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2017KO EKITALDIAN GARATUTAKO JARDUEREN TXOSTENA  

 

Txosten hau 2017. urte osoan zehar garatutako jarduera, lan eta ekimenen memoria gisa aurkezten 

da, ohiko izaera dutenak alde batera utzi direlarik. Garatutako jarduerak kategoria hauetan sailka 

daitezke: 
 

 JARDUERA SOZIETARIOAK: 

o Administrazioa 

 Ahalordetzeak eta notario-gestioak. 

 Aseguratze-berraztertzea. 

 Ordena dokumentala. 

 Irudi korporatiboaren hasierako berrikuspena. 

2017an zehar zenbait jarduera sozietario gauzatu dira, zeinen artean 

akziodunen 2 batzar eta 2 administrazio-batzorde nabarmen daitezkeen. 

 

Gainera, kontseilarien eta zuzendaritzako kideen estaldura-polizak berrikusi 

dira, horien irismena hobetuz eta kostuak gutxiagotuz.  

 

Ordena materialari dagokionean, egun sozietatean dagoen 

dokumentazioaren parte bat ordenatu eta digitalizatzeari ekin zaio, 

dokumentu horien gestioa hobetzeko. Gainera, irudi korporatiboaren 

hasierako berrikuspen bat ere egin da (euskarriak eta bitarteko 

informatikoak). 

 

o Ekonomia 

 Kontzesio-kanonaren kudeaketa eta berrikuspena. 

 Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren (OHZ) eta tasen kudeaketa eta 

berrikuspena. 

Kontzesio-kanona eguneratu da 2017an, “Getxoko Kirol Portuko 

superegitura- eta ustiatze-obren gauzatzerako mugatutako baldintza-

agirian” ezarritako akordioarekin bat etorrita. GETXO KAIA, S.A. Sozietatea 

atera zen esleipendun, “Kirol-portuko superegitura- eta ustiatze-obren 

gauzatzerako kontratua” gauzatzeko, zeinaren helburua “Getxoko Kirol 

Portuko azpiegitura-obren eraikitze-proiektua idatzi eta obra horien 

gauzatzea zen, eta baita portuaren beraren ustiatzea ere”, 1995eko 

martxoaren 30eko datarekin. 
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Era berean, EL ABRA-GETXO, S.A. KIROL PORTUAREN ETA GETXO KAIA, S.A.-

REN ARTEKO JARDUN-PROTOKOLOA sinatu da, honako efektuekin: 

 Aurreko ekitaldietan ordaindu gabe gelditutako OHZen fakturak 

erregularizatzea eta abiatutako lege-jardunak bukatutzat ematea. 

 2017ko ekitaldiko OHZa ordaintzea. 

 Segimendurako aldizkako eta hiru hilean behineko batzarrak 

antolatzea, eta baita Getxo kaia S.A.-ren aldetik hilabeteko 

segimendu-txostenak idaztea. 

 

o Inbentarioa eta dokumentazioa 

 Eraikitze-proiektuen inbentarioa (azpiegiturak eta superegiturak). 

 Eraikinen eta sareen altxatze grafikoa (eskuragarri dagoen informaziora 

mugatua) 

Sozietateko langile berrien hasierako egokitze-lanen parte gisa, eskuragarri 

dagoen dokumentazio mugatuaren inbentarioa egin da, bai formatu 

digitalean eta bai paperean. Gainera, Bilboko Portuko Agintaritzak (BPA) 

eskura duen dokumentazio grafikoa ere bildu da. 

 

Bestalde, Kirol Portuan dauden lokal guztien jarduera-lizentzien 

dokumentazioa jasotzeko lanari ekin zaio. Lan honek zailtasun garrantzitsuak 

dauzka, administrazio-espedienteak zaharrak direlako eta urteetan zeharreko 

administrazio-jardun hori ez delako apenas arautua egon.  

