspertuz. 8 4 4 

Negozioak merkataritzaren ikuspegitik suspertzeko 
gakoak 

11 4 7 

LINEAN enpresetarako marketin- eta komunikazio-
plan digital eraginkorra eta iraunkorra eraikitzeko 
gakoak 

4 1 3 

Merkataritza- eta zerbitzu-enpresetarako 

networkingeko saioa 
6 3 3 

Guztira 73 40 33 

 

 

3.3. Ostalaritzako enpresetarako berariazko prestakuntza 

Pandemiak sortutako osasun- eta ekonomia-egoeraren aurrean, osasunaren 

arloan neurri berriak hartu eta negozioetan diru-sarrerak maximizatu behar 

direla kontuan hartuta, zenbait tailer planteatu ziren. Lehenengoak ostalaritzako 

lokaletan inplementatu eta errealitate berriari egokitzeko osasun neurriekin 

zerikusia zuen. Beste biak negozioei errentagarritasuna ateratzeko ziren, bai 

negozio-ildo berriekin, bai ratioen analisi sakonagoarekin. 

Era berean, komunikazio-plana aztertzeko tailerra planteatu genuen, 

establezimenduak gehienean ikusgai bihurtu eta sustatzeko. 
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Izena 
BERTARATUTAKO 

PERTSONA 
GUZTIAK 

Gizonen 
kop. 

Emakumeen 
kop. 

Ostalaritzako segurtasun- eta higiene-neurrien 
aplikazio praktikoa 

6 3 3 

Zerbitzu berriak. Diru-sarrera berriak 4 1 3 

Berrikusi eta egokitu zure komunikazio-plana 2 1 1 

Ostalaritzako negozioaren ustiapenean ratio egokiak 5 2 3 

Guztira 17 7 10 
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3.4. Turismoko enpresei zuzendutako berariazko prestakuntza. 

 

 

SICTED kalitate turistikorako programa- Jomugan kalitate 

turistikorako sistema integrala 

Turismoko Idazkaritza Nagusiak bultzatutako programa. 2020. urtera arte 
Getxon Basquetour programaren bidez landu dugu, helburu bikoitzarekin:  

1- Establezimenduei laguntzea kudeaketaren zorroztasuna indartzen.  

2- Leku turistikoaren kontzientzia sortzea ildo berean aritzeko 

xedearekin; guztien onura bilatuko da beti.  

 

Ibilbidea: prestakuntza-plana; enpresan eskakizunak ezartzea; banako 

laguntza teknikoa; kanpoko ebaluazio homologatua; onespena. 

 

2020. urtean, Covid-aren ondoriozko inguruabar bereziengatik, Turismoko 

Idazkaritza Nagusiak erabaki zuen automatikoki luzatzea 2019. urtean 

ziurtatutako enpresei bereizgarriaren baliozkotasuna.  

 

Gure kasuan, ziurtatutako 35 enpresei gutxienez banako laguntza tekniko 

bat eman diegu. Egoera aztertu dugu, COVIDaren ondorioz behar 

zitzaketen babes-ildoak alderatu ditugu eta bakoitzaren beharraren arabera 

aholkularitza espezializatua eman zaie: likidezia hobetzeko laguntzak eta 

finantzaketa bilatzea, negozio-ildo berriak hastea, ABEEE-en inguruan 

zalantzak argitzea... 
 

 

Turismoko Kode Etikoa 

2019ko abenduan, Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Sailak Euskadiko 

Turismoko Kode Etikoa aurkeztu zuen. Agiriaren helburua da eragile 

turistiko guztiek erantzukizun soziala eta ingurumen nahiz 

ekonomia iraunkortasuna sartzea beren eguneroko jardunean. 

Horretarako, Turismoko Munduko Erakundeak garatutako munduko kode 

etikoaren printzipioak sartu eta egokitzen ditu, baita Nazio Batuen Agenda 
2030eko garapen iraunkorrerako helburuak aintzat hartu ere. 
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Euskadiko Turismoko Kode Etikoa garatzean euskal berezitasunak eta gure 

kulturaren berezko elementuak sartu dira. Euskadiko Turismoko Kode 

Etikoa ekintzarako deiarekin sortu da. Beste sektore batzuekin, besteak 

beste, kontsumo, kultura edo merkataritzarekin, zeharkako lan-

filosofia du. 

Ekainean programa berria tokiko enpresa turistikoei helarazi genien, eta 

urteko azken lauhilekorako Basquetourren eskakizunak betetzeko lan-
kronograma zehaztu zen. 

Getxon Turismoko Kode Etikoari 20 enpresa turistiko batu zaizkio, eta 
erregistratu arteko ziklo osoa 19k amaitu dute. 
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4. ENPRESETARAKO ETA EKINTZAILEENTZAKO GUNEAK 

 
Getxo CO-WORKING 

Coworkingera bideratutako espazio berria Sustapen Ekonomikoko egoitzan, 

Getxolan. Lan egiteko eta udalerriko sektore estrategikoak bultzatzeko modu 

berri gisa hartuta, langile independenteei, ekintzaileei eta ETE-ei aukera ematen 

die lantoki bera partekatzeko, proiektu komunak sustatzeko eta negozio-

aukerak indartzeko. 

 

 

 

Horien abantaila esanguratsuenen artean, hauek dira nabarmentzekoak: 

 Egiturazko kostuak aurreztea. 

 Sektore desberdinen arteko harreman egonkorrak sustatzea. 

 Lanbide-kontaktuak areagotzea. 

 Kokapenaren hurbiltasuna. 

65 m2-ko area garbia du eta gehienez 16 lanposturako prestatua dago. 

Internet, klimatizazioa, bilera-aretoak, garbiketa- eta mantentze-zerbitzuak, 

espazio eta zerbitzu erkideak... eta negozio-ideia aurrera eramateko beharrezko 

guztia aske erabil daitezke. 

Ordutegia astelehenetik ostegunera: 8:30etik 18:30era; ostiralean: 8:30etik 

15:00etara. 

2020. urtean, pandemiak ekarri zituen aparteko inguruabarrengatik, 

zerbitzua itxita egon zen martxoaren erdialdetik ekainaren amaierara arte, 

beraz, Getxo Elkartegiko Coworking gunea 64 pertsonak erabili zuten. Dena 

den, pertsonek behin eta berriz erabiltzen dutenez, guztira 477 aldiz erabili 

zen. Enpresa gehienak (%74,6) zerbitzuko enpresak dira. Erabilera 

guztietatik %24,3tan ekintzaileek erabili dute gunea. 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pequeña_y_mediana_empresa
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5. PROSPEKTIBA ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOAK 

 

5.1 Prospektiba sozioekonomikoa 

Getxoko eta inguruetako informazio sozioekonomikoa, gure errealitate 

sozioekonomikoa hobeto ezagutzeko.  

Gaur egun tresna publiko bat dago Getxolanen webgunean ostatatuta, erraz 

iristeko Getxo udalerriko, lurralde historikoetako eta EAEko hainbat adierazle 

ekonomikora: biztanleak, ekipamenduak, lan-merkatua, establezimenduak, 

errenta... Horren bidez, espazio eta denbora analisia egin daiteke, estatistikak, 

taulak, biztanleria piramideak, bilakaera grafikoa eta gaikako mapak baliatuta. 

Funtzionaltasun hau mantentzeaz gain, enpresen hileko erradiografiari buruzko 

txostena eta urteko txosten sozioekonomikoa izango dira, .xls eta .pdf 

formatuetan kontsultatzeko. Horrez gain, beste erlaitz bat egokituko da Getxo 

udalerriko adierazle nagusiak bistaratzeko. 

