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2021KO JARDUNALDIAN BURUTUTAKO EKINTZEN INGURUKO TXOSTENA 

 

Balio beza onako txostenak 2021 urtean zehar aurrera eramandako ekintza, lan eta ekimenen memoria gisa, izaera 

ordinarioa alde batera utzita. 

 

ATARIKO OHARRA: Pandemiak COVID-19ak izan duen eraginak jarduera, ekitaldi eta ekimen guztiak nahastu ditu 

2021an zehar; beraz, aurreko urteekin alderatzen bada, desitxuratutzat jo behar da. 

 

Egindako ekintzen multzokatzea ondorengoa litzateke: 

 

• SOZIETATE-EKINTZAK: 

o Administrazioa 

2021an zehar, hainbat sozietate-jarduera egin dira, eta horien artean azpimarratzekoak dira 

akziodunen batzar bat eta administrazio-kontseilu bat, non, funtsean, honako hauek egin 

baitira: 

• Sozietatearen kontuak eta urteko aurrekontua onartzea. 

Barne-kudeaketaren esparruan, beharrezko ohiko kudeaketak egin dira, bai eta etengabeko 

jarraipen-lanak ere, portuko lokaletan jarduerak aldatu eta ordeztu diren heinean. 

Sozietateari erantzi da Administrazio Publikokoa ez den botere esleitzaile gisa (SPKLren 

arabera) Kontratazio Publikoa Euskadin plataforman. 
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o Ekonomikoak 

▪ Emakida  kanonaren kudeaketa eta berrikusketa. 

▪ OHZren eta tasen kudeaketa eta berrikusketa. 

2021an, 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: 1995ko martxoaren 30a. 

o Getxoko portuko kirol-erakundeak sustatzea eta laguntzea. 

2021. 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, 10.000 euro. 

2021ko aurrekontuaren barruan, 6.290.006 partidaren kontura (ur-kirolak sustatzea), 

53.000 euro inbertitu dira, honela banakatuta: 

• Traineru Kluben Elkartea (ACT)    45.000 euro 

• Mini-Gascoigne     5.000 euro 

• Arrantza txapelketa     3.000 euro 

• Guztira       53.000 euro 

Egindako sustapen-ekintza guztiak Administrazio Kontseiluak 2021ko Administrazio 

Kontseiluak ezarritakoaren arabera justifikatu dira (Administrazio Kontseilua, 56. zk.), eta 

onura sozial eta ekonomikoa ekarri diote kirol-portuari, bai erakartzeko, bai jarduera 

sortzeko eta azpiegitura balioesteko duen gaitasunagatik. 

o Ikuskapenak 

BAP ikuskatzea ontzi guztiei: 2021ean, BPAk ikuskapen bat egin du itsasontzi-kopuruari, 

dimentsio-motari eta abarri buruz, ur-laminaren okupazio-tasen eta seinaleztapen-tasen eta 

nabigaziorako laguntzen ondorioetarako.  

Ikuskapen horri esker, erabiltzaileak hobeto jabetu dira beren betebehar dokumentalez eta 

tributu-betebeharrez. 2022. urtearen hasieran beste ikuskapen bat espero da. 
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o Komunikazioak 

▪ 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: 3.951 (2020ko abenduarekiko %4-ko igoera) 
o Hedapen maximoa: 16.518 inpaktu (2020ko abenduarekiko 

%16,61-eko igoera) 

• Instagram: 
o Jarraitzaileak:3.023 (2020ko abenduarekiko %7,2-ko igoera) 
o Hedapen maximoa: 4.195 inpaktu (2020ko abenduarekiko %14,58-

ko beharakada) 
▪ WiFI eta Web horria 

Kirol-portua komunikatzeko eta haren balioa nabarmentzeko beste bi tresnei 
dagokienez (Webgunea eta WiFi sarea), portaera homogeneoa izan da bi 
euskarrietan, Pandemiaren eragina dela eta. Honako datu sintetiko hauek erabil 
daitezke inpaktuaren laburpen gisa: 

• WIFI-rako sarrera: 
o Sarreren bataz besteko balioa: 494 sarrera/eguneko (2020arekiko 

%22-ko igoera) 

• Web gunerako sarrera: 
o Sarreren bataz besteko balioa: 35 sarrera/eguneko (2020arekiko 

%45-eko igoera) 
▪ Portuaren bideo korporatiboak edo hedapenekoak 

• 2021an zehar, portuko edukia, eduki soziala, orokorra eta kirol-edukia duten 
21 bideo proiektatu dira Portuko pantailan, barnean edo Getxoko 
Udalarekin lankidetzan egindakoak. 