 

o Getxoko portuko kirol-erakundeei emandako diru-laguntzak eta babesa 

 Planaren osatzea eta diru-laguntzetarako ildoak. 

 5 diru-laguntza espediente. 

2017an, eta onartutako aurrekontuarekin bat etorrita, sozietateko diru-

laguntza zuzenen oinarri orokorrak idatzi ziren, bi diru-laguntza ildo ezarri 

zirelarik: 

 

 1. ildoa: KIROL-PORTUAREN BAITAKO JARDUERA ETA KIROL 

NAUTIKOEN GARAPENA 

 2. ildoa: KIROL-EKITALDIEN ETA KIROLARI LOTUTAKO EKINTZEN 

ANTOLAKETA UDALERRIAN 
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Bi ildo horietan oinarri hartuta, eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 

38/2003 Legearen 22.2.c artikuluarekin bat etorrita, honako diru-laguntza 

izendunak eman ziren (erakundea eta zenbatekoa): 

 

 (1) Getxo Arraun, Arriluze arraun-kluba (ACT) 35.000 euro 

Motibazioa (1. ildoa): 

 Aulki finkoko arrauna, bere traineruko modalitatean, gutxiengoan 

dagoen kirol-modalitatea da, baina, era berean oso errotua 

dagoena Euskadiko herritarrengan, Getxon bereziki. 

 Sustatu eta/edo kolaboratzen duen kluba, Arriluze arraun-kluba, 

irabazi asmorik gabeko kirol-erakundea da (CD 0001038). Getxoko 

kirol-portuan dago kokatua eta kirolaren sustapenean aktiboenen 

artean dagoen erakundea da Getxon. 

 ACT estropada (ACT liga) izen handienetakoa duen estropada da eta 

gaitasun handia dauka Kirol Portura herritarrak erakartzeko. Hala, 

Portuaren sustapenean laguntzen du, eta baita berau balioan 

jartzen. 

 

 (2) Getxo Arraun, Arriluze arraun-kluba (ARC) 3.000 euro 

Motibazioa (1. ildoa): 

 Aulki finkoko arrauna, bere traineruko modalitatean, gutxiengoan 

dagoen kirol-modalitatea da, baina, era berean, oso errotua 

dagoena Euskadiko herritarrengan, Getxon bereziki. 

 Sustatu eta/edo kolaboratzen duen kluba, Arriluze arraun-kluba, 

irabazi asmorik gabeko kirol-erakundea da (CD 0001038). Getxoko 

kirol-portuan dago kokatua eta kirolaren sustapenean aktiboenen 

artean dagoen erakundea da Getxon. 

 ARC-2 estropadak partaidetza-esparru mugatuagoa dauka 

(Kantabriako eta Euskadiko arraun-klubak), eta, ondorioz, babes 

gutxiago jasotzen du. Hala ere, eta kontuan hartuta ARC-2 

estropada ACT estropadaren egun berdinean ospatzen dela, lehen 

ekimena sendotzeko balioko du. Hala, efektu bikoiztua emango da 

Getxoko Kirol portuak herritarrak erakartzeko duen gaitasunean 

eta, ondorioz, egun portuan garatzen diren jarduerak eta higiezinak 

balioan jarri eta hobetzeko balioko du. 
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 (3) Watersports Northwind Getxo Kluba  2.000 euro 

Motibazioa (1. ildoa): 

 Paddle surfa gutxiengo egoeran dagoen itsas-kirola da, baina 

gizarte-proiekzio eta -erakarpen handia ezagutu du azken urteetan. 

 Itsas-kirol txiki gisa, Wave on Wave edo WOW proiektu europarren 

babes eta sustapena jasotzen du. Proiektu horien helburua da itsas-

kiroletako borondatezko jardueren sustapena, eta baita 

gizarteratzea, aukera-berdintasuna eta osasunaren hobetzean 

jarduera fisikoak duen garrantziaren kontzientziazioa, partaidetza 

handiago baten bitartez eta kirolerako sarbide-berdintasunaren 

bidez. Hortaz, gomendagarria da itsas-kirol txikiak sustatu eta 

horien garapen eta ezartzean laguntzea, Getxoko Kirol portua 

bezalako espazioetan. 

