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Behargintza Basauri eta Etxebarri udaletako 
udal-elkartea da, eta bere xedea da enplegua 
hobetzea, enpresak sortzen eta finkatzen 
laguntzea, eta horrela eskualdeko 
enpresa-jardueraren garapena sustatzea. 
Horretarako, hiru arlotan aritzen da:
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Enplegua Ekintzailetza Enpresak
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Basauriko alkatearen gutuna

Duela 16 urte Behargintza jarri zuten abian Basaurik 
eta Etxebarrik, udalek enplegua sortzeko eta jarduera 
ekonomikoa bultzatzeko duten jarduteko tarte txiki 
horretan zerbait egin nahi zutelako. Bi udalerrietan 
enplegagarritasuna hobetzea eta enpresa-jarduera 
sustatzea ziren bere helburu nagusiak eta urte 
hauetan lortutako emaitzak oso positiboak izan dira.

Gaur egun Behargintza erreferentea da langabezian 
dauden Basauriko eta Etxebarriko herritarrentzat, 
zerbitzu eraginkorra da eta lan-merkatuan sartzeko 
aukerak hobetzen laguntzen die; era berean, babes 
handia da enpresa txiki eta ertainentzat, dela 
sortzerakoan, dela lehenengo urratsak eman eta 
finkatzerakoan.   

Joan den ekitaldian Behargintzak 234 kontratu sustatu 
zituen lan-bitartekaritza eta lan-munduan sartzeko 
laguntza zerbitzuen bidez. 38 enpresaren sorrera ere 
sustatu zuen eta enpresa horiek 54 lanpostu sortu 
zituzten. 2017an 288 lanpostu berri sortu dira guztira, 
eta Behargintzaren programen eta ekintzen 
eraginkortasunaren isla da hori.

Basaurik historikoki Bizkaiko batez bestekoa baino 
langabezia-tasa handiagoa izan du. Eta Udalak lan 
arloan eskumen oso mugatuak dituen arren, enplegua 
sortzen laguntzea da gure lehentasun nagusia. 
Helburu hori gogoan dugula aurrekontu arloko 
ahalegin handia egiten dugu epe labur, ertain eta 
luzean neurriak ezarri eta lan-jardueraren indizeak 
hobetu ahal izateko. 

Oraindik ere lan handia dago egiteko, baina datuen 
arabera bide onetik goaz: azken sei urteetan 
langabezia-tasa sei puntu baino gehiago jaitsi da 
(2012ko %21,19tik 2018ko lehenengo hiruhilekoan 
%14,89ra) eta duela hamarkada batetik izan ez 
genituen zifretara iritsi gara, %15aren azpitik. Hori dela 
eta, Basauriko Udaletik Behargintza babesten 
jarraituko dugu, bere zeregina (enplegu-publikoko 
gainerako politika aktiboenarekin batera) funtsezkoa 
baita gure udalerriko lan-munduko panorama 
aldatzeko.

Andoni Busquet, Basauriko alkatea
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Etxebarriko alkatearen gutuna

Memoria honetan jarri ditugu Behargintzak 2017. 
urtean Basaurin eta Etxebarrin egindako lanaren 
emaitzak. Lan honetan ageri da gure udalerriek zer 
ahalegin egiten duten herritarren enplegagarritasuna 
hobetzeko eta enpresa-jarduera sustatzeko. 
Behargintza sustapen ekonomikorako gure 
udal-zentroa da eta bere xede nagusia bertako 
biztanleengandik gertu egotea eta gure gizartearen 
mesederako enpresa-proiektuetan elkarrekin lana 
egitea da.

Ikus daitekeenez, 2017ko datuek aurreko urteetako 
joera positiboarekin jarraitzen dute. Eta aurrera egiten 
jarraitzen dugu. Hobetzen jarraitzen dugu. Baina, 
batez ere, lanean jarraitzen dugu gure herritarrei maila 
profesionalean hazteko aukerak eman ahal izateko. 
Beren onerako eta gure udalerrien onerako. 

Beraz, Behargintza bezalako proiektu bat izatea zein 
garrantzitsua den azpimarratu nahi nuke, denon 
mesederako baita eta oso gertu baitugu. Izan ere, 
enpleguaren sustapenak, aholkularitzak eta 
enpresa-jardueraren sustapenak herritarrengandik 
ahalik eta gertuen dauden egiturak behar dituzte.
 

Horrela planteatuz gero, bertatik bertara ezagutu 
ditzakegu gure jendearen arazoak, gure auzokideenak. 
Eta arazoen berri izanez gero, beharrezko sinergiak 
sortuko ditugu gure gizarteak une bakoitzean eskatzen 
dituen ekimenak abian jartzeko.

Gainera, aukera dudanez, eskerrak eman nahi nizkieke 
gure sustapen ekonomiko zerbitzuko pertsona guztiei, 
egiten duten lanagatik. Beren lana funtsezkoa baita eta 
lana bilatzeko edo enpresa berri bat abian jartzeko 
bidea aukeratzen duten pertsona guztien gidari baitira. 

Era berean, zorionak eman nahi nizkieke Behargintzan 
beren beharren erantzuna aurkitu duten guztiei eta 
ezagutzen ez duten guztiei beren kezkak planteatzera 
etor daitezela esango nieke. Ongi etorri Behargintzara. 
Zu artatzeko eta zuri laguntzeko gaude.

