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2019KO JARDUNALDIAN BURUTUTAKO EKINTZEN INGURUKO TXOSTENA 

 

Balio beza onako txostenak 2019 urtean zehar aurrera eramandako ekintza, lan eta ekimenen 

memoria gisa, izaera ordinarioa alde batera utzita. Egindako ekintzen multzokatzea ondorengoa 

litzateke: 

 

 SOZIETATE-EKINTZAK: 

 

o Administrazioa 

2019an zehar, hainbat sozietate-jarduera egin dira, eta horien artean 

azpimarratzekoak dira 2 akziodunen batzar eta administrazio-kontseilu bat, 

non, funtsean, honako hauek egin baitira: 

 

 Sozietatearen kontuak eta urteko aurrekontua onartzea. 

 

Barne-kudeaketaren esparruan, datuen babesaren arloko zehaztapenak, 

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei 

buruzko Legea eta Gardentasunari buruzko Legea burutu dira. 

 

Kirol Portuan dauden jardueren dokumentazioa lortzeko prozesua amaitu da, 

bai Udalarena, bai partikularrena. Horri kalterik egin gabe, jarraipen-lana 

etengabea da, portuko lokaletan jardueren aldaketak eta ordezkapenak 

gertatzen diren neurrian. 

 

o Ekonomikoak 

 Emakida  kanonaren kudeaketa eta berrikusketa. 

 OHZren eta tasen kudeaketa eta berrikusketa. 

 

2019an, emakida-kanona eguneratu da, "Getxoko Kirol Portuaren 

gainegitura eta ustiapena egiteko obrak gauzatzeko oinarri-agiri 

murriztuaren" eta "kirol portuaren gainegitura eta ustiapena egiteko obrak 

gauzatzeko kontratua" esleipendun suertatu ziren "Getxoko Kirol Portuaren 

gainegitura eta ustiapena" baldintza-agiriko hizpaketekin bat etorriz, 

zeinaren xedea baitzen "eraikuntza-proiektua idaztea eta azpiegiturako 

obrak egitea". Getxoko Kirol Portua, bai eta portu horren ustiapena ere ". 

Data: martxoaren 30a. 
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o Getxoko portuko kirol-erakundeak sustatzea eta laguntzea. 

 

2019. urterako bi sustapen-jarduera egitea erabaki zen: 

 Kirol-portua sustatzea, TKErekin lankidetzan, emakumezkoen eta 

gizonezkoen kirol-ekitaldiak egiteko; guztira, 45.000 euro. 

 Kirol-portuan kirol minoritarioak sustatzea, mota guztietako kirol 

nautikoak eta kirol-portuarekin lotutako kirol-jarduerak (arrauna, 

bela, etab.) praktikatzen dituzten toki-erakundeekin lankidetzan 

arituz; guztira, 5.000 euro. 

 

2019ko aurrekontuaren barruan, 210.600 (GASTOS DIVERSOS) kapituluko 

Kirol Nautikoak Sustatzeko 210.605 partidaren kontura, 50.000 euro 

inbertitu dira, honela banakatuta: 

 Traineru Kluben Elkartea (Act)    45.000 euro 

 Getxo Arraun, Arriluce Arraun Elkartea   5.000 euro 

 Guztira       50.000 euro 

 

Egindako sustapen-ekintza guztiak Administrazio Kontseiluak 2019ko 

apirilaren 8an hartutako Erabakian ezarritakoaren arabera justifikatu dira 

(Administrazio Kontseilua, 54. zk.), eta onura sozial eta ekonomikoa ekarri 

diote kirol-portuari, bai erakartzeko, bai jarduera sortzeko eta azpiegitura 

balioesteko duen gaitasunagatik. 

 

o Komunikazioak 

o  

 Irizpide legalak direla eta web orriko edukien eguneratzea (Gardentasuna, 

SPKL eta RGDP-LSSI) 

 Erabiltzaileen dinamizazioa. 

 

Komunikazioen atalean, web-orriko edukiak eguneratu dira: 

 Gardentasuna: gardentasunari buruzko 19/2013 Legea betetzea. 