 Sustatu eta/edo kolaboratzen duen kluba, Watersports Northwind 

Getxo Kluba, irabazi asmorik gabeko kirol-erakundea da (CD 

0005967). Klubak Getxon dauka bere egoitza sozial edo 

establezimendua, eta Getxoko Kirol portuan garatzen du bere itsas-

jarduera. 

 Paddle Sur Festival 2017 jaialdiaren ondorioz 200 bisitari baino 

gehiagoko inpaktua ematen da, partaidetza-maila garrantzitsu 

batekin batera (100 pertsona inguru). Ondorioz, Getxoko Kirol 

Portua eta egun portuan garatzen diren jarduerak balioan jartzeko 

balio du. 

 (4) Club Balonmano Romo – Erromoko Eskubaloia  5.000 euro 

Motibazioa (2. ildoa): 

 El CLUB BALONMANO ROMO – ERROMOKO ESKUBALOIA klubak 

gutxiengoan dagoen baina 80ko hamarkada erditik aurrera gero eta 

errotuago dagoen kirol baten sustapen-jarduera garatzen du, bere 

jarduera zenbait kategoria maskulino eta femeninotan garatuz 

(Benjaminetatik hasi eta Estatuko 1. Mailako Seniorretara). 

 2017an ekitaldi desberdinak dauzkate aurreikusita Getxoko plaza 

desberdinetan, jarduera fisikoa eta osasuna sustatzeko asmoz. 

 Era berean, dinamizazio-ekintza jakin batzuk egitea planteatzen 

dute, bai kirol-portuaren eremuan eta bai Ereagako hondartzan, 

eta bai herriko beste kultura-espazio batzuetan ere, kirol-portua 
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eta Getxo sustatzeko bidea ematen dutenak, kirolaren ikuspuntutik 

aktiboa den herri gisa. Gainera, kirol txiki honen sustapenerako eta 

bertara sartzeko erraztasunak emateko bidea ematen du, aire 

zabalean egiten diren tailerren bitartez, eskubaloi-partidu ludikoak 

ospatuz eta gaztelu puzgarriak jarriz. 

 Aintzat hartu behar da, eskatutako diru-laguntza ematerako 

orduan, funtsezko elementua dela jarduera horiek haur eta 

gazteenganako duten bideratzea. 

 (5) Itxartu Taldea     5.000 euro 

Motibazioa (2. ildoa): 

 ITXARTU TALDEA elkarteak ekintza- eta jarduera-multzo zabal bat 

gauzatzen du Getxoko udalerrian eta eragin nabarmena dauka 

Getxoko herritarrek kirolaren inguruan (kirol nagusiak eta 

txikiagoak) eta beste kultura-jarduera batzuen inguruan duten 

dinamizazio eta aktibazioan. Labur esateko, eta erantsitako 

jarduera-memorian agertzen den bezala, honako jarduerak 

garatzen dituzte: 

o Itxartu Taldeko krosa 

o Herrien arteko futbol-txapelketak 

o San Inazioko eskupilota-txapelketa 

o Itxartu pilota-txapelketa 

o Roberto Tamayo futbol femeninoko txapelketa 

o Herri-kirolen eguna Getxon 

o Getxoko milia 

o Itziar Uralde memoriala 

o Osasunaren Munduko Eguna 

o Orientazio-ibilbideak 

o Nordic Walking 

o Ibiltarien topaketak 

o Mendi-irteerak 

 ITXARTU TALDEA Elkarteak urtero planteatzen du jarduera 

estrategiko eta hobekuntza-ekintza multzo bat, zeinak balioan jarri 

eta sustatu behar diren, tokiko kirol-politika garatzen aktiboki 

laguntzen dutelako, Getxoren irudi positibo bat banatzen laguntzen 

dutelako, euskara sustatzen dutelako, eskola-kirola eta kirol 
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femeninoa bultzatzen dituztelako eta beren ekintzak kolektibo eta 

adin guztietara zuzentzen dituztelako. 