Loren Oliva, Etxebarriko alkatea
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Behargintza Basauri / Etxebarri: BHG

Enpleguaz, langabezia-tasaz edo koiuntura 
ekonomikoaz ari garenean, zifrak eta datuak erabili ohi 
ditugu gure argumentuak eta hausnarketak 
indartzeko. Zenbakiak eta datuak oinarrizkoak eta 
erabilgarriak dira, emaitzak neurtu eta ekintzak 
planifikatzeko. Azkenengo ekitaldiko eta Behargintza 
Basauri Etxebarriko ibilbide osoko datuen arabera, 
zifrek argi uzten dute eraginkorra eta erabilgarria dela 
jendearentzat. Baina udal-erakunde hau bere zeregina 
betetzeko tresna egokia izatearen arrazoia beste bat 
da, hain zuzen ere zenbakiez harantzago joaten dela 
eta pertsonak direla bere ardatz.

Lan-merkatura itzultzea ezinezkoa dirudien edo 
negozio bat hasteko ametsak hainbat zalantza dituen 
une honetan, Behargintzako profesionalak arduratzen 
dira beren bulegoko atea jotzen duen pertsona 
bakoitza banaka artatzeaz. Trebakuntza-ekintzak, 
banako saioak, lan-munduan sartzeko ibilbide 
pertsonalizatuak, praktikak eta abar daude Enplegu 
sailean. Ekintzailetza eta Enpresa sailetan, aldiz, 
enpresak sortzeko informazioa ematen dute, 
hasierako orientazioa ere bai, negozio-plana egiteko 
aholkularitza eta enpresa-jarduera hasi ondoren 
jarraipena eta babesa ere bai proiektu hori finkatu eta 

lehiakortasuna hobetu dadin, proiektuak sustatzeko 
katalizatzaileak. Horiek dira lan-etorkizun hobearen 
bila Basauri eta Etxebarriko udalen zerbitzu honetara 
datozenek jasotzen dituzten babesetako batzuk.

Behargintzako erabiltzaileen %92k jende gehiagori 
gomendatuko lioke zerbitzu hau, bertako arloek 
eskainitako zerbitzuei buruzko iritzia eta 
asebetetze-maila ebaluatzeko egindako ikerketa baten 
arabera. Zifrak argiak dira eta lan honi babesa ematen 
diote, Basauri eta Etxebarriko ekoizpen-sarea eta 
hazkunde sozioekonomikoa indartzeko lanean ari 
baikara.

Aitor Aldaiturriaga, BHGko presidentea
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Enplegu Sailaren ardatzak pertsonak dira eta 
zerbitzu erabat indibidualizatua eskaintzen du 
enplegu bila dabiltzanen berezitasun 
partikularrak landuz, lan-merkatuaren 
errealitatea kontuan izanda.

Saileko profesionalen zeregina da pertsona 
bakoitzari bere potentziala erabiltzeko 
erraztasunak ematea eta eraginkortasuna 
maximizatzea. Enplegura bideratutako jarrerak 
eta jokabideak sustatzea, bultzatzea, babestea eta 
lagun egitea dira bere funtzioak, baita beharrak 
hautematea eta behar horiei erantzungo dieten 
zerbitzuak eskaintzea ere.

02



Koiuntura

Langabezia-tasa (2017ko abendua)

Langabezia sexuaren eta adin-taldearen arabera

Basauri
Etxebarri

%15,2
%10,21.943

2017 amaieran langabezia-egoeran zeuden emakumeak

96
aurreko urtearekiko hobekuntza

1.459
2017 amaieran langabezia-egoeran zeuden gizonak

2016arekiko eboluzioa

68
(%5,2)

259
(%16,3)

425
(%26,6)

842
(%52,8)

< 25     25-34     35-44     > 45
Adina

%-13,9 %-11,3 %-7,8

%5,5
2016arekiko eboluzioa

10
(%2,9)

69
(%19,8)

100
(%28,6)

168
(%48,7)

< 25     25-34     35-44     > 45
Adina

%-37,5

%6,2 %1,2
%-2,9

2016arekiko eboluzioa

79
(%6,5)

232
(%19,1)

291
(%24)

611
(%50,3)

< 25     25-34     35-44     > 45
Adina

%-24
%-9 %-9,6%-15,4

2016arekiko eboluzioa

17
(%6,9)

42
(%17)

59
(%24)

128
(%52,1)

< 25     25-34     35-44     > 45
Adina

%-10,5 %-16
%0

%-10,6

183
aurreko urtearekiko hobekuntza
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Lan- orientabidea
1. Lanbide-orientaziorako banako elkarrizketak

2. Enplegua aurkitzeko taldeko ekintzak
3.Banako coachinga

4. Beste proiektu batzuk: Etxebarri BHI eta CIPEB

Lan-munduan 
txertatzea

1. Zuzeneko eskaerak
2. Lan-munduan txertatzen laguntzeko prozesuak

Esku-hartzeak:

Langabeziaren konparatiboa sexuaren arabera
Etxebarri - Bizkaia - EAE

  Abend 16 Abend 17 Aldea   
   (%)  (%)  (%)

ETXEBARRI Gizonak 8,96 8,30 -0,66
 Emakumeak 12,29 12,17 -0,12

BIZKAIA Gizonak 12,90 11,88 -1,02
 Emakumeak 15,42 14,70 -0,72

EAE Gizonak 11,54 10,42 -1,12
 Emakumeak 14,75 13,93 -0,82

Langabeziaren konparatiboa sexuaren arabera
Basauri - Bizkaia - EAE

  Abend 16 Abend 17 Aldea 
   (%)  (%)  (%)

BASAURI Gizonak 14,38 12,73 -1,65
 Emakumeak 18,25 17,81 -0,44

BIZKAIA Gizonak 12,90 11,88 -1,02
 Emakumeak 15,42 14,70 -0,72

EAE Gizonak 11,54 10,42 -1,12
 Emakumeak 14,75 13,93 -0,82

9

Prestakuntza- 
ibilbideak

1. Lanerako prestakuntza
2. Berariazko prestakuntza



Lan-mundurako orientazioaren xedea da pertsonen enplegagarritasuna hobetzea eta lan-merkatuko behar eta eskarien aurrean hobeto kokatzen 
saiatzea. Hori lortzeko, elkarrekin zerikusia duten jarduerak garatzen dira.