 

5.2. Estrategiaren espezializazioan sakontzea. 

Ekonomia sustatzearen aldeko udalaren apustu estrategikoa. Getxoko Udalak, 

legegintzaldiko azken planetan, sustapen ekonomikoa hiriaren eredu berrirako 

ardatz estrategikoa dela jasotzen du, hiria, bizi eta lan egiteko leku gisa 

aintzatetsiz. Zehazki, 2016-2020 aldirako Legegintzaldi Planean, ardatz 

estrategiko gisa jasota dago, Getxo jarduera ekonomikoa sustatzeko hiria 

izateko aurrera egitea (tokiko garapen jasangarria, sormenarekin eta 

berrikuntzarekin). 

Lurraldearen espezializazio adimenduna. Ekonomia Sustapen Arloak 

lehiakortasunaren diagnostikoa egin du beste udalerri batzuen aldean eta Eusko 

Jaurlaritzako nahiz Bizkaiko Foru Aldundiko estrategiarekin koordinatuta, Getxok 

zer ekonomia jarduera eremutan duen abantaila lehiakor handiagoa zehazteko. 

Udalerriko ekonomia sustatzean inplikatuta dauden agente guztien parte-

hartzearekin egin da hori guztia, eta horretarako berariazko lan taldeak sortu 

dira. Haietan, hain zuzen, inplikatuta dauden udal arloek, tokiko eta udalerriz 

gaindiko agenteek eta identifikatutako eremuetako adituek parte hartu dute. 

Identifikatu diren eremuak hauek dira: 

 Kirolaren-Ongizatearen Industrien Teknologiak (KOIT). 

 Industria sortzaileak eta kulturalak (ISK). 

 Kultur Turismoa eta Ongizatearen Turismoa (KOT). 

Hiru eremu horien aldeko apustua eginda, gainera, zeharkako beste sektore 

batzuk garatzen lagundu nahi da, hala nola teknologia berriak, zerbitzu 

aurreratuak, merkataritza eta tokiko ostalaritza. Hori guztia esparru horietako 

enpresa ekimen berritzaileak abiarazteko, gizarte berrikuntza, ekonomia soziala 

eta ekintzailetza nabarmenduta. 

Bigarren espezializazioa. Ondoren, eragina aztertu da, eta beste urrats bat eman 

dugu eremu-apustu bakoitzean etorkizunean eragin handiena izango duten 

“azpieremuak” antzemateko. Espezializazio-maila handiagoa zehazteko 

ahalegina, oraindik gehiago ardazteko etorkizuneko ekintzak. Horretarako, 

zenbait input erabiliko ditugu erreferentzia modura, besteak beste, Getxoko 

elementu estrategikoen eragin ekonomiko eta sozialaren analisia. Analisiaren 

helburua izan da estrategiaren helburuekin duten koherentziarengatik udalerrian 

eragin ekonomiko eta sozial handiena duten elementuak (azpiegiturak, 

programak eta ekitaldiak) identifikatzea, Getxon izan daitezkeen jardueren 

EJSNak (enpresa kopurua eta sortutako enplegua) eta KOIT-OT eta ISK-OT 
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ekosistemak dinamizatzetik Getxorako irteten diren aukera eremuak, EAEn 

joerak eta EJ eta BFAn proiektu estrategikoak. 

Ildo horri eutsiz, hori guztia ikusirik, Getxoko bigarren espezializazio 

ekonomikoa ondorengo jarduera-eremu hauetan ardaztu behar da: 

 Itsasoa - irristaketa: Surfa, Bela - Nautika, Skatea... eta Kostaldeko 

Turismoa. 

 Musika, Ikus-entzunezkoak, Diseinua eta Kultur Turismoa. 

 Oinarriarekin (Ekosistema) lan egitea: Eragileak, Programak-

zerbitzuak, Lan-eremuak, Laguntzak... 

2020. urtean, COVID-19aren krisiaren ondoren, presaz krisiak gehien ukitu 

dituen sektoreei ondorioak arintzeko neurri bereziei lehentasuna eman zaie. 

Abian dauden sektore estrategikoetarako zenbait ekintza mantendu dira. 

 

ITSASOA-IRRISTAKETA:  

Abiapuntu modura, hurrengo hauek lortu nahi dira:  

 Itsasoaren-Irristaketaren eremuan lan egitea industria sustatzen 

(ekintzailetza eta enpresak) eta enpresa elkarteak eta eragileak 

bultzatzen.  

 2019an egin zuten lankidetza-hitzarmenaren esparruan Sopelan-

Getxon gauzatzen ari diren estrategiarekin modu koordinatuan lan 

egitea.  

2020an, estrategia global honen barruan, funtsezkoa iruditzen zaigu 

ekosistema sortzeko, sektorean konfiantza eratzeko ekintza txikiekin 

hastea. Ekintzak nagusiki mikroenpresetarako izango dira, ekintza eta 

proiektu txiki eta praktikoak;enpresen arteko lankidetza duten ekintzak; 

enpresentzako ekintzak,batez ere, digitalizazioa eta enpresen egoera 

testuinguru berri honetan. 

 
Gaiak honako atal hauetan multzokatzen dira hobe planifikatu eta 

jarraitzeko:  

1. Koordinazio orokorra eta gobernantza.  

a. Ekintza plana gauzatzeko antolaketa-proposamena. 

b. Enpresen batzordea eta jomugako batzordea koordinatzea.  

c. Lankidetza-hitzarmenaren barruan Sopelarekin koordinatzea. 

 

2. Behatokia (arlokako txostenak eta mapeoa):  

2020an Getxoko-Sopelako Itsasoaren-Irristaketaren mapeoa egin 

da, eta BFAko Bizkaia Orekanen laguntzaz Bizkaian gauzatu da 

mapeoa. 

 

3. Komunikazioa: komunikazio-ekintzak enpresekin: 

o Industriarekin-taldearekin barne komunikazioa diseinatu eta 

baliozkotzea, 28 enpresekin WhatsApp taldea sortzea.  

o Newsletterra sortu eta argitaratzea. 

o Arlokako helbide elektronikoa aktibatzea. 

 

 

 

 

4. Aholkularitza, profesionaltzea eta berrikuntza.  

a. Aholkularitza espezializatua eta Covid aholkularitza. 
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Ekintzailetzaren ekimenetarako aholkularitza: saioak, matchak 

kolaboratzaileekin, Covid arauak interpretatzea, baimenak... 

b. Sopela eta Bizkaia Orekanekin lankidetzan informazio-

programak: 

 

 Negozio-estrategia Interneten. Abenduaren 9 eta 

10ean. Belaren, surfaren, skatearen, nautikaren, 

urpekaritzaren... industriako ekosistemako enpresetarako 

(diseinua, teknologia, ekoizleak, salmentak, banaketa). 

Bizkaiko itsasoko eta irristaketako kiroleko industriaren 

enpresetarako prestakuntza praktikoa, euren negozioa 

interneten garatu ala horrela egin nahi badute edo eskaintzak 

bistaratu eta bezero nahiz negozioak erakartzeko erabiltzen 

badute. 

 

 EHSFarekin lankidetza eta koordinazioa 2 surf 

monitorearen ikastarorako; tokiko 5 enpresak parte hartu 

dute. 

 
 Programa-Estrategian Adituari Laguntza. Hedapena 

abenduan, hasiera 2021eko urtarrilean. Programak 8 eta 12 

enpresaburu bitartean hartuko ditu. Parte-hartzaile horiek 

honako sektore hauetakoak izan behar dira: ITSASOA ETA 

IRRISTATZEA (surfa, bela, nautika, urpeko igeriketa, skatea, 

piragua, etab.). Programa hau «enpresaburuaren eskola» 

gisa definitu daiteke; izan ere, transmititutako tresnak nahiz 

eduki teorikoak zuzenean aplikatzen dira berehalako 

emaitzak lortze aldera, enpresa-munduko aditu handien 

laguntzarekin betiere. Aplikatutako esperientziatik (eta ez 

teorikotik) sortzen da saio bakoitza.  