LABURPENA 

 (1) Getxo Arraun, Arriluze arraun-kluba (ACT) 35.000 euro 

 (2) Getxo Arraun, Arriluze arraun-kluba (ARC) 3.000 euro 

 (3) Watersports Northwind Getxo Kluba  2.000 euro 

 (4) Club Balonmano Romo – Erromoko Eskubaloia  5.000 euro 

 (5) Itxartu Taldea     5.000 euro 

GUZTIRA      50.000 euro 

Emandako diru-laguntza eta kopuruak behar bezala justifikatu dira, 

aipatutako oinarrietako 14. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, eta 

onura sozial eta ekonomikoa ekarri dute Kirol Portura, bai jendea 

bertaratzeko duten gaitasunagatik, bai jarduerak antolatzeko duten 

gaitasunagatik eta bai azpiegitura balioan jartzeagatik. 

 

o Komunikazioak 

 Getxoko kirol-portuaren webgunea eta irudia sarean. 

 Erabiltzaileen dinamizazioa. 

 

Hauek izan dira komunikazio-gaietan egindako inbertsioen hasierako 

helburuak: 

 

1. Kontzesio-sozietatearen irudi digital bat eskura izatea eta 

sozietatearen komunikazio-kanal posibleak aktibatzea sare sozialen 

bitartez. 

2. Kontzesio-sozietatearen gizarte-presentzia sendotzea eta Getxoko 

Kirol Portua balioan jartzea, bertako jarduera, ekimen, enpresa eta 

zerbitzuen bitartez. 

3. Herritarrentzako irisgarria izango den komunikazio-tresna bat izatea, 

bai Getxoko herritarrentzat eta bai bisitarientzat eta itsas 

bidaiarientzat, era berean erakarpenerako eta balioan jartzeko 

mekanismoa izango dena, bigarren etapa batean mekanismo 

jasangarria izan dadin, WiFi sareen bitarteko merkaturatze-

zerbitzuen eskaintzaren bitartez. 



  
Egoitza eta Sozietate Emakidaduna: Arriluze kaia 1, 1. ezkerra - 48990 Getxo -Bizkaia - Tel. 944911354  

 

 

Bizkaiko Merkataritza Erregistroan erregistratutako sozietatea, BI-492 Liburukia, 104 Orria, BI-3858 Orrialdea, 1. Inskripzioa. IFZ: A-
48534770 

Sozietate Publikoa El Abra-Getxo Kirol Portua, S.A. / Sociedad Pública Puerto Deportivo El Abra-Getxo, 

S.A. 

7 

Hala, hiru erreminta gako garatu dira 2017an zehar komunikazioen 

esparruan: 

 Kirol Portuko WiFi instalazioa (ikus proiektu eta obren atala). 

 Webgunearen sorrera, irudi korporatibo digitalaren eguneratzea eta 

Portuko erakunde eta erabiltzaileen sustapena. 

 Jardueren dinamizazioa sare sozialetan (facebook, twitter, instagram 

eta linkedin). 

Guzti horri esker, kontzesio-sozietatearen jardun eta jarduerak ikusgarri 

bilakatzen hasi dira, eta Kirol portuan egiten diren jarduerak zabaltzeko bidea 

eman da, bere balioa eta inpaktua areagotzeko, guzti horrek gizarte-onurari, 

irudiari eta herritarrekiko elkarrizketari inolako kalterik eragin gabe. 