• EKINTZA ESTRATEGIKOAK 

o Lizitazio-pleguak 2021-2025 Kirol Portua Egokitzeko Planarekin bat etorriz definitzea. Plan horiek 
BPAren aurretiazko onarpena jaso dute, eta aldeko balorazioa lortu da. Gai-zerrendako puntu 
espezifikoa ikusi. 

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

2021 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 
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balio-berritzea garapen bateratu baten bidez proposatuz. (Antolatzaileak: North 
Marinas, Asociación Nacional de Náutica). 

• PORTU EKINTZAK 

o Getxo Kaia S.A. sozietate kudeatzailearen kudeaketa eta jarraipena 
Getxo Kaia S.A. sozietate kudeatzailearen jarraipen lanaren parte bezala, 2021 urtean zehar 
ondorengo zereginak aurrera eraman eta ikuskatzeari ekin zaio: 

▪ Astero edo hamabostean behin koordinatzeko eta gainbegiratzeko lanak, pandemiaren 
erregulazioaren arabera. 

▪ 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 (18). 
▪ Hiru hilabetetik behineko uraren kalitatearen inguruko ingurugiro-txostenen jarraipena 

(4). 
o Portuan ekimenak baimentzea 

▪ Irabazi asmodun eta irabazi asmorik gabeko ekimenen baimena eta koordinaketa. 
Pandemiaren eragina erabat baldintzatuta dago 2021an zehar baimendutako eta egindako 
ekitaldietan. Guztira 23 ekitaldi baimendu dira (2020an baino %18 gutxiago), honela 
banakatuta: 

Irabazi asmorik gabeko jardunaldiak: %95 
Kirol-jardunaldiak: %70 
Sozialak: %25 
Kulturalak: %0 

Irabazizko jardunaldiak: %5 
Merkataritzazkoak: %5 
Promoziozkoak: %0 

o Lan edo/eta ekintzen baimenen kudeaketa eta arintzea 
▪ Informatutako 4 lan-lizentzia. 
▪ Informatutako 6 ekintza-lizentzia. 

Pandemiaren, jende faltaren eta 2020ko jardueren erregularizazioaren ondorioz, kudeaketa-
bolumena txikiagoa izan da. 

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, azpimarratzekoa da modu egonkorrean okupatutako amarratzeen gorakada 
handia ( % 10) eta 2021ean izandako joan-etorrien susperraldia, baina 2019ko mailen 
azpitik (gaur egun, 2019ko adierazleen erdian gaude):Zirkulazioan dauden itsasontzi 
kopurua:  
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• 127 itsasontzi (+%47) 

• Zirkulazioan dauden tripulatzaile kopurua: 298 pertsona (+%37) 

• Bataz besteko egonaldi denboraldia: 2 egun (aldaketarik gabe) 

• Jatorrizko herrialde kopurua: 10 herrialde(+%33) 
o Frantzia: %73 
o Holanda: %76 
o Suedia: %5 
o Alemania: %5 
o Gainerakoak: %9 
o Erresuma Batua: %0 

 

• PROIEKTU ETA LANAK 

o Mugikortasun elektrikoko proiektua. 

Ohiko mantentze-lanez gain, Getxo Kaiaren baimenarekin, Itsas Hubeko urbanizazio-
eremuan aparkabizikletak instalatu ditu Udala 

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

Lizitazioaren mende egongo den etorkizuneko emakidaren xede diren lanen barruan 
sartzen da. 

 

 

Getxon, 2022ko otsailaren 27an. 

 

 

 

Alvaro Cerezo Ibarrondo,  

El Abra – Getxo Kirol Portua S.A. Sozietate Publikoaren Zuzendaria 