 

 
 
c. BFAri dirulaguntza eskatzea. 

 



38 

Ekonomia Sustapeneko Memoria 2020 

 

5. Enpresak erakartzea (erakartzeko ekintzak, hubak...). 

 

a. Getxo Itsas Huba abian jartzea. 

 

2020. urtean “Getxo Itsas Huba”-ren lanak abian jarri dira. 

Nautikako eta kiroleko ekintzailetza zentro berezia da. 2021eko 

otsailean udal espazioak okupatzeko eskaera-epea irekiko da. 

Enpresa gune eta berrikuntza polo hau kirol portuan kokatuta dago, 

eta legealdiko planaren proiektu estrategikoa da. Helburu du 

udalerrian enplegua eta inbertsioa sortu, erakarri eta geldiaraztea. 

 

 
 

Proiektu hau inguruneko beste eragile publiko eta pribatu batzuekin 

eta, bereziki, Sopelako Udalarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin 

egituratutako lankidetza-estrategiaren barruan kokatzen da. 

Azkenekoak zenbait ekintza finantzatu ditu Eskualdeko 

Lehiakortasuna Bultzatzeko Programaren esparruan. 
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SORMENAREN ETA KULTURAREN SEKTOREA 

 
Bi ildotan lanean ari da: 

 

 Sormenaren eta kulturaren sektoreari laguntzeko udal programak 

eta zerbitzuak. 

 Lana sarean. Garapen Kreatiboarekin lantaldea; Euskadiko 7 

garapen agentziek eratu dute KSIa sustatzeko. 

Programak eta zerbitzuak 

 KSIrako aholkularitza espezializatuaren zerbitzuak 

 Ekintzailetza berritzailearen programak  

 Prestakuntza programak 

 Lan-eremuak (coworkinga...) sustatzea 

 Laguntzak enpresa mota guztietarako 

 KSIaren berezko proiektuetarako berariazko laguntzak eta ekitaldiak 

 

2020an: 

 

Musika-ekintzailetzari buruzko programa 

HEO eta Paideia Galiza fundazioaren, Bilboko Udalaren eta Getxoko 

Udalaren arteko lankidetzaren ondoriozko programa, Europako Gizarte 

Funtsak, HEOk eta Paideia Galiza fundazioak batera finantzatuta. 

Programa honen helburua da beren proiektu artistikoen negozio-plana 

definitu nahi duten musikari ekintzaileak prestatzea, batik bat kudeaketa, 

produkzio, sustapen, banaketa eta finantzaketako faseak azpimarratuz. 

Prestakuntza espezializatua eskaintzen da, musikari ekintzaileek musikaren 

industrian parte hartzen duten eragile guztiak identifikatu ditzaten. 

 

 

Helburua beren proiektu profesionalean ekiteko eta garapenerako 

beharrezkoak diren betekizun legalei zein fiskalei buruzko ezagutza 

zehatzak eskuratzeko interesa duten pertsonak prestatzea da.  

 

https://www.paideia.es/
https://www.paideia.es/
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Programa aurrez aurre hasi zen Getxo Elkartegiaren instalazioetan, baina 

pandemia hasi zenean, linean jarraitu zuten. Programak otsailaren 15etik 

ekainaren 27ra taldean 60 prestakuntza-ordu izan ditu, eta ekintzailetzan 

nahiz negozio-planean orientatzaile adituek eta musika-industriaren 

eremuetan adituek pertsonako 40 orduko banako aholkularitza eman dute. 

Uztailaren 9an Demoday izenekoa egin zen, programako 21 proiektu 

partaide aurkezteko. 

 

 

2020. urtean kultura eta sormeneko enpresak profesionaltzeko 

ekimenak babestu dira, besteak beste, honako hauek: 

  

 Serifalaris 2020, 9. edizioa, Getxoko diseinu-festibala (irailak 25 - 

urriak 3); urteko topaketa sektorea bildu eta elkar erlazionatzeko. 

Hitzaldi, networking eta masterclassaren jardunaldia. Diseinu eta 

sormeneko profesionalentzat Estatuko erreferentziazko festibaletako 

bat. 

 

 Getxo Express Pro, (21-22 urria) ikus-entzunezkoen sektoreko 

topaketa profesionala, Getxo Express elkarteak antolatutakoa. Ikus-

entzunezkoen industriako profesionalentzat tailerrak, masterclassak 

eta networkinga. 

 

 2020ko VI. Berrikuntza eta Kultura Jardunaldia (urriak 15 eta 

16), Karraskan elkarteak, Euskadiko Sormen Esperientzi Sarea-Red 

de Experiencias Creativas de Euskadi, Euskadiko elkarte 

profesionalek antolatuta. Bideokonferentziak, zuzeneko 

elkarrizketak, ikus-entzunezkoen aleak networkingeko esperientzia 

eta espazioen lekukoekin, kultura eta sormen eragileentzat. 

 

 

 
 

 Eskenaren 25. urteurrena, Eskenak antolatuta, Etorkizunari 

Mezuak izenburu peko Biltzarra (azaroak 18 eta 19), Euskadiko 

Ekoizle Eszenikoen Elkartea-Asociación de Artes Escénicas de 

Euskadi. Hitzaldiak, hausnarketak eta networkinga arte 

eszenikoetako profesionalentzat. 
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Garapen Kreatiboa. 2020an bi topaketa profesional egin dira 

Euskadin, KS Topaketak: 

 

 Ekainak 11: Zoom plataformaren bitartez, “kultura eta sormenaren 

sektorea, garai nahasietan lankidetzan”. Topaketan 6 proiektu 

aurkeztu ziren, enpresen arteko lankidetzan oinarrituta. Proiektu 

bakoitzaren aurkezpen laburra eginez, alderdirik berriztagarrienak 

ezagutu ziren, nola lagundu duen lankidetzan aritzeak, Covid-19aren 

ondorioak... eta bertaratutakoek galderak egiteko denbora izan 

zuten. 6 agentziak antolatu zuten: Bilbo, Bidasoa, Getxo, 

Meatzaldea, Oarsoaldea eta Urola Kostak, Garapenek koordinatuta. 

 

 Azaroaren 23an egin zen Getxon eta streamingaren bidez eman zen: 

Bigarren edizioan, Kultura eta Sormen Topaketak honakoak izan 

zituen hizpide: espazio publikoa eta egungo osasun-krisiaren 

egoeraren eragina kultura adierazpenetan. Topaketa honetan 

eztabaida-panela ipini zen non Garapen elkartearen babespean eta 

Innobasque agentziaren laguntzarekin, KSSak batera bultzatu eta 

sustatzeko batu diren udalerri eta eskualdeetako kultur- zein 

sormen-ekimenetako zazpi esperientzia jorratu ziren. 

 

 

2020. urtean Bilbao Bizkaia Design Weekek Fadurako altzariak 

berritzeko proiektua hautatu zuen, eta ekonomia zirkularraren 

printzipioetan oinarritu zen. Biribil proiektua, Fadurako eraikin nagusian 

bigarren solairuko espazioa hobetzeko eta altzariak berritzeko Proiektua 

Thinking Fadura prozesu parte-hartzailearen testuinguruan egin zuen Abad 

Diseño Getxoko estudioak, Europako dirulaguntzari esker. Ekonomia 

zirkularraren printzipioetan oinarritzen da, eta material birziklatu nahiz 

berrerabiliekin, baita erabilerarik ez duten manufaktura-produktuekin ere, 

lan egiten du. 
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6. ONDARE BALIABIDEEI BALIOA EMAN ETA HEDATZEKO JARDUKETAK. 