 

Balia bitez izandako eragin horren laburpen gisa honako datu sintetikoak 

(2017ko azken hiruhilabetekoak): 

WIFI sarbideak: 

 Sarbide-balio maximoa: 628 sarbide/eguneko 

 Batez besteko sarbide-balioa: 288 sarbide/eguneko 

Webgunera sarbidea: 

 Sarbide-balio maximoa: 214 sarbide/eguneko 

 Batez besteko sarbide-balioa: 68 sarbide/eguneko 

Facebook: 

 Jarraitzaileak: 459 

 Irismen maximoa: 9.515 eragin 

Twitter: 

 Jarraitzaileak: 112 

 Interakzio maximoak: 8.368 eragin 

Instagram: 

 Jarraitzaileak: 644 

 Irismen maximoa: 607 eragin 

o Segurtasuna eta osasuna 

 Prebentzio-arauen eguneratzea eta betetzea. 

Segurtasuneko eta osasuneko prebentziorako enpresa-plana eguneratu da, 

indarrean dagoen araudiarekin bat etorrita. 

 

 JARDUERA ESTRATEGIKOAK ETA JARDUERAK BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN 

o Abra – Getxoko Kirol Portuko Ustiatze- eta Polizia-Araudiaren berrikuspen-lanak 

(aribidean) 
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2017an ekin zaie azterketa-lanei, horien aldaketaren komenigarritasuna izan 

ala ez izateari kalterik egin gabe. Izan ere, Bilboko Portuko Agintaritzari (BPA) 

dagokio behin betiko onarpena eta baliteke bere aldaketa komenigarria ez 

izatea egun indarrean dagoen kontzesio-epea bukatu arte, aldi berean 

arauzko eta kontratuzko xedapen-egoeran dagoelako, ondorio legal eta 

ekonomikoak gerta daitezkeelarik. 

 

o Kontzesioaren luzapenera eramango duen prozesuaren analisia, balorazio-

txostenak eta kontzesioaren luzapenaren tramitazioa. 

2017an, gainera, kontzesioa 15 urte gehiagoz luzatzeko tramitazioaren lan 

tekniko eta administratiboak egiteari ekin zaio, irailaren 5eko 2/2011 Errege 

Dekretu Legegilearen zehaztapenekin bat etorrita, zeinaren bitartez Estatuko 

Portuei eta Merkataritzako Marinari buruzko Legearen Testu Bategina onartu 

zen. 

 

2017ko azaroaren 10eko datarekin egin zen kontzesioa 15 urtez luzatzeko 

eskaera, 2040ko urtarrilaren 4ra arte. 

 

o BPAaren marko estrategikoan integratzea eta jarduera bereizgarria (Portua Hiria 

interakzio-zonaren integrazioa) 

BPAk 2017an onartu du bere 2018-2022 Plan Estrategikoa. Plan horren 2. 

ardatz estrategikoa honakoan ardazten da: "Inpaktu ekonomikoa sortzea, 

zeinetarako kluster estrategikoen behar logistikoei erantzuna eman beharko 

dien, azpiegitura intermodalak sortu beharko dituen eta balio-sortzea 

maximizatuko duten eta  gurutzaontzien trafikoa potentziatuko duen 

lurzoruaren okupazioa lehenetsi beharko duen”. 

 

Helburu hori betetzeko daukagun kokapen estrategikoa aintzat hartuta, eta 

jarduera ekonomiko horrek Kirol porturako eragin dezakeen afekzioa kontuan 

hartuta, honakoa egin da: 

 

 BPArekin lehentasunezko komunikazio-kanala ezarri da. 