Lan-mundurako orientazioa

Lanbide-orientaziorako banako elkarrizketak

10

Jatorrizko udalerria Sexua Adina Enplegagarritasun-maila

Prestakuntza-maila

357
artatuko 
pertsonak

 %5,32 %17,65 %33,89 %43,14

> 25     25-34     35-44     < 45

Enplegagarritasun-diagnostikoari esker, enplegua aurkitzeko aukerekiko irteera-pro-
fila ezarri daiteke.
Enplegagarritasun-maila hauek daude definituta:

Txikia   %3,92
Ertaina-Txikia  %4,48
Ertaina   %18,49
Ertaina-Handia  %12,32
Handia   %4,76
Ez dago eskura  %3,36

Txikia   %5,60
Ertaina-Txikia  %10,44
Ertaina   %19,89
Ertaina-Handia  %11,21
Handia   %3,36
Ez dago eskura  %2,80

335
diagnostiko eginda

Baliabide pertsonal eta 
profesional gutxi, zailtasun 
handiak lan munduan 
sartzeko epe labur eta 
ertainean.  

Enplegagarritasun talde 
honetan hiru maila bereizten 
ditugu: Ertaina, Ertaina-Txikia 
eta Ertaina-Handia, 
erabiltzailearen baliabideen 
eta gaitasunen arabera.

Lana aurkitzeko baliabide 
ugari eta gaitasun pertsonal 
handiak ditu.

TXIKIA

20162015 2017

%7,12 %10,37 %10,15

ERTAINA

20162015 2017

%85,45 %49,09 %56,12

HANDIA

20162015 2017

%7,43 %40,55 %33,73

Lehen mailakoak / Graduatua / Graduatua DBH LH I / EMHZ/ Batxilergoa / UBI / LH II / GMHZ Unibertsitateko ertainak / goi-mailakoak

2015

%60,12

%45,22

%31,29
%39,89

%8,59
%14,89

2016

%38,76 %35,45
%47,19

%6,35
%14,05

%58,20

2017

%51,26

%41,43 %38,10
%43,19

%10,64
%15,38

%8,96   Ikasketarik gabe / lehen mailakoak   %17,93
%10,64   Derrigorrezko bigarrengoak   %13,73

%7,56   LHI / EMHZ   %7,84
%3,92   Batxilergoa / UBI   %2,80

%8,96   LHII / GMHZ   %7,00
%3,36   Unibertsitateko ertainak   %0,84
%3,92   Unibertsitateko goi mailakoak

%47,34 %52,66

%22,41
Etxebarri

%77,59
Basauri

GIZONEZKOAK

188
EMAKUMEAK

169



Beren ibilbide profesionala finkatzeko alderdi pertsonalak landu beharra daukatenentzako.

Helburuak

Coaching profesionala

Ekintza bakoitza amaitzean, partaideek edukiak, 
metodologiak, profesionalak, asmoak, baloratzen dituzte, 
iradokizunak egiten dituzte eta egindako ekintzaren 
balorazio globala egiten dute.

Asebetetzearen ebaluazioaBanako saioak

Identifikatu eta adierazi 
bere nortasunaren eta 

esperientziaren punturik 
indartsuenak. Horrela bere 

laneko elkarrizketetan 
segurtasun handiagoa izan 

dezake. 

Gaitasun emozionalak eta 
erlazionalak garatu helburu 
pertsonalak eta profesionalak 

lortzeko eraginkortasun 
handiagoa izateko.

Pentsaera oztopatzaileak 
aitortu, horien aurka egiteko.

Gaitasun pertsonala 
integratu

autoezagutzaren, 
autoerregulazioaren, 

automotibazioaren... bidez; 
baita gaitasun soziala ere, 

enpatiaren, asertibitatearen 
eta gizarteko beste trebezia 

batzuen bidez. 

Komunikazioko gaitasunak 
garatu, enplegua 

bilatzerakoan egiten diren 
pertsonen arteko 

harremanetan elkarrizketa 
positiboa eta arrakastatsua 

lortzeko (elkarrizketa 
pertsonaletan, taldeko 

dinamiketan...).

18
partaide

11
emakume

7
gizonezko

51
ordu

11

4,83
batez besteko 

asebetetzea



Coaching teknikak gaitasun batzuk hartzea sustatzeko, banako orientazioan landutako lanbide-proiektua oinarri hartuta, nola aktibatu edo hobetu 
teknologia berrien erabileran, motibazioa sustatu, aktibazioa sistematizatu enplegu-bilaketa prozesuan, ohiturak hartu, bilaketaren antolakuntza 
optimizatu, etab.

Enplegua aurkitzeko taldeko ekintzak

Taldeko ekintzak

Ekintza honi esker, partaideek beren 
curriculuma informatizatuko dute eta 
oinarrizko zereginak ikasiko dituzte, 
esaterako, agiri bat gorde, itsatsi edo 
atxikita bidali eta Word erabiltzen ikasi 
testu-prozesadore gisa.

Partaideek IKTetan sartzen ikasten 
dute, beren enplegu-bilaketa 
prozesuan laguntzeko tresnak dira, 
ondorioz, sarean enplegu-eskaintzak 
aurkitzeko gai dira eta horiek 
kudeatzeko ere bai, 
trebakuntza-ikastaroak, alertak eta 
profil profesionalak sortu, enpresen 
informazioa eta direktorioak bilatu, 
kudeaketak Lanbiden, etab.