 

DEAPIE proiektua 

 

<DEAPIE – Getxotik ibilbide autogidatuak> 2018ko eta 2019ko ekitaldietan 

landutako proiektua da, eta FITURren esparruan (2020ko urtarrila) 

aurkeztu zen. Bizkaiko Foru Aldundiko Kanpo Sustapenerako 

Zuzendaritzaren laguntza du. 

 

 

 
 

Hurrengo hauetan oinarritzen da: 

 

 GETXOn ondare-eskaintza aipagarria dago, are interesgarriagoa 

blokeka eskainiz gero. 

 

 Beste udal proiektu batzuk daude abian ondarearen inguruan, 

zeintzuekin bateragarri den eta sinergiak sortuko dituen. 

 

 2025erako Getxo garapen ekonomikaren estrategia, besteak beste, 

kultura turismoan oinarritzen da. 

 

 

Helburuak honako hauek dira: 

 

 Lurraldean planak eta ibilbideak garatzea txangoak bultzatzeko eta 

turistei eskaintza osagarria emateko. Xede horrez, baliabideei balioa 

emateko eta horiek edertzeko jarduketak garatzen dira, Bilbao-Bizkaia 

turismoko garapen eta sustapen estrategiarekin lerrokatuta.  

 

 Udalerrian bigarren mailako baliabide ugariri balioa ematea; berez 

bisitariak erakartzeko ez badira ere, izan daitezke ibilbide baten 

barruan blokeka eskainiz gero. 

 

 Lurralde-deszentralizazioa bultzatzea; proiektuak batez ere Bizkaiko 

Zubiaren eta Portu Zaharraren inguruan metatzen diren bisitariei eta 

turistei ibilbide osagarriak eman nahi dizkie, udalerriko beste eremu 

batzuetarantz fluxuak anizteko. 
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14 ibilbideko sarea da. Horiek batez ere Getxoko kultur paisaian eta 

arkitekturan dute oinarria, eta eskaintza erakargarria dira, bai bertako 

bizilagunentzat bai bisitari eta turistentzat, eta publiko profil ezberdinei 

egokitzen zaizkie. 

 

2020ko mugarriak ekimen honen inguruan: 

 

 FITURren esparruan aurkeztea (2020ko urtarrila), Bizkaiko Foru 

Aldundiko Kanpo Sustapenerako Zuzendaritzaren laguntzari esker. 

 

 Ikus-entzunezkoen materiala egitea 14 ibilbideak sustatu eta 

hedatzeko - linean. 

 

 Seinaleztapen turistikoari buruzko eskuliburua garatzea; Sismotur. 

 

 Seinaleztapen turistiko adimentsuaren proiektua idaztea - DEAPIE 

oinezkoentzat 5 ibilbide pilotatzea; Sismotur – enpresa aditua eta 

estatuan eta nazioartean seinaleztapen planak idazteko orduan 

esperientzia handia duena.  

 

 GETXOko 5 ibilbideak Bizkaiko Zubiaren inguruan txertatzea 

INVENTRIPen testuinguruan - aplikazio globala, Sismoturrek 

sustatutakoa, turistaren smartphonearekin Beacon eta Geobaliza 

Birtualak konektatzeko pentsatu ostean.  

 

 DEAPIE proiekturako irisgarritasunari buruzko laguntza teknikoa eta 

seinaleztapen-elementu haptikoak egitea; Puntudis. 5 interpretazio-

mahai garatzea, zona jendetsuetan instalatzeko, ibilbideak hasteko 

puntuekin bat etorriz.  

 

 DEAPIE proiekturako interpretazio-seinaleak instalatzea; Girod.  
 

2020eko Europako Ondarearen Jardunaldiak 

 

Getxok beste urtebetez (13 edizio) EOJetan parte hartu du, “Kontaiguzu 

Ondarea. Ondarea eta Hezkuntza” titulu pean BFAko Ondarearen 

Zerbitzuak sustatu ostean. Helburua da hezkuntza-jarduerarekin zerikusia 

duen ondareari balioa ematea eta ikusgai bihurtzea. Neurri handian, 

ezkutatuta dago, eta desagertzeko arriskua du. Horrez gain, ondarearen 

inguruan hezi nahi da, jendeari ondare-elementu bakoitzaren atzean 

dauden balioak transmititzearen bitartez: “baloratzeko ezagutzea; 

kontserbatzeko baloratzea”.  

 

COVID-19ak sortutako krisiak baldintzatu du deialdia, planteatutako 

jardueretan edukierak mugatu behar izan baitira, udalerrien inguruko 

konfidamendua zela bide, batzuk bertan behera utzi behar izateaz gain. 

Horregatik, oraingoan esparru helburua zen Getxon EOJetako 

jardueratan parte hartzea. Hori jardunaldi hauen helburu orokorren 

barruan kokatu zen:  

 

• Herritarrei zabaldu eta hedatzea Getxoko kultur ondarea.  

 

• Kalitatezko esperientziak sortzea, gure ondareaz gozatu, hori 

ezagutu eta kontserbazioa errespetatzeko.  
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• Tokiko baliabideei balioa emateko tresnak eskuratzea, ondoren 

turismo- eta kultura-produktu bihurtzeko. 

 

• Udako urte-sasoiaz kanpo programa bat sortzea  aisialdi eta 

kulturaren gaiei lotutako jarduerekin, udalerrira txangozaleak 

hurbiltzeko.   

 

• Ostalaritza, aisialdi eta haiei lotutako bestelakoekin kontsumoa 

piztea.  

 

Laburbilduz, Getxoko ekonomia sustatzeko estrategiarekin lerrokatutako 

jarduera da —estrategia horrek turismo kulturalaren alde apustu egiten du, 

besteak beste—, eta ezarri nahi dugun turismo jasangarriaren eredua 

garatzeko giltzarri diren bi helburu lortzen laguntzen du:  

 
• Deszentralizazioa.  

• Bisitatuenekiko aukerako beste baliabide eta eremu batzuetarantz 

bisitariak eta turistak barreiatzea.  

Jardueretan partaidetza bikaina izan da, edukiera eta mugikortasuna 

mugatuta egon arren. Partaide kopurua: 404. 

 

 

2020an bisita gidatu eta antzeztu erregularren programa.  

 

Urtero Getxoko baliabide turistiko nagusietara bisita gidatuen programa 

antolatzen da. Zerbitzu hori ez du ekimen pribatuak ematen, eta hurrengo 

helburu hauek ditu:  

 

- Herritarrei kalitatezko esperientziaren bitartez Getxoko kultura 

ondarea zabaldu eta hedatzea, gure ondareaz gozatu, hori ezagutu eta 

kontserbazioa errespetatzeko. 

- Aisialdi eta kulturaren gaiak dituzten jarduerak programatzea, 

Bizkaiko eta inguruko probintzietako txangozaleak udalerrira hurbiltzeko.  

- Ostalaritza, aisialdi eta haiei lotutako bestelako zerbitzuetan 

kontsumoa piztea.  

- GETXO 2020 ekonomia sustatzeko estrategiarekin bat dator, 

besteak beste, kultura turismoaren aldeko apustua egiten baitu.  

 

COVID-19aren ondorioz bizitako murrizketen agertokian, hasierako 

egitaraua aldatu zen (uztailaren 4ra arte programatutako bisita guztiak 

bertan behera utzi ziren) eta normaltasun berrira egokitu ere bai 

(edukierak murriztea, neurriak...). 23 bisita gidatu eta antzeztu egin dira, 

eta 118 pertsonak parte hartu dute. 
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Punta Begoñako galeriak 

 

2020ko lehenengo hiruhilekoan ondoren aipatzen diren mugarriak lortu 

ziren. Dena den, Punta Begoñako galeriak jendearentzat itxita eta 

jarduerarik gabe egon dira urte guztian zehar. 