Informazio korporatiboa eguneratzea, antolaketaren eta 

pertsonen egiturari buruzkoa, zerbitzuen plangintza eta kudeaketa, 

informazio ekonomiko-finantzarioa, laguntzak, sustapenak, 

hitzarmenak eta kontratazioen kudeaketa. 

 Datuen babesa: datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra eta 

Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren 

Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea eguneratzea. 
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 Sare sozialetako jarduerak dinamizatzea (facebook eta instagram). 

 

Sare sozialen dinamizazioari dagokionez, jarraitzaileen kopuruak eta 

batez besteko inpaktuak nabarmen egin dute gora urtean zehar. 

Eraginaren laburpen gisa balio dezatela datu sintetiko hauek: 

 Facebook: 

o Jarraitzaileak: 2754 (2018ko abenduarekiko %91,21-

eko igoera) 

o Hedapen maximoa: 13.844 inpaktu (2018ko 

abenduarekiko %40,90-eko igoera) 

 Instagram: 

o Jarraitzaileak: 2419 (2018ko abenduarekiko %82,57-

eko igoera) 

o Hedapen maximoa: 3278 inpaktu (2018ko 

abenduarekiko %15-eko beherapena neurketa-

algoritmoaren aldaketa batera dela eta). 

 

Kirol Portuaren beste bi komunikazio eta balio emaile diren 

instrumentuei  (Web gunea eta WiFi sarea) dagokionez, jokabidea 

ezberdina suertatu da. WiFi sarearen hazkunde nabaria (urtean zehar 

antolatutako ekintzen eta atrakzio gaitasunaren ondorioz emandakoa) 

ez bezala, Web gunerako sarrera kopurua gutxitu egin da, haren izaera 

instituzionalagoa dela eta, eta egungo jokabide sozialekin bat etorriz. 

Balio bezate ondorengo datu sintetikoek hedapenaren laburpen gisa: 

 

 WIFI-rako sarrera: 

o Sarreren bataz besteko balioa: 609 sarrera/eguneko 

(2018arekiko %14,71-eko igoera) 

 Web gunerako sarrera: 

o Sarreren bataz besteko balioa: 31 sarrera/eguneko 

(2018arekiko %3-eko jeitsiera) 

 

 EKINTZA ESTRATEGIKOAK 

o BPA-ren marko estrategikoan eta ekintza berezian integratzea (Portua-Hiria 

interakzio gunearen integrazioa) 

 

Helburu hori lortzeko dugun kokapen estrategikoa kontuan hartuta, eta 

jarduera ekonomiko horrek kirol-portuari dakarkion inpaktua eta eragina 

kontuan hartuta, honako hau egin da: 
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 BPArekin egiten diren kudeaketekin jarraitzea, emakida-

luzapenaren aldian ustiapen-eredua definitzeko. 

 Ezin izan da adostu kirol-portua diseinatzeko proposamenik; izan 

ere, beharrezkoa da emakida-xedea egokitzea, eta, batez ere, 

"Estatuko Portuak" erakundea, Sustapen Ministeriokoa, jarduerek 

Puerto Hiriko interakzio-espazioetan duten eragina eta okupazio- 

eta jarduera-tasetan duten eragina ebaluatzen ari delako. Horrek 

zuhur bihurtzen du ustiapen-agertoki bideragarri bat finkatu ahal 

izateko itxaron beharra. 

 

o Proiektu europearrak eta beste portu edo portu-sareekin iniziatibak. 

 

2019 urtean zehar ondorengo iniziatiba edo proiektuei ekin zaie: 

 Sail the Way Proiektua (Itsasaldeko Donejakue Bidea): Elkarlan eta 

transituaren kudeaketa, Kantauriar Arkua – Atlantikoan existitzen 

diren azpiegituren integraziorako estrategia orokor bat garatzeko 

proiektua. Kirol portuei zuzendutako izaera jasangarriko proiektua 

da egungo baliabide eskuragarriei balioa emanez eta kostako 

ondare naturalaren, kultura eta gizarte baliabideen balio-berritzea 

garapen bateratu baten bidez proposatuz. (Antolatzaileak: North 

Marinas, Asociación Nacional de Náutica). 