Informatizatu zure curriculuma
(30 ordu 10 saiotan)

Enplegua sarean
(35 ordu 10 saiotan)

4 ekintza

36 partaide

5 ekintza

44 partaide

%36,11

%63,89

Ekintza honen helburua da partaideak 
beren lanerako motibazioa aztertzeko 
gai izatea, berak nahi duten profila 
definitzea edo finkatzea beren puntu 
ahulak eta indartsuak eta 
lan-merkatuko egoera aztertuz, eta 
horrela prozesuko subjektu aktibo 
bihurtuz.

Kokatu lan-merkatuan
(18 ordu 6 saiotan)

%45,45

%54,55

Ekintza honetako partaideek ezagutzen 
dituzte daude hautaketa-prozesuak eta 
elkarrizketa bati aurre egiteko behar 
diren gaitasunak hartzen dituzte.

Hautagairik hoberena zara
(30 ordu 10 saiotan)

4 ekintza

31 partaide

%35,48

%64,52

17
taldeko ekintza

147
partaide

4,66
batez besteko balorazioa

487
prestakuntza ordu

12

4 ekintza

36 partaide

%36,11

%63,89

4,75
Balorazioa

4,51
Balorazioa

4,69
Balorazioa

4,69
Balorazioa

  BASAURI ETXEBARRI

Informatizatu zure CV %80,56 %19,44

Enplegua sarean %84,09 %15,91

Kokatu lan-merkatuan %88,89 %11,11

Hautagairik hoberena zara %83,87 %16,13

Banaketa jatorriaren arabera



Enplegu bila modu aktiboan dabiltzanei babesa emateaz gain, gazteenei eta DBHko graduatua ez dutenei laguntzeko lanean aritu gara, beren ikasketak 
berariazko jarduera-adarretara bideratu ditzaten edo beren enplegagarritasuna areagotzeko ziurtagiria lortu dezaten.

Lanbide-karrera aukeratu

Taldeko orientazioa Etxebarri BHIko ikasleekin

13

Motibazio-saioak lanbide-karrera aukeratzeko, lan-munduaren eta etorkizuneko lanbide-beharren gertuko ezagutza errealista izatearen bidez.

PROIEKTUA:

-Ikasleek trebakuntzari balioa ematea lortu eta zentroan 
egindako lana babestu.
-XXI. mendeko lan-munduan trebakuntzak duen garrantzia 
uler dezatela lortu.
-Lan-munduan elementu aktibo gisa kokatu daitezela lortu.

Taldeko orientazioa HHIko ikasleekin
(Basauriko Helduen Hezkuntzako Ikastetxea)

HHI gazteen eta 16 urtez gorako helduen trebakuntzaz arduratzen da, DBHko graduatua lortu ez eta titulazio hori gainditzeko aukera izan dezaten edota Goi 
Mailako Heziketa Zikloetarako sarbidea prestatu.

PROIEKTUA:

Helburuak

-Enplegu-zerbitzuak gerturatu HHIko ikasleei
-Udalerrian enplegua babesteko dauden baliabideei buruzko 
informazioa eman.
-Trebakuntzaren garrantzia azpimarratu.
-Profesionaltasun-ziurtagiriei buruzko informazioa eman.Helburuak

43
bertaratu

3,65
asebetetzea

2
saio

14
bertaratu

4,57
asebetetzea

2
saio



Tresna informatikoak eskaintzen diren gunea (ordenagailua, 
Interneterako sarbidea) eta agiriak ere bai (bibliografia, azterketak, 
argitalpen espezializatuak, enpresen zerrenda, prentsa...), enpleguaren 
bilaketa aktiboa osatzeko. Era berean, erabiltzaileek orientatzaile baten 
laguntza dute une oro, edozein kontsulta egin ahal izateko.

Enplegu-tailerra Basauri-Etxebarriko Lanbide Hastapenerako Ikastegiko (LHIK) 
ikasleek ere erabiltzen dute, eskola eta lan munduko orientazio-jarduerak 
egitera joaten baitira urtean zehar.

Enplegu-tailerra

14

Ondorioak
Enplegurako orientazio-ekintzak

335
Enplegagarritasun 

diagnostikoak

Itinerarios
individualizados de
acompañamianto

BASAURI

%77,59

ETXEBARRI

%22,41

GIZONEZKOAK

%52,66
EMAKUMEAK

%47,34Trebakuntza-
maila

%26,89
Lehen mailako 

ikasketak

%24,37
Eskola-graduatua/DBH

%15,41
LH I

%6,72
Batxilergoa

%6,44
Unibertsitateko 

goi mailako ikasketak

%15,97
LH II

%4,20
Unibertsitateko erdi 

mailako ikasketak

Enplegagarritasun-maila

TXIKIA

%9,52
ERTAINA

%8,12

HANDIA

%76,2

Banaketa adin-
taldearen arabera

< 25 
%5,32

25-34
%17,65

35-44
%33,89

>45
%43,14

40
coaching 

saioak

18
partaide

51ordu
banako 

esku-hartzeak

4,83
asebetetze 
oso handia

Coachinga

57
partaide

4,11
asebetetze 

handia

Etxebarri BHI eta Basauri HHI proiektuak

147
partaide

487 ordu
trebakuntzan

4,66
asebetetze 
oso handia

Lan-munduan txertatzen laguntzeaEnplegagarritasuna

962
Enplegu-tailerrera ikustaldiak 2015az geroztik

4
taldeko 

esku-hartze

Enplegu-tailerrera joan

Otsaila

Martxoa

Apirila

Maiatza

Ekaina

Uztaila

Abuztua

Iraila
Urria

Azaroa

Abendua
84 80

92

70

91

66
58

49

92 96
102

82
Urtarrila

357
partaide



Trebakuntza-ibilbideen xedea da partaideen enplegagarritasuna hobetzea eta egungo lan-merkatuan hobeto kokatzen laguntzea, berariazko 
trebakuntza-plan bat diseinatzearen bidez. Plan horrekin lortuko da:
 - Lan-eskari handieneko sektoreetan kualifikazio profesionala egotea.
 - Curriculum profesionalari balio erantsia lortzea, pertsonen lehiakortasuna hobetzeko. 