 

 
 

 Punta Begoñako irudiaren katalogoa; euskara eta gaztelaniazko 

bertsioak eguneratu eta editatzea + Ingeleseko eta frantseseko 

bertsioak garatu eta editatzea. 

 

 Informazio flyerra; 2 bertsio: eus-gaz; ing-fr 

 

 Bisita autogidatuen zabalgarria; 2 bertsio: eus-gaz; ing-fr 

 

 Webguneko testuak eguneratzea eta hori zerbitzari lokalean sartzea. 

 

 Bisita autogidatua eguneratzea; historiaurreko aztarnategiari 

buruzko informazioa sartzea – panel berriak egitea eta webgunean 

testu berriak sartzea; lehendik dauden zenbait panel konpontzea. 

 

 Familientzako bisita berrirako gidoia garatzea. 
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7. JARDUKETA ARLO HAUETAN: 

 
7.1 Zerbitzuen eskaintza eta merkaturatzea  

 

 

Prozedura honen xedea da Turismo Bulegoaren zerbitzu-eskaintza egiteko 

eta berrikusteko sistema ezartzea, bai eta zerbitzu horiek komunikatzeko 

eta merkaturatzeko prozedura ere. Haren irismena Getxoko udalaren 

Turismo Bulegoak eskainitako zerbitzuak dira 

 

 

 Turismo Bulegoko Erreserba Zerbitzua  

 

379 bezerori eman zien arreta (-% 80). Getxoko enpresentzat 15.583 €-

ko diru-sarrerak sortu zituen (-% 66).  

 

Enpresentzat izapidetu zen fakturazio guztia modu honetan banatu zen:  

 

1. <Euskal Kostaldea belak zabalik> (% 95) 

2. <Gidatutako / Antzeztutako bisitak> (% 4) 

3. <Getxo Taxi Tour> (% 0,3) 

4. Zerbitzuak <Taldeei> (% 0) 

 

Belaontzi bidezko nabigazio-programetan, ohiko irteerak +% 11 igo dira 

bezeroen artean, eta diru-sarrerak % 14 igo dira. 

 

<Getxok oparitzen dizu> Getxoko egonaldien sustapenaren bidez, Bizkaia 

Zubiaren pasabiderako eta El Bote Tours turismo-zerbitzurako sarrerak 

oparitu zitzaizkien hoteleko 69 bezerori, % +17ko igoera. 

 

Zerbitzu bereziak taxian itsas estazioetatik: gurutzaldiak etenda.  

 

Beste zerbitzu batzuk: oroigarrien salmenta, 518,53 €-ko diru-sarrerak  

(-%61), postalak, imanak, giltzatakoak...  
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 Euskadiko Programa Esperientziala – Basquetour – Turismoaren 

Euskal Agentzia 

 

 

Euskadiko Esperientzien Programa Ofiziala 

Sustapen eta Merkaturatze Programa Orokorra 

 

Euskadiko Turismo Atarian www.turismo.euskadi.eus hautatutako 

esperientzia turistiko batzuk sustatzen dira, eta www.viajesporeuskadi.es 

atari merkaturatzailean hainbat adierazleren indizeak gainditzen dituztenak 

saltzen dira. Ebaluazio-sistemak esperientzia bat definitzen duten 4 alderdi 

nagusiak neurtzen ditu: 

 

- Oroipengarritasuna 

- Erakargarritasuna 

- Eraginkortasuna 

- Ezarpena 

 

Ebaluatzen diren proposamenetatik, mozketa-nota gainditzen dutenak 

(% 62) Euskadiko Esperientzien Programa Ofizialean sartuko dira 

(esperientzia bakarrak). 

 

Gaur egun, Getxoko enpresek merkaturatzeko izapidetutako 

proposamenetatik 12 Getxo - Viajes por Euskadi merkaturatze-atarian eros 

daitezke. 

 

Esperientzietako bik PREMIUM kategoria lortu zuten, <Asteburua Euskal 

Kostaldean belaontzi batean Getxon oinarrituta> eta <Euskal gastronomia 

dastatzea Bilboko itsasadarrean zehar>; esklusibotasuna eta kalitate 

handia bilatzen duen publikoari zuzendutako esperientziak. Premium - 

Bidaiak Euskaditik 

 

 
 

 

http://www.turismo.euskadi.eus/
https://viajesporeuskadi.es/es/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=getxo
https://viajesporeuskadi.es/es/168-premium
https://viajesporeuskadi.es/es/168-premium
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7.2.Turismo informazio eta harrera zerbitzua  

 

 

Getxoko Udalak turismo-arreta eta -harrerako zerbitzua eskaintzen du 

Turismo Bulegoaren bidez (bulego horren zentrala Ereaga hondartzan 

dago), bai eta aldi baterako mendeko turismo-informazioko guneen bidez 

ere. Zerbitzu nagusia Gizateriaren Ondare den Bizkaia Zubiaren ondoan 

dago (UNESCO 2006). 

 

 

2020. urtea amaituta, krisiak aparteko eragina izan du turismoaren 

sektorean.  

 

Datuen arabera, Getxon 56.554 turista eta bisitariri (-%67.6)eskaini zaie 

arreta turismorako prestatutako instalazioetan, hau da, Bizkaia Zubiko 

oinezkoen pasabidean, Turismo Bulegoetan, belan eta aldi labur baterako 

iritsitako nabigatzaileak, hotel-establezimenduetan ostatu hartu duten 

pertsonak eta Turismo Bulegoko erreserben zerbitzuko bezeroak.  

 

Ostatu-establezimenduek 41.827 ostatu-gau izan zituzten guztira (-%48); 

izan ere, hotel-okupazioa %39,16koa izan zen hoteletan eta %44,5ekoa 

pentsioetan, eta neurri berean jaitsi zen: %49 eta %45, hurrenez hurren. 

Batez besteko egonaldiak behera egin du, bai hoteletan (2,68 egunetik 2,09 

egunera), bai pentsioetan (2,58 egunetik 2 egunera).  

 

Eta ehunekotan, turisten bolumena (guztiak, bizkaitarrak eta getxotarrak 

izan ezik) guztizkoaren %62,57 izan zen; turismoaren beherakada handia, 

bai estatukoa (-%58), bai nazioartekoa batez ere, %89ko beherakadarekin. 

Mugikortasun-murrizketen egoera dela eta, euskal turismoak edo etxeko 

turismoak izan du atzerakada txikiena (-%32) 

 

Datu horien ondorioz, zuzeneko eragin ekonomikoa 1.973.879,73 

eurokoa izan da aurten (-%58,4), ostatu enpresek, oinezkoen pasabideak 

eta Turismo Bulegoko Erreserben Zerbitzutik eratorritako diru-sarrerek 

emandako datuen arabera. Horri beste 7,3 milioi euro gehitu behar 

zaizkio gutxienez, eta horiek Euskadin pertsona eta egonaldi egun 

bakoitzeko batez besteko gastu turistikoagatik kalkulatzen dira (165 € 

Euskal Kostaldeko helmugetan) (Iturria: Ibiltur Ocio txostena, 2019). 

 

 

 

 Turismo Bulegoko eta Informazio Turistikoaren Guneko bisitarien 

balantzea 

 

Turismo Bulegoan eta Bizkaiko Zubiko Informazio Turistikoaren Gunean 

artatutako turisten eta bisitarien kopurua 2020an: 15.331 (-%69) 

pertsona: Ereagako Turismo Bulegoa 6.046 (-%75) eta Bizkaiko Zubiko 

Informazio Turistikoaren Gunea 9.285 (-%64).  