 Itsasontzi-mahaia: Bilbao Bizkaia Action Group estrategiaren 

barneko talde-lana, estrategiak diseinatuz, ikertuz eta turismo-

sektorearen garapenerako ildo berrien inpaktua aztertuz 

gurutzaontzien turismo sektorearen garapenerako, eta 

sektorearen funtzioak egituratzeko, hala nola, helmugan balio 

emanez, turista eta txangozaleeentzako eskaintzak egokituz, 

sektorea profesionalizatuz, hala nola, haren ekintza eta 

iniziatibetan berrikuntzak eginez. (Antolatzailea: DFB). 

 Euskal Kostaldeko turismorako Mahai Sektoriala: Itsas sektoreko 

lan taldea, Euskal  Kostaldeko Turismo Plan Nagusiaren barnean, 

non itsas-operadore ezberdinekin portu kudeaketaren arazoen 

kudeaketa eta Aktiba eta EKP-rekin lotutako proiektu nautiko 

ezberdinak tratatzen diren, hala nola, arauketa eta erregulazio 

posibleen proposamenak, uneko jarduerarako sektorearen 

helburuekin batera.  (Antolatzailea: Basquetour). 

 

  



 
Sede y Sociedad Concesionaria: Muelle de Arriluce, Nº 1 - 1º Izda. - 48990 Getxo -Bizkaia - Tel. 944911354 

 
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia en el Tomo BI-492, folio 104, Hoja BI-3858, inscripción 1ª- NIF: A-48534770 

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

5 

 

 PORTU EKINTZAK 

o Getxo Kaia S.A. sozietate kudeatzailearen kudeaketa eta jarraipena 

 

Getxo Kaia S.A. sozietate kudeatzailearen jarraipen lanaren parte bezala, 

2019 urtean zehar ondorengo zereginak aurrera eraman eta ikuskatzeari 

ekin zaio: 

 Asteroko koordinazio eta ikuskaketa lanak. 

 Ekitaldi anitzen aktibazioa Getxo Kaia iniziatibaz. 

 Hilabeteko txostenen ikuskaketa (12) eta jarraipena (ekainetik). 

 Lau hilabetero sozietatearen zuzendaritza kudeatzailearekin 

koordinazio eta jarraipen bilerak (4). 

 Portuko erabiltzaile ezberdinei eta BPA-ari zuzendutako 

komunikazio eta zirkularrak (15). 

 Hiru hilabetetik behineko uraren kalitatearen inguruko ingurugiro-

txostenen jarraipena (4). 

 

o Portuan ekimenak baimentzea 

 

 Irabazi asmodun eta irabazi asmorik gabeko ekimenen baimena eta 

koordinaketa. 

 

Kirol Portua aisialdirako esplotazio espazioa eta Getxoko interakzio 

sozialerako espazioa dela kontuan hartuz, 2019 urtean zehar guztira 52 

jardunaldi ospatu eta baimendu dira ondorengo banakapenarekin: 

 

Irabazi asmorik gabeko jardunaldiak: %65 

Kirol-jardunaldiak: %44 

Sozialak: &11 

Kulturalak: %10 

Irabazizko jardunaldiak: %35 

Merkataritzazkoak: %25 

Promoziozkoak: %10 

 

2019an egindako ekitaldien kopurua 2018koaren ia berdina izan da (+1). 

Hala ere, ekitaldiek 2019an izango duten bolumena eta kontzentrazioa 

kontuan hartuta, aurreikusten da gertaeren hautaketa progresiboa egingo 

dela sozietate ustiatzailearekin koordinatuta, bai eta 2019an Portuan ekitaldi 

bat egitea eskatu duten eragile eta erakunde guztiekin ere. 
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o Lan edo/eta ekintzen baimenen kudeaketa eta arintzea 

 Informatutako 8 lan-lizentzia. 

 Informatutako 16 ekintza-lizentzia. 

 

2019an, erabiltzaile eta inbertitzaile potentzialekin egindako kontsulta eta 

bilera kopuru garrantzitsuarekin batera, 24 obra- eta jarduera-lizentziaren 

berri eman da (2018an 13 izan ziren). 