2017an lanerako prestakuntzako 4 trebakuntza-ekintza egin dira.

Trebakuntza-ekintzen diseinuari dagokionez, alderdi hauek izaten dira kontuan:

Prestakuntza

Lanerako prestakuntzako ekintzak

15

Mendeko pertsonen 
arreta sozio-sanitarioa 
gizarte-erakundeetan.

Praktikak enpresetan: 376 ordu
Praktikak gelan: 80 ordu

Praktikak enpresetan: 170 ordu
Praktikak gelan: 40 ordu

Praktikak enpresetan: 246 ordu
Praktikak gelan: 120* ordu

*Profesionaltasun-ziurtagiriak 80 ordu eskatzen ditu enpresetako 
trebakuntzan, baina 120 orduko praktikak egiteko aukera eman 
zitzaien nahi zutenei.

Praktikak enpresetan: 150 ordu
Praktikak gelan: 80 ordu

Biltegiko laguntzaile 
jarduerak.

Azalerak eta altzariak 
garbitu eraikin eta 

lokaletan.

Arrandegia eta arrantzako eta 
akuikulturako produktuak egin.

Profesionaltasun
-ziurtagiria

35
eskari

68
eskari

66
eskari

28
eskari

-Trebakuntza ezaugarri horietara egokitu.
-Trebakuntzaren bidez sartzeko aukera eman.
-Enpleguan sartzeko zailtasunik handienak dituztenen 
enplegagarritasuna hobetu trebakuntzaren bidez.

Helburuak

-Langabeziaren ezaugarriak gure udalerrietan.
-Sartzeko aukerak.
-Sartzeko zailtasunik handieneko kolektiboak.

Irizpideak



Partaideen ezaugarriak

16

Banaketa adin-taldeen arabera Banaketa ikasketa-mailaren arabera

Mendeko pertsonen arreta sozio-sanitarioa gizarte-erakundeetan

15
partaide

15
partaide

15
partaide

11
partaide

12
emakume

3
gizonezko

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 
%6,7

25-34
%13,3

35-44
%60

%40
Eskola-graduatua

%60
LH edo Batxilerra>45

%20

Azalerak eta altzariak garbitu eraikin eta lokaletan

Banaketa adin-taldeen arabera Banaketa ikasketa-mailaren arabera

Biltegiko jarduera osagarriak

4
emakume

11
gizonezko

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 

%6,67
25-34

%6,67
35-44

%53,33

%40
Ikasketen 
ziurtagiria

%13,33
LH edo Batxilerra

%20
LH II 

%6,67
Unibertsitatekoak 

erdi maila

%20
Eskola-graduatua

>45
%33,33

Banaketa adin-taldeen arabera Banaketa ikasketa-mailaren arabera

< 25 
%0

25-34
%0

35-44
%60

%26,6
Eskola-graduatua

%33,4
LH edo Batxilerra %40

Eskola-ziurtagiria

>45
%40

Arrandegia eta arrantzako eta akuikulturako produktuak egin

Banaketa adin-taldeen arabera Banaketa ikasketa-mailaren arabera

9
emakume

6
gizonezko

ETXEBARRI

BASAURI

9
emakume

2
gizonezko

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 
%9,09

25-34
%0

35-44
%27,27

%9,09
Eskola-graduatua

%54,55
Eskola-ziurtagiria

>45
%63,64

%18,18
LH edo Batxilerra

9,09%
LH II 

%9,09
Unibertsitateko 

goi mailakoak



Praktikak enpresetan

17

Mendeko pertsonen arreta sozio-sanitarioa 
gizarte-erakundeetan

15 partaide

13 praktika enpresetan

Azalerak eta altzariak garbitu 
eraikin eta lokaletan

15 partaide

15 praktika enpresetan

Biltegiko jarduera 
osagarriak

15 partaide

13 praktika enpresetan

Arrandegia eta arrantzako eta 
akuikulturako produktuak egin

11 partaide

11 praktika enpresetan

3,9
praktikak

4,28
teoria

3,5
praktikak

4,26
teoria

praktikak: enpresetan praktikak egiten

4,5
teoria

praktikak: Ezin izan zen ebaluazioa egin, denek lana egin 
baitzuten praktikak amaitzean

4,93
teoria

Asebetetzea Asebetetzea Asebetetzea Asebetetzea

Lan-munduan sartzea Lan-munduan sartzea Lan-munduan sartzea

Emaitza Emaitza Emaitza

13 gainditu zutenat

10 lana aurkitu zutenat bajak

%7
Lanean beste 
sektore batean

%67
Zerikusia zuen

 lana aurkitu zuten

%13
Enplegu bila 

edo trebatzen

%13
baja

gainditu zutenat

lana aurkitu zutenat

15

15

%100
Zerikusia zuen lana aurkitu zuten

Zati bateko 
ziurtagiria

13 gainditu zutenat

4 lana aurkitu zutenat

%46,15
Lana aurkitzeko 

ibilbideak

%30,77
Zerikusia zuen 

lana aurkitu zuten
%23,08

Lanerako 
prestakuntza

Trebakuntza-jarduera 2017ko azaroaren 22an hasi zen.



Trebakuntza-jarduerak

18

Trebakuntza honen xedea da egiten dutenek kualifikazio profesional hobea izatea, laneko sektore edo eremu batzuetan eskatzen dituzten ziurtagiriak 
lortuko baitituzte: industrian, biltegietan, garraioan, mantentze-lanetan.