 

- Turisten ehunekoa: %62  

 

- Jatorriak: Estatuko %48; atzerriko %10; Euskadiko %4; Bizkaiko %16; 

Getxoko %22  
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- Urtarokotasuna: Konfinamendua eta mugikortasun-murrizketak 

(deseskalatze-faseak), martxoak 13tik-ekainak 21era, Turismo Bulegoa 

itxia. Bigarren alarma egoera, urriak 25. Urtarrila-martxoa %16; uztaila-

iraila %61; urria-abendua %22.  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 Sareko informazio-sistema – Turismo Bulegoen Euskal Sarea - 

ITOURBASK  

 

Getxoko Turismo Bulegoa ITOURBASK Turismo Bulegoen Euskal 

Sareari atxiki zitzaion. Sare hori azaroaren 18ko 

279/2003 Dekretuaren arabera sortu zen.  

Euskadiko Turismo Informazioko Zerbitzuen barruan, lankidetza-

hitzarmen bat sinatu genuen Eusko Jaurlaritzako Turismo, 

Merkataritza eta Kontsumo Sailak eta Getxoko Udalak. 
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Helburua hau da: 

- Turismo-informazioko zerbitzua ematen duten baliabideak 

optimizatzea, sail autonomikoaren eta udalaren arteko lankidetza 

gauzatuz, Getxon turismo-informazioko zerbitzu integrala 

eskaintzeko 

 

Erakundeen arteko lankidetza horrek Sarearen berezko funtzioak eta 

aldeen betebeharrak betetzen direla bermatzen du, Getxoko Udalak 

urtean 18.200 euro jasotzen dituen finantzaketa barne. 

 

- Jarduera ekonomikoa 

 

Turismo-enpresen jarduera sustatzeko eta garatzeko esku-hartze 

publikoko sareko sistema hori prozesu bateratu bat da, kanpaina 

zehatzetan adierazitako irudi-ekintzen ingurukoa, 

merkatuei edo merkatu-segmentuei zuzendutako sustapen-ekintzak, 

kalitatezko eskaintza bat osatzea hura arautuz, sustatuz eta 

kontrolatuz, bai eta turistei edo azken kontsumitzaileei zuzendutako 

informazio-arretaren fasea ere, helmuga bat bisitatzean prozesu 

konplexu eta heterogeneoa amaitzen baita. 

 

Azken kontsumitzaileak egin dezakeen balorazio on horren baitan 

dago haren fideltasuna lortzea eta hirugarrenekiko 

erakargarritasunak modu desinteresatuan zabaltzea, helmugan 

diru-sarrerak sortuz. 
 

 Baliabide turistikoen balioa nabarmentzea 

"Portu Zaharra", nortasun marka berria Portu Zaharrarentzat 

 

Portu Zaharreko bizilagunen elkartearekin eta Eusko Ikaskuntzarekin 

lankidetzan, nortasun grafiko berria sortu da, Portu Zaharra gizarte, 

kultura eta turismo arloetan identifikatu eta sustatzeko.  

 

Era berean, liburuxka berriak argitaratu dira, historiaren datuekin, 

interesguneen deskribapenarekin, bitxikeriekin, kokapenaren plano txiki 

batekin, auzoko enpresen eskaintza turistiko eta gastronomikoarekin. 

Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez eginak, 2020an 

euskara/gaztelania bertsioan baino ez dira inprimatu (osasun-krisiak 

eragindako egoeragatik). 

 

2020an egindako jarduerak beste urrats bat dira Portu Zaharreko Itsas 

eta Arrantza Ondarea Dinamizatzeko Planaren barruan. Auzo enblematiko 

honen lan zientifikoarekin, dinamizazio kulturalarekin eta auzotarren 

inplikazioarekin jarraitzen da, baliabide materialak kontserbatzeko, 

alderdi immaterialak zabaltzeko eta ingurumen-balioak sendotzeko. 

Helburua auzo sozioekonomiko eta kulturalki biziagoa eta parte-

hartzaileagoa lortzea da, eta, era berean, turismo-espazio 

erakargarriagoa eta eskaintza dibertsifikatuagoa, hunkigarriagoa eta 

gogoangarriagoa duena, jasangarritasunean, benetakotasunean eta 

tokiarekiko eta bertako jendearekiko errespetuan oinarrituta. 
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Identitate grafiko berria, "Portu Zaharra", sortzearen helburua marka 

ezagun eta identifikagarri bat eskaintzea da, Portu Zaharra turismoaren 

ikuspegitik sustatzeko orduan ikusgarritasun argia sor dezan.  

              
 

Ibilbidea osatzen duten interpretazio-seinaleen elementu batzuk 

eguneratu eta birjarri dira, bai Portu Zaharrean bertan instalatutakoak, 

bai Ereaga eta Usategi hondartzetakoak. Panel guztietan "Portu Zaharra" 

marka berria sartu da, eta "Portu Zaharra, etxez etxe" doako aplikazioari 

dagokion QR kodea sartu da, baita hizkuntzetako audio-sistema ere, 

Map's voice, interpretazio-elementuetan dagoen informazioa entzutea 

ahalbidetzen duena. 

 

 
 

7.3 Hornikuntza eta marketina  

 

 

 Euskarri grafiko editatuak  

 

Turismo Bulegoak argitaratzen dituen katalogoak, liburuxkak, orri tolestuak 

eta flyerrak Getxo bisitatzeko eta enpresen zerbitzuak kontsumitzeko 

gonbidapena dira.  

 

Paisaiaren eta ondarearen edertasuna, azpiegituren kalitatea eta kirolak, 

tradizioek eta abangoardia kulturalak euskal udalerria bustitzen duten 

bizimodua argudiatzen duten argazki zirraragarrien bidez. 

 

Kontsumoa modu homogeneo, eguneratu, egiazko, oso eta praktikoan 

errazteko behar den informazioa eskaintzen da: bisitak, jarduerak, hotel-

establezimenduak, jatetxeak, tabernak, dendak eta bestelako 

establezimendu gastronomikoak eta enpresek eskaintzen dituzten 

jendearentzako esperientziak edo planak: itsasontziko irteerak eta tourrak, 

surf eta skate eskolak, piragua, urpekaritza, ur-motorrak, mendi-ibiliak, 

eskalada, hipika, bizikleta, yoga, bisita gidatuak, produktu gastronomikoen 

dastaketa, pintxo-tabernak eta jatetxeak, etab. 

 

Hori guztia ekitaldien agendarekin eta ondare-baliabideei buruzko 

informazioarekin osatuko da.  
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119.830 unitate; 6 tipologia + bertsio idiomatikoak  

Hainbat euskarri berri: Deapie, Punta Begoña, Portu Zaharra  

Beharrezko beste material batzuk: 1.250 postal, 250 giltzatakoak  

Material espezialista: bela-totemak, biniloak, covid pegatinak...  

Salmentara zuzendutako sustapen-materiala: Publizitate-objektu 

Argiztatuentzako eta portaposterrentzako kartelak  

 

 

 

 Webgunea  

Turismo Bulegoak mikro-gune bat du Udalaren webgunean, 4 hizkuntzatan 

prestatua. Web-orri malgua eta editagarria, edukien kudeatzaile baten 

bidez informazioa irisgarritasun-maila egokiarekin sortu eta egokitzen 

duena, multimedia-tresna eta interaktibo berrietara egokitzeko modukoa. 

Turista eta bisitari potentzialei, publiko unibertsal eta pluralari zuzenduta, 

mikro-gune horren egitura berrikusi egiten da eta teknologia berrien 

aurrerapenetara eta kontsumo-ohituretan eta informazioa eskuratzeko 

ohituretan izandako aldaketetara egokitzen da. 