 JARDUNETARAKO PROTOKOLO NAGUSI bat sinatu da BILBOKO 

PORTUKO AGINTARITZAREN ETA EL ABRA – GETXO KIROL-PORTUKO 

SOZIETATE PUBLIKOA S.A.-REN ARTEAN, GETXOKO KIROL-

PORTUAREN DISEINU ESTRATEGIKORAKO. Protokolo hori 2018. urte 

osoan egongo da indarrean; baliabide ez loteslea da, Sektore 



  
Egoitza eta Sozietate Emakidaduna: Arriluze kaia 1, 1. ezkerra - 48990 Getxo -Bizkaia - Tel. 944911354  

 

 

Bizkaiko Merkataritza Erregistroan erregistratutako sozietatea, BI-492 Liburukia, 104 Orria, BI-3858 Orrialdea, 1. Inskripzioa. IFZ: A-
48534770 

Sozietate Publikoa El Abra-Getxo Kirol Portua, S.A. / Sociedad Pública Puerto Deportivo El Abra-Getxo, 

S.A. 

9 

Publikoaren Erregimen Juridikorako urriaren 1eko 40/2015 Legean 

ahalbidetua, zeinaren helburua entitate bien arteko elkarlana 

ezartzea den, Kirol Portuaren birdiseinatze posiblera eramango 

duten aurretiazko lan eta hausnarketak egiteko, BPAren Plan 

Estrategikoan planteatzen diren agertoki berrien aurrean. 

2017ko azken hiruhileko honetan zehar, Estatuko kirol-portu 

desberdinak identifikatu dira, 2018an kontzesio-epe berrirako 

kudeaketa-eredu posibleen inguruko azterketa zehatzago bat egin 

ahal izateko, kontzesio-sozietatearen partikulartasunak kontuan 

hartuta eta Kirol Portuaren kokalekua aintzat hartuta, estatuko 

Interes Orokorreko Portu gisa. 

 

o Proiektu europarrak eta ekimenak beste portu edo portu-sare batzuekin 

2017. urtean zehar, honako ekimen edo proiektuetan parte hartu da: 

 Sail the Way proiektua (Santiago bidea itsasotik): Igarotzeen 

kudeaketa eta kolaboraziorako proiektua, Kantauri – Atlantikoa 

Arkuan egun dauden azpiegituren integraziorako estrategia orokor 

baten garapenerako. Kirol-portuentzako izaera jasangarriko 

proiektua da, egun eskura dauden baliabideak balioan jartzen 

dituena eta, garapen bateratuaren bitartez, kostako baliabideen 

natura-, kultura- eta gizarte-ondare osoa berriz balioan jartzea 

proposatzen duena (Antolatzailea: North Marinas, Nautikako Elkarte 

Nazionala). 

 Gurutzaontzien mahaia Bilbao Bizkaia Action Group Estrategiaren 

baitako lantaldea, gurutzaontzien turismo-sektorearen 

garapenerako. Estrategien diseinua egiten da, ikerketa bultzatzen da 

eta garapen turistikorako ildo berrien inpaktua aztertzen da, 

sektoreko funtzioak egituratzearen aldeko lana egiteaz gain. Gainera, 

helmugak balioan jartzen dira, eskaria turista eta txangozaleei 

egokitzen zaie, sektorea profesionalizatu egiten da, eta jarduera eta 

ekimenetan berritzeko bidea ematen du (Antolatzailea: Bizkaiko Foru 

Aldundia). 

 Euskal Kostaldeko turismoaren sektoreko mahaia: Euskal 

Kostaldeko Turismoko Plan Zuzentzailearen baitako nautikako 
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sektoreko lantaldea, non, operadore nautikoekin batera, portuen 

kudeaketako arazo desberdinak jorratzen diren, proiektu nautiko 

desberdinak lantzen diren, Aktiba eta EKPerekin lotuta, eta  

proposamen arauemaileen eta erregulaziorako proposamenak 

planteatzen diren, sektoreak ekitaldi honetarako dauzkan 

helburuekin batera (Antolatzailea: Basquetour). 

 Kirol Portuen eta Portu Turistikoen Espainiako Federazioarekin 

kontaktuak: Kontaktuen kudeaketa, kirol-portuen federazioan 

sartzeko egon daitekeen aukera posiblerako. 