2017an beste trebakuntza-jarduera batzuk ere egin dira eta berariazko prestakuntza izena eman diegu

Berariazko prestakuntza

2
EKINTZA

24
PARTAIDE

60
ORDU

Zubi-garabiko eta plataforma 
jasotzaileko gidari operadorea

Hauentzako trebakuntza: 12 lagun

9
ekintza

139
partaide

4,5
batez besteko balorazioa

174
prestakuntza ordu

50
ESKARI

2
EKINTZA

25
PARTAIDE

60
ORDU

Aurretiko eskorga eta 
erretraktilaren operadorea
Hauentzako trebakuntza: 14 lagun

79
ESKARI

1
EKINTZA

14
PARTAIDE

30
ORDU

Aurretiko eskorga eta erretraktilaren operadorea (Lan 
Berri-BFA programa) (Lan Berri-BFA programa)

Hauentzako trebakuntza: 12 lagun

50
ESKARI

4
EKINTZA

75
PARTAIDE

24
ORDU

Elikagaiak manipulatzeko agiria

Hauentzako trebakuntza: 20 lagun

137
ESKARI



25
partaide

24
partaide

25
partaide

Partaideen ezaugarriak

19

Banaketa adin-taldeen arabera Banaketa ikasketa-mailaren arabera

Zubi-garabiko eta plataforma jasotzaileko gidari operadorea Aurretiko eskorga eta erretraktilaren operadorea

0
emakume

24
gizonezko

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 
%0

25-34
%16,6

35-44
%41,7 %29,1

Eskola-graduatua

%50
LH edo Batxilerra

>45
%41,7

Aurretiko eskorga eta erretraktilaren operadorea (Lan Berri-BFA programa)

Banaketa adin-taldeen arabera Banaketa ikasketa-mailaren arabera

0
emakume

14
gizonezko

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 
%0

25-34
%0

35-44
%0 %14,29

Eskola-graduatua

%50
LH edo Batxilerra

%35,71
Eskola-ziurtagiria

%20,9
Eskola-ziurtagiria

>45
%100

Banaketa adin-taldeen arabera Banaketa ikasketa-mailaren arabera

2
emakume

23
gizonezko

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 

%4
25-34

%32
35-44

%48 %36
Eskola-graduatua

%48
LH edo Batxilerra

>45
%16

%16
Eskola-ziurtagiria



75
partaide

20

Elikagaiak manipulatzeko agiria

Banaketa adin-taldeen arabera Banaketa ikasketa-mailaren arabera

42
emakume

33
gizonezko

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 
%6,67

25-34
%9,33

35-44
%32

%18,67
Eskola-graduatua

%32
Eskola-ziurtagiria

>45
%52

%13,33
LH I edo erdi mailako 

heziketa-zikloa

%13,33
Batxilergoa

%16
LH II edo goi mailako 

heziketa-zikloa

%6,67
Unibertsitatekoak
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OndorioakAsebetetzearen ebaluazioa

4,3
globala

4,5
globala

4,7
globala

4,5
globala

Lanerako prestakuntza

Berariazko prestakuntza

5

4

3

2

1

0

Asebetetzearen balorazioa

4,5

139
partaide

56
partaide

BASAURI

118
ETXEBARRI

21BASAURI

44
ETXEBARRI

12

4
trebakuntza-

ekintza

320 ordu 
Praktikak 

enpresetan

942 ordu
trebakuntza 

teoriko-praktikoa

4,23
asebetetze 
oso handia

9
trebakuntza-

ekintza

174 ordu 
trebakuntzan

Ez zuten 
amaitu

52
Lagunek lortu dute profesionaltasun ziurtagiria edo zati bateko akreditazioa

30
Lagunek lortu dute lana 11

Lagunek praktikak egin 
dituzte enpresetan

%53,85
Trebakuntzarekin 

zerikusia 
duten sektoreetan 

dabiltza lanean

%3,85
Beste sektore 

batzuetan dabiltza lanean

%7,69
Trebakuntza-prozesuak 

hasi dituzte

%13,46
enplegu bila 

modu aktiboan

Zubi-garabiko eta plataforma 
jasotzaileko gidari operadorea

Aurretiko eskorga eta erretrakti-
laren operadorea

Aurretiko eskorga eta erretraktilaren 
operadorea (Lan Berri-BFA programa)

Elikagaiak 
manipulatzeko agiria

%21,15
Enpresetan prestakuntza 

amaitzen



%14,07
%8,54 %12,06 %8,04 %7,04 %7,04

%1,51 %2,51

Lan-munduan sartzea
Kontratatutako pertsonen ezaugarriak

Sexua eta udalerria

Prestakuntza

Adina

22

108 92
2 20 37 49

> 25     25-34     35-44     < 45

4 6 38 44

> 25     25-34     35-44     < 45

%39,5
Basauri

%27,5
Basauri

%14,5
Etxebarri

%18,5
Etxebarri

%54 %46

Lehen mailako 
ikasketak

%14,07 %12,56

Eskola-graduatua/DBH

LH I
EMHZ

%4,02 %5,53

Batxilergoa
UBI

LH II
GMHZ

%1,51 %1,51

Unibertsitateko 
erdi mailakoak

Unibertsitateko 
goi mailakoak



Ondorioak

23

Kontratatutako 200 lagunak postu hauetan dabiltza lanean:

Kontratazioen ezaugarriak

Garbiketa 
eta etxeko 
jarduerak

Garbitzailea, 
etxeko langilea, 

arropa 
garbiketa

Metalurgia eta 
manufakturen 

industria

Osasungintzak
o jarduerak 
eta gizarte 
zerbitzuak

Merkataritza Eraikuntza Garraio BesterikOstalaritzaAdministraria 
eta zerbitzu 

laguntzaileak

Biltegiratzea eta 
inguruko 
jarduerak

49
Ekoizpeneko 

lang., 
industriako 

lang.