 

Turismo Bulegoak udalerriko turismo-baliabideak eta turismo-zerbitzuetako 

enpresen eskaintzak hedatzeko eta sustatzeko ekintzak egiten ditu 

www.getxo.eus/info webgunearen bidez. Eduki eguneratuak eskaintzen 

ditugu, argazki-irudia zainduz, ikus-entzunezko materialaren bidez edukiak 

dinamizatuz eta kanpoko eta barruko erabiltzaileei zerbitzuak eta turismo-

eskaintza proposatuz, Getxoko esperientziaz baliatzeko eta gozatzeko. 

 

   

  
 

 

 

 

http://www.getxo.eus/info
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2020an 136.997 bisitari izan dira (-%25). 

 

Egindako on line kanpainek hainbat kanaletatik ekarri dituzte bisitak 

webgunera; social mediaren kanal espezifikoaren bidez, 20.236 bisitariko 

(+%65) trafikoa sortu da webgunera.  

 

Bisitariek kontsultatutako informazioaren arabera, 301.5425 orrialde 

ikusi dira, eta 2.803 liburuxka deskargatu dira. 

 

 

 Newsletterra 

 

Turismo-enpresen eskaintzari buruzko informazioa, baita berrikuntzak ere, 

eta kultura-, kirol- edo aisia-ekitaldietan garrantzi turistikoa duena, 

Newsletter bidez, 1.438 harpidedun aktibo. Bidalitako informazioa 4.080 

aldiz kontsultatu da, eta, ondorioz, informazio guztiaren % 21 zabaldu da 

webgunean. 

 

 

 Sare sozialak 

 

Turismo Unitateak @GetxoTurismo profilen dinamizazio estrategikorako 

zerbitzu espezializatua du. 

Turismo-enpresen eskaintza argitalpenetan ageri da, eta entzuleak modu 

errazean elkarreraginean jardutera animatzen ditugu. 

 

2020ko abenduaren 31n 18.395 jarraitzaile lortu ziren FB, FB-Visit Getxo 

eta Instagram kanaletan. +% 30eko hazkundea. 

 Online kanpaina   

 

Udako denboraldian, mugikortasun-murrizketak kentzearekin batera, 

ekonomia suspertzeko kanpaina bat egiteko inbertitu da, enpresen 

eskaintzari lehentasuna emanez. 

 

Segmentazioak, geografikoa eta interesen araberakoak, aldatu egin dira 

erabilitako kanalaren eta kanpaina zehatzaren arabera. 

 

Gure iragarkiek 17.474 klik izan dituzte sare sozialetan eta 1.375 klik 

bilaketa-iragarkietan. Guztira 18.849 klik egin dira webgunerako esteketan. 

 

Online kanpainak 1.845 jarraitzaile berri sortu ditu, Getxo marka 

aintzatesten eta trafiko kualifikatua sortzen lagundu du, eta gure enpresa-

sektorearekin bat datozen interesak dituzten 603.245 erabiltzaile izatera 

iritsi da. RTB kanpainak 2 milioi inpresio baino gehiago eragin dizkie 

bisitariei eta gure sektorearekin bat datozen ikusleei.  

 

 

 Ikus-entzunezko materiala eskuratzea  

 

17 klik berri egin dira guztira, turismo-zerbitzuetako enpresek saltzen 

dituzten planetako 4 gaien arabera: Kostaldea, Aktiboa & Ongizatea, 

Enogastronomia, Kulturala & monumentala. Hainbat formatu.  

 

2020an plataforma digitaletarako, sare sozialetarako eta webguneetarako 

sortutako ikus-entzunezko eduki horiek tokiko publikoari edo lurralde 

mugakideetakoei zuzenduta egon dira, Getxo Turismoko Webguneari lotuta.  

https://www.getxo.eus/eu/turismo/descubre-getxo/materialvideos 

https://www.getxo.eus/eu/turismo/descubre-getxo/materialvideos
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 Azokak, jardunaldiak eta turismoa sustatzeko beste ekintza batzuk  

Boot Düsseldorf eta FITUR azoketan parte hartzea; biak urtarrilean. Kanal 

hauetan banatutako euskarriak, guztira: 430  

 

  Bidaia-gidak  

Edukiak eguneratzea eta gehitzea: Spain gida – < Basque Country> 

kapitulua, Lonely Planet argitaletxearena.  

Basquetour – Turismoaren Euskal Agentziarekin lankidetzan. 

 

 

  Hedabideen plana & publizitate-kanpaina  

 

Ekainetik aurrera, urteko hedabideen planari tokiko turismo-sektorea 

suspertzera bideratutako publizitate- eta sustapen-kanpaina bat gehitu 

zaio. Kanpaina hori, funtsean, <Getxo gozatzeko planak: kostaldea, aktiboa 

& ongizatea, kulturala & monumentala, enogastronomikoa> planetan 

oinarritzen da.  

 

Sustapen-estrategia hori malgua da bezeroak, bisitariak eta turistak 

erakartzeko, mugikortasun-mugak kentzearen arabera: Tokiko eta Bilbo-

Bizkaia inguruko udalerrietako, Euskadiko publikoa, Txangozaleak eta 

erkidego mugakideetako turistak.  

 

 

 

 
 

 

Turismoko eskaintza eta baliabideen sustapena zabalkundea eta iragarpena 

erabakigarriak dira jomugaren ezagutzari dagokionez eta, ondorioz, 

turismoko sektorearen hazkundeari dagokionez ere bai. Turistak eta 

bisitariak erakartzeaz gain, horiek bezero bilakatzea lortzen da, eta are 

hobe dena, bezero fidelak lortzen dira. 
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8. SAREAK ETA LANKIDETZAK 

 

- Udaleko arlo desberdinekin: Gazteria, Getxo Kirolak, Getxo Kultura, 

Getxo Lagunkoia. 

- Sopelako Udala: 2019ko azaroaren 20an Getxoko eta Sopelako Udalek 

jarduketa protokolo bat sinatu zuten, bi udalerrietan surfaren 

industriaren eta beste irristatze-kirol batzuen sektorearen hazkundea eta 

garapena sustatu eta bultzatzeko asmoz. 

- Udalerriz gaindiko erakundeak: Cecobi (prestakuntza-tailerrak), SPRI, 

Innobasque (Hazinnova...), Merkataritza Ganbera. 

- Garapen: proiektu desberdinak (Ekintzailetza, Garapen kreatiboa...) 

- Bizkaia Lehiakorra, Bizkaia Orekan eskualdeko estrategia planean parte 

hartzea, DEMA, Behargintza. 

- Ocean Tech lankidetza-akordio estrategikoa, uretako jardueren sektoreari 

lotutako enpresen berrikuntza eta garapena babesteko eta sustatzeko. 

Euskadiko Teknologia eta Ezagutza Industrien Klusterrak, GAIAk, 

zuzentzen du sare hori Euskadin. 

- Udalerriko elkarte-sarearekin lankidetza: Algortako Dendak, Getxo 

Enpresa eta Getxoko Ostalaritzaren Elkartea, ekintza-planak eta jarduera 

zehatzak garatzeko. 

- Paideia Galiza fundazioa eta Bilboko Udala. 2020ko otsailetik ekainera 

musikako ekintzailetza programarako lankidetza-hitzarmena. 

- Basquetourrekin lankidetza. 
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9. BESTE ZERBITZU BATZUK 

 

Jendeari arreta eskaintzeko ordutegia 

Jendearen arretarako ordutegia ondokoa da: astelehenetik ostegunera 

8:30etik 18:30era eta ostiralean 8:30etik 15:00etara. 

 

Ekitaldien kudeaketa Getxo Elkartegian: gure instalazioetan hainbat 

ekitaldi kudeatu, koordinatu eta dinamizatzea. 