Era berean, lizentzia erregularizatzeko prozesua amaitu da, udalean irekita 

dauden espedienteei kalterik egin gabe. 

 

o Kudeaketa turistikoa. 

 Zirkulazio estadistiken kudeaketa. 

Beste udalerriko sailekin eta Eusko Jaurlaritzarekin (turismoa) egindako 

elkar-lanaren barnean, itsas-turismoko zirkulazio eta okupazioaren inguruko 

datu estatistikoak jaso eta igortzeari ekin zaio. 

 

Laburpen gisa, okupatutako amarratzeen zenbatekoa eta zirkulazioaren 

igoera garrantzitsua azpimarratu litezke: 

 Zirkulazioan dauden itsasontzi kopurua: 251 itsasontzi (+%18) 

 Zirkulazioan dauden tripulatzaile kopurua: 691 pertsona (+%22) 

 Bataz besteko egonaldi denboraldia: 2 egun (aldaketarik gabe) 

 Jatorrizko herrialde kopurua: 20 herrialde 

 Frantzia: %63 

 Erresuma Batua: %15 

 Alemania: %9 

 Belgika: %6 

 Gainerakoak: %7 

 

 PROIEKTU ETA LANAK 

 

o Komunikazio azpiegiturak. Portuko WiFi zerbitzua. 

aurreko urteetan egindako hasierako inbertsioarekin bat etorriz, 2019 

urtean zehar doako WiFi zerbitzu bat eskeini da Kirol Portuan, zerbitzu-

prestazioan hobekuntza garrantzitsua suposatu duena, hala nola, Kirol 

Portuan jazo diren ekintza eta jardunaldien erakargarritasun 

ahalmenaren eta elkarrekiko esfortzuaren hobekuntza. 
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Kirol Portuaren urtaroko izaeraren pautarekin bat etorriz, erabiltzaile 

kopuruaren igoera garrantzitsua lortu da dena den, eguneko bataz 

beste 609 erabiltzaileren sarrera lortuz eta egunean 1847 

erabiltzaileko muturretara iritsiz (parametro klimatologikoak, 

astegunekoak, jardunalidien gauzatzea eta gurutzaontzien presentzia 

aintzat hartuz). 

 

Berriz ere esan beharrekoa da zerbitzu honekin Kirol Portu osoa 

estaltzen dela, baita eremu mugakideak ere, portuan bertan egiten 

diren jarduerak eta ekitaldiak zabaltzeko, eta portuaren barruan 

dauden zerbitzuei eta enpresei buruzko informazioa ematen dela. 

 

Urritik, kostuaren murrizketa handia lortu da (% 50etik gorakoa), 

konektibitateagatik bakarrik ordaintzen baitugu. 

 

o Hobekuntza eta kontserbazio obrak. 

 Pantalanetarako sarbideak seinaleztatzea. 

 Irisgarritasun-oztopoak kentzeko obrak. 

 Motorren eta patinete elektrikoen aparkalekuak seinaleztatzeko obrak. 

 Pantaila iragarlea jartzea. 

 

Urtean zehar, portuaren funtzionamendua hobetzeko zenbait 

jarduketa zehatz egin dira, ibilgailuen zirkulazioari eta aparkatzeari 

dagokienez. Halaber, motorrentzako aparkalekuak modu 

ordenatuagoan jarri dira (Udaltzaingoarekin koordinatuta), eta 

patinete elektrikoen sareko bi geltoki kokatu dira. 

 

Identifikazio-monolitoa ordeztu da eta pantaila iragarlea jarri da, 

Getxoko Udalaren kirol-ekitaldiak eta erakunde-jarduerak sustatzeko 

doako iragarkien% 25era arte eskaintzen diguna. 

 

o Seinalektika eta zirkulazioaren kudeaketa (garapen eta onespen esperoan). 

 

Udal-zerbitzu eta BPA-rekin definitzeko abian. 

 

Getxon, 2020ko otsailaren 25ean. 

 

 

 

 

Alvaro Cerezo Ibarrondo, Abra – Getxo Kirol Portua S.A. Sozietate Publikoaren Zuzendaria 