38
kutxazaina, 
dendaria, 

sustatzailea

18
Geriatriako 
lag., etxez 
etxeko lag.

18
Biltegizaina, 

eskorga-gidaria

15 7 7 613

%24,5 %23 %10 %9 %8 %7,5 %6,5 %3 %3 %5,5

Segurtasunek
o lag.

1
Gozogintzako 

lag.

1

Elektrikaria, 
telekom. 

instalatzailea

Igeltseroa, 
enkofradorea, 
pladur-lang.

sukaldeko 
lag., 

sukaldaria, 
zerbitzaria

administraria, 
datu-grabatzailea,

garraio lag., 
gidaria, 

banatzailea

6
galdaragilea, 
muntatzailea, 
soldatzailea

6
Delineatzailea, 

tekniko 
industriala

3
Klinika-laguntz., 

erizaina

2
Metal-/zur-ar

otzeria

2
gizarte 

hezitzailea, 
irakaslea

2
jangelako 
begiralea

2
tornularia, 
fresatzailea

2
atezaina

2

GIZONEZKOAK

%54
EMAKUMEAK

%46

200
Kontratatutako pertsonak

Banaketa adin-
taldearen arabera

35-44
%37,5

>45
%46,5

Udalerrien 
araberako banaketa

Trebakuntzaren 
araberako banaketa

Kontratu motaren 
araberako banaketa

BASAURI

%67

%49,24
Eskola-ziurtagiria 

edo eskola-
graduatua

%93,5
Aldi baterako 
kontratazioak

%6,5
Kontratazio 
mugagabeak

ETXEBARRI

%33
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BHGko Ekintzailetza Sailaren xedea da Basauriko 
eta Etxebarriko aurrerapen ekonomikoa eta 
soziala sustatzea, eta horretarako enpresa berriak 
garatu eta ezartzea babesten eta sustatzen du.

Hori dela eta, informazio-zerbitzua du, 
aholkularitza, lagun egitekoa eta trebakuntzakoa, 
hasi negozioaren ideia sortzen denetik eta 
enpresa sortu arte, eta udalerrietan enpresak 
finkatzeko babesa eta baliabideak eskaintzen 
ditu. 

03
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Sailaren xedeak
Tokiko 

erreferentea
Tokiko edo udalerriko erreferentea izatea erakunde 
espezializatu gisa, dela enpresak sortzeko ideiak edo 
proiektuak garatzen, dela horien finkapena babesten.

Autoenplegua 
alternatiba gisa

Herritarrak sentsibilizatu autoenpleguaren inguruan 
eta balioan jarri, “besteren kontura lana egitearen” 

alternatiba gisa.

Proiektuaren 
ebaluazioa

Ekintzaileei beharrezko ezagutzak eta tresnak 
eman, beren enpresa-ideiaren arriskuak ebaluatu 

ahal izateko; eta horren ondorioz, proiektu 
horrekin aurrera egitea erabaki, berbideratu edo 

bertan behera utzi. 

Lehiakortasunerako 
baliabideak

Enpresei merkatuan irauteko eta kokapena hobetzeko 
behar dituzten tresnak eman, eta besteren 

baliabideetarako sarbidea erraztu. 



1

Enpresak sortzeko orientazioa
Banako elkarrizketen bidez ekintzaileak ezagutzen dira, beren eskariak, interesak eta proiektuak artatzen dira eta ibilbiderik egokienak 
proposatzen dira. 

Gainera, balizko laguntzei buruzko aholkularitza eskaintzen zaie, eta oinarrizko informazioa ere bai forma juridikoei buruz edo finantzazioan sartzeko 
moduei buruz.

85
emakumek

87
gizonezkok

172
lagunek

informazio-elkarrizketak izan dituzte ekintzailetza 
sailari buruz 2017. urtean

%68,02
Basaurikoak

%15,12
Etxebarrikoak

%16,86
beste udalerri batzuetakoak, 

negozioa Basaurin 
kokatzeko asmoz

Jatorriaren araberako banaketa

Adin-taldeen araberako banaketa

< 25 
%2,91

25-34
%26,74

35-44
%46,51

>45
%23,84

Ikasketa-mailaren araberako banaketa

26,74%
eskola-graduatua

%11,05
Batxilergoa/UBI

%14,53
LH I%20,35

LH II

27,33%
Unibertsitatekoak 

Lan-egoeraren araberako banaketa

%2,91
Besterik

%36,63
lanean %60,47

langabezian

Eskari kopurua urteko

257

2009

275

2011

322

2010

368

2012

283

2014

407

2013

237

2015

182

2016

172

2017

26
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Enpresa-plana egin
Lagun-egite pertsonalizatuko prozesua, pertsona ekintzaileak edo ekintzaile-taldeak enpresa-sorketan adituak direnen 
babesa izaten du, aholkatu egiten da, informatu, sustatu eta bideratu bere enpresa-proiektuaren balizko garapenari buruz, 
ideia jaiotzen denetik negozioa abian jarri arte.

Adin-taldeen araberako banaketa

< 25 
2

25-34
37

35-44
66

>45
30

Lan-egoeraren araberako banaketa

%1,48
Besterik

%45,19
lanean %53,33

langabezian

%65,19
Basaurikoak

%19,26
Etxebarrikoak

%15,55
beste udalerri 

batzuetakoak, negozioa 
Basaurin kokatzeko asmoz

Jatorriaren araberako banaketa

Ikasketa-mailaren araberako banaketa

%23,70
eskola-graduatua

%8,89
Batxilergoa/UBI

%14,07
LH I%22,22

LH II

%31,11
Unibertsitatekoak 

71
lagunek

jaso dute aholkularitza eta lagun egin zaie ideiaren 
definiziotik beren negozio-ideiaren azken 

planteamenduaren azterketara arte. 