Gure beste jarduera-ildo bat da Getxoko enpresei eta elkarteei, baita 

udaleko beste arlo batzuei ere guneak lagatzea. 

Jarduera anitz gauzatzen dira, hala nola bilerak edo hitzaldiak ala 

aholkularitzak, tailerrak eta prestakuntza-jarduerak. Gehienak 

eraikina ohiz irekita dagoen ordutegian egiten dira. Noizean behin, 

ordea, ordutegiz kanpo garatzen dira, bere gaian eta interesean 

oinarrituta. 

Guztira, 2020. urtean 240 eskaera erantzun dira, eta 728 orduz laga 

dira guneak jarduerak garatzeko. 

Pandemiak bere ondorioak utzi arren, udalerriko enpresek 196 aldiz 

zenbait areto eskatu dituzte eraikinean, eta 587 orduz erabili dira. 

Gainera, beste udal-arlo batzuetako 22 eskaera erantzun dira, eta 

ekintzek 95 ordu iraun zituzten.  

Udalerriko ekintzaileek Getxo Elkartegiak eskaintzen dituen guneak 

eska ditzakete. 2020. urtean eskaeren kopurua nabarmenki jaitsi da. 

7 eskaera baino ez dira izan, guztira 14,5 orduz bilerak egiteko. 

Aurreko urteko datuekin erkatuz gero, aldea argia da: 2019. urtean 

ekintzaileek 58 eskaera egin zituzten, eta guneak 178 orduz okupatu 

ziren.  

Azkenik, elkarteei eta beste proiektu batzuei ikasgelak laga zaizkie, 

Ekonomia Sustapen Arloak lankidetzan baitihardu horiekin. 13 

eskaera erantzun dira, 28,5 jarduera-ordurekin. 

 

Komunikazio zerbitzua: 

Ekonomia sustapeneko profila sare sozialetan (Twitter, Instagram 

eta Facebook) kudeatzea: @getxolan 

Getxolanen jarduera digitalaren helburua da Getxoko ekintzaile eta 

enpresetarako eduki interesgarria partekatzea. Getxolan ondorengo sare 

sozial hauetan dago: Twitter, Instagram eta Facebook. Sare sozialak 

2015eko otsailean sortu ziren, baina etengabeko jarduerari 2017ko 

urtarrilean ekin zitzaion. 
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Twitter, Instagram eta Facebooken agerraldia: 

2020an jarduera Twitterren (abenduaren 31n, 1.506 pertsonen 

komunitatea): 

 Komunitatea etengabe hazten joan da, % 17ra iristeko, 2019. 

urteko datuekin alderatuz gero. 

 Edukiak 559.735 aldiz bistaratu dira. 

 

2020an jarduera Facebooken (856 pertsonak jarraitzen dute kontua): 

 Hazkuntza-joera neurrizkoagoa izan da, 2019ko datuekiko % 4,20. 

 Partekatutako edukiak 118.967 aldiz bistaratu dira. Sare honetan 

eragina xumeagoa suertatu da, eta %16,7 gutxiago bistaratu da. 

 

Instragramen jarduerari 2020ko martxoan ekin zitzaion: 

 2020ko urtarrilean 196 pertsonak jarraitzen zuten Getxolanen 

kontua, edukirik ez izan arren. 2020. urtea 1.418 pertsonen 

komunitatearekin amaitu da. Sare sozial hau funtsezko bihurtu da 

Getxolanen komunikazioan. Hala, udalerriko saltoki txikiak, 

ostalaritza eta profil ekintzailea ikusgai bihurtu dira. 

 Partekatutako edukiak 179.731 aldiz bistaratu dira, eta 35.273 

pertsonei iritsi zaizkie. 

 

Partekatutako edukiekin hiru multzo egin daitezke:  

 Barne edukiak– prestakuntzak, hitzaldiak, laguntzak, 

dirulaguntzak, aholkularitza zerbitzuak... Horiek Getxolanek edo 

erakunde kolaboratzaileek sortzen dituzte. Edukiak euskaraz eta 

gaztelaniaz daude. 

 

 Kanpo edukiak– blogen eta bitarteko digitalen argitalpenak; gaiak 

eremu guztietan ekintzailetzari eta enpresa kudeaketari lotuta 

daude. Eduki gehienak gaztelaniaz azaltzen dira. Zenbait eduki, 

erakundeen eremutik hurbil daudenak (hala nola SPRI taldea, 

Gaztenpresa, Bizkaia...), euskaraz partekatzen dira. 

 

 Komunikazio-eragina duten programekin zerikusia duten 

edukiak, hala nola GetxoAktibatu edo 

#enGetxoLoTienesTodo. Hauetan material grafikoa eta ikus-

entzunezkoak sortu dira, eta programen mugarri eta bilakaerari 

buruzko egutegiaren bitartez, sare sozialetan estaldura eman da. 

 

Partekatutako edukiak jardueren inguruko estekak, bideoak eta irudiak 

dira, adibidez: 

 Eraikinean garatzen diren jardueren argazkiak: prestakuntza, 

hitzaldiak, autoenpleguko taldeak, ikastaroak… 
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 Taldeak parte hartzen duen jardunaldietako argazkiak, Twitterren 

partekatzen direnak (testu, aipamen eta Hashtag, eta abarrekin 

batera). 

 

GetxoAktibatu komunitatea. 

2020ko martxoan GetxoAktibatu abiarazi zen komunikazio-ikuspegi banatu 

eta iraunkorrarekin, proiektuari lotutako erakunde eta pertsonetatik 

abiatuta. Konfinamenduarekin bat hasi zen, eta berriz definitzea 

ezinbestekoa zen, ekonomia jarduera etena zegoenean %100 formatu 

digitalean garatu eta aurreratzeko. 

Proiektuak hurrengo 3 hilabeteetan lehen gauzatze-fasea izan zuen, eta 

jarduera mantentzea lortu du. Xede horrez, 2020. urte osoan zehar talde 

eragilea sortu zen. Banaka ikaskuntzak, argazkiak eta bideoak sortu dira, 

eta komunitate digitalean #GetxoAktibatu hashtaga indartu da. 

Zenbakien ikuspegitik, proiektuaren lehenengo fasean guztira 

ondorengo hauek lortu ziren: 

 574 argitalpen Instagramen. 

 61.000 pertsona eraginpean. 

 Hashtag horrekin etiketatu ondoren, 450.405 bistaratze. 

 25.504 “like” edo “gustuko dut”.  

 2.109 iruzkin. 

 

Hurrengo hilabeteetan (ekainetik irailera) eragina hurrengo hau izan zen: 

 123 argitalpen Instagramen. 

 91.624 pertsona eraginpean. 

 Hashtag horrekin etiketatu ondoren, 601.401 bistaratze. 

 40.746 “like” edo “gustuko dut”.  

 2.593 iruzkin. 

 

 Ekonomia Sustapenaren hileko newsletterra: buletin 

elektronikoa, enpresek, saltokiek eta ekintzaileek ezagutzeko berri 

aipagarriak, prestakuntza-ekintzak, hitzaldiak, merkataritzaren arloko 

dinamizazio-programak, laguntzak eta dirulaguntzak, lankidetza-

proiektuak... 

 Getxolan ekonomia sustatzeko zerbitzuaren webgunea eguneratzea.  

 Berriak, prentsa-oharrak, Getxo Berrin gehigarriak argitaratzea. 

 Arloko jarduerei buruz mailinga (posta elektronikoak) bidaltzea. 

Nagusiki prestakuntza-ekintzak dira, izena errazago emateko.   

 Sustatu nahi diren jardueren irudia, kartelak, flyerrak... egitea. 

 

 

 

 

 

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/157