 Pantalan osagarriaren erabileraren kudeaketa: Pantalan 

osagarriaren kudeaketa ekimen eta erabilera desberdinetarako 

(lasterketak, zeharkaldiak, bote turistikoak, Gurutze Gorria, etab.). 

 

 PORTUKO JARDUERAK 

o Getxo Kaia S.A. Sozietate kudeatzailearen gestioa eta jarraipena 

2017an Getxo Kaia S.A. Sozietate kudeatzaileari egindako segimendu-lanaren 

parte gisa, honako lanak gauzatu eta ikuskatzeari ekin zaio: 

 Asteroko koordinazio- eta ikuskapen-lanak. 

 Getxo Kaia sozietateak eskatuta ekimen desberdinen aktibazioa. 

 Abra-Getxo Kirol Portua, S.A. eta Getxo Kaia, S.A. erakundeen 

arteko jardun-protokoloaren sinatzea. 

 Hileroko segimendu-txostenen (7) ikuskatzea (ekainetik). 

 Koordinaziorako eta segimendurako hiru hilean behineko batzarrak 

(3) sozietate kudeatzaileko zuzendaritzarekin. 

 Komunikatuen eta zirkularren kudeaketa (9) portuko erabiltzaile 

desberdinei eta BPAri. 

 Uren kalitateari buruzko hiru hilabetean behineko ingurumen-

txostenen ikuskatzea (3). 

 

o Ekitaldiak 

 Portua balioan jartzeko ekitaldien aktibazioa. 

 18 ekitaldi baimendu dira. 

 2018ko ekitaldien programazioa. 
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2017an zehar, honako ekimenak tramitatu eta baimendu dira, ekitaldi 

desberdinei lotuak: 

 

 Kirol- eta nautika-ekitaldiak (11): 

o ACT eta ACR estropadak. 

o Atunen Arrantzako III. Txapelketa (Juan Luis Abiesga 

Memoriala). 

o Kantarepe arrantza-klubaren inaugurazioa. 

o Punta Galea Challenge ekimena. 

o Getxoko IV. Triatloia (Agustín Ugarte Memoriala). 

o Uretan Jaialdia, Getxo Aktibatu. 

o Ergometroko mundu mailako marka. 

o Abra Kirol Portuko III. Zeharkaldia. 

o Abra Getxo Kirol Portuko 2017ko Sari Handia Gurutzaldi-

Estropada. 

o V Open Mar-cocho ABUSU 2017. 

o Arrantza-materialaren aurkezpen-sariketa. 

 Prestakuntza- eta nautika-ekitaldiak (1): 

o Itsasoko segurtasuneko oinarrizko trebakuntzako ikastaroa 

berriz lortzea. 

 Gizarte- eta merkataritza-ekitaldiak (6): 

o Azoka pirata. 

o Erdi Aroko azoka. 

o Moda Azoka. 

o VINILO FM irratsaio berezia. 

o JEEP ibilgailuen erakusketa Portuan. 

o Familiaren aldeko lasterketa. 

Horiez gain, egutegi “bizi” bat prestatu da, 2018ko jardueren aurretiazko 

programazio eta koordinazioa egin ahal izateko.  

 

o Obren eta/edo jardueren lizentzien kudeaketa edo azkartzea 

 Obra-lizentzia 1en berri eman da. 

 Jarduera-lizentzia 1en berri eman da. 

 Aholkularitza erabiltzaileei, beren baimenak tramitatzeko. 
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2017an zehar, erabiltzaile-inbestitzaile potentzialekin kontsulta eta batzar 

asko egiteaz gain, 2 obra- eta jarduera-lizentziaren berri eman da. 

 

o Gestio turistikoa. 

 Igarotzeen kudeaketa estatistikoa. 

Udaleko beste sail batzuekin batera gauzatutako kolaborazio-lanen parte gisa 

(turismoa), igarotzeen eta kirol- eta nautika-turismoaren okupazioaren datu 

estatistikoak bildu eta eman dira. 

 

 PROIEKTUAK ETA OBRAK 

o Taberna eta jatetxeetako terrazen proposamenen kudeaketa. 

2017an elkarrizketa anitzak izan dira terraza-espazio bat izan dezaketen 

ostalaritzako lokaletako erabiltzaileekin; hala ere, eta nahiz eta kontzesio-

sozietateak egindako kudeaketak eta emandako berme ekonomikoak, 

erabiltzaileek baztertu egin dute inolako esku-hartzerik egiteko aukera, 

etorkizun batean gara daitezkeen jardun singularizagarri edo 

indibidualizagarriei kalterik egin gabe. 

 

Efektu horretarako, terrazen proiektu orokorraren berrikuspena egiten ari da 

kontzesio-sozietatea. 2018ko lehen seihilabetekoan aurreikusten da proiektu 

horren tramitazio eta onarpena, exijentzia normatiboak, erabiltzaileen 

eskariak eta Kirol Portu osoarentzako irtenbide onena moldatu ahal izateko. 

 

o Komunikazioen azpiegiturak. Portuko WiFi zerbitzua. 

2017an (urriaren 1etik aurrera) inbertsio nabarmen bat egin da WiFi 

zerbitzuaren instalazioan, GESTEL TELESERVICE 2000 S.L. telekomunikazio-

operadore homologatuaren bitartez. 

 

Zerbitzu horren bitartez Kirol Portu osoari ematen zaio estaldura, baita gune 

mugakideei ere, portuan bertan ospatzen diren jarduera eta ekimenen berri 

emateko helburuarekin, eta bertako zerbitzu eta enpresen inguruko 

informazioa errazten da. 

 

GETXOKO KIROL PORTUA WiFi sareak 6.000 erabiltzailerentzako gaitasuna 

dauka, 21 konexio-punturen bitartez; hala, Getxoko Kirol Portuko erabiltzaile, 

turista eta bisitari guztiei ematen die Interneterako sarbide publikoa egiteko 

aukera, haririk gabeko sarearen bitartez, portuko edozein puntutatik. Modu 
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horretan, areagotu egiten da portuan ospatzen diren ekintzen 

erakargarritasuna eta ikusgarritasuna. 

 

2018 osoan zehar erabiltzaileentzako merkaturatze-zerbitzuak aktibatu ahal 

izatea espero da, zerbitzu horren finantziazio jasangarrirako itzulkin 

ekonomikoak sortzeko bidea emango duena. 

 

o Hobetze- eta kontserbazio-lanak. 

 Aparkalekuen seinaleztatzea. 

 Pantalanetako eremurako sarbidearen seinaleztatzea. 

 Pantalan osagarria eta zuloak kontserbatzeko obra txikiak. 

Urte osoan zehar aldizkako jardun desberdinak gauzatu dira portuaren 

funtzionamendua hobetzeko, ibilgailuen zirkulazioari eta aparkatzeari 

dagokionez (arraun- eta bela-eskoletako aparkaleku-eremuen seinaleztatzea 

eta itsas pasealekuko sarreren seinaleztatzea). 

 

Gainera, ontzi turistikoek, Gurutze Gorriak eta polizia-segurtasuneko 

zerbitzuek erabiltzen duten pantalan osagarria kontserbatzeko lanak burutu 

dira. Urbanizazioaren azpian ematen den finen aldizkako garbiketaren 

ondorioz sortutako zenbait zulo ere konpondu dira. 

 

 

Getxon, 2018ko otsailaren 20an. 

 

 

 

 

 

 

Alvaro Cerezo Ibarrondo, El Abra – Getxo Kirol Portuko Sozietate Publikoa S.A., Zuzendaria 

 