59
enpresa-plani

hauei zegozkienak:

lagunek
(43 enpresa-plani zegozkienak)

beren enpresa-plana osatu zuten.

lagunek
(16 enpresa-plani zegozkienak)

beren enpresa-proiektuari buruzko 
gaiak konpondu zituzten.  

51
enpresa-plan

(28 laguni zegozkienak)
bertan behera utzi ziren.

2220
enpresa-plan

(36 laguni zegozkienak)
prozesuan.

28

135
lagun aholkatu

enpresa-planerako

GIZONAK

74
EMAKUMEAK

61
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Merkataritza-aholkularitza

102
lagun 
artatu

409
ordu 

kontsumitu

92
proiektu 
aztertu

93
lagun 
artatu

265
ordu 

kontsumitu

87
proiektu 
aztertu

6
lagun 
artatu

8
ordu 

kontsumitu

4
proiektu 
aztertu

Aholkularitza ekonomiko-finantzarioa

Gune fisikorako aholkularitza

4,89
Balorazioa

4,81
Balorazioa

4,70
Balorazioa
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Ekintzaileak trebatu

Ikastaro bakoitza modulutan egituratuta dago eta hona hemen zehaztapenak: 

-Ekintzailearen jarrerak eta gaitasunak ezagutu.
-Informazioa aurkitzeko iturri nagusiak ezagutu, IKTB barne. 
-Enpresaren DAFO azterketa egiteko behar diren ezagutzak hartu.
-Marketin-mix estrategiak ezarri enpresa-proiektuari.
-Enpresa-proiekturako behar diren langileen beharrak planifikatu.
-Proiekturako forma juridikorik egokiena hartu.
-Enpresa-proiektua eratu eta abian jartzeko tramiteen berri izan.

Moduluak

Enpresak sortzeko ikastaroa

“Ideiatik negoziora”
Iraupena: 16 ordu
Saioak: 4 orduko 4 

“Eko-finantzarioa eta abian jartzea”
Iraupena: 8 ordu

Saioak: 4 orduko 2

“Planifikazioa eta merkataritza-kudeaketa”
Iraupena: 8 ordu

Saioak: 4 orduko 2

“Marketin digitala”
Iraupena: 4 ordu

Saioak: 4 orduko bat

Helburuak

GIZONAK

34
EMAKUMEAK

23

Sexuen araberako parte hartzea Adin-tarteak Langabetu-tasa

25-34
16 (%28,07)

35-44
28 (%49,12)

%71,93
langabezian

Prestakuntza osagarria

“Oinarrizko presentzia Interneten”
Tailer kopurua: 3 

Iraupena: 2 ordu

Partaideak
16

“Espazio fisikoa zure negozioan”
Tailer kopurua: 4 

Iraupena: 4 ordu

Partaideak
17

4,89
Balorazioa

4,70
Balorazioa

57
partaide

36
orduko 

iraupena 
(ikastaroko)

5
Ikastaro 

presentzial
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Enpresa berriak sortzeko babesa
2017an 38 enpresa berri sortzen lagundu da

26

2005

9

2004

65

2006

55

2008

71

2007

57

2009

62

2011

102

2010

58

2012

58

2014

85

2013

37

2015

44

2016

38

2017

767
2004az geroztik sortutako enpresak

54
sortutako lanpostu berriak (2017)

41
bazkide langile

13
azpikontratatutako langile

38
sortutako enpresa berriak (2017)

24
Basaurin

6
Etxebarrin

8
beste udalerrietan

Jarduera-sektoreak

%84,21
banako enpresak

%5,26
ondasunen erkidegoa

%7,90
sozietate mugatua

%2,63
sozietate kooperatiba

Forma juridikoaAdin-taldearen araberako banaketa

< 25 
1

25-34
10

35-44
20

>45
10

1,42
langile 

enpresako

Ikasketa-maila

%34,15
eskola-graduatua

%9,76
Batxilergoa/UBI

%17,07
LH I

%21,95
LH II

%17,07
Unibertsitatekoak 

%63,41
langabezian 

zeuden

1.189
enplegu berri 2004az geroztik

10
enpresentzako 

zerbitzuak

10
pertsonentzako 

zerbitzuak

7
txikizkako 

merkataritza

3
garraio 
sektorea

3
ostalaritza 

sektorea

1
turismo 
sektorea

1
beste 

sektoreak

3
eraikuntza 

sektorea

25.800 €
inbertitu 

enpresako
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Enpresak finkatzeko egindako jarduerak BHGren laguntzarekin sortutako enpresentzat dira, baita eskari jakin batekin 
datozen enpresa mikro eta txiki berrientzat dira. 

Mikroenpresen jarraipena eta babesa

Lehenengo urratsetan babestea da xedea, beren biziraupena sendotzeko irtenbideak ematen saiatu eta merkatuan beren 
lehiakortasuna hazten saiatu. Aholkularitza zerbitzuak eskaintzen dira hainbat arlotan eta kontsulta zehatzak ere artatzen dira.

-Babes jarraitua Basaurin edo Etxebarrin dauden enpresei lehenengo hiru urteetan, BHGren babesarekin sortu 
badira.

-BHG-enpresa arteko konfiantzazko harremana lortu, merkatuan finkatzeko etapan babesa izan dezaten.
-Beraiei ongi datozkien zerbitzuak ezarri ahal izateko beharrak identifikatu.
-Enpresak sendotzeko programa eta baliabide publikoei buruzko informazioa.
-Enpresa berriak leial bihurtu; BHG denentzako gertuko baliabidea izan dadila.

BHGren babesarekin sortutako enpresei lagun egin Enpresa berriei arreta

37
enpresa artatu 2017an

33
Basaurin

4
Etxebarrin

23
enpresak eskatu zerbitzua

15
Basaurin

3
Etxebarrin

5
beste 

udalerrietan

10
txikizkako 

merkataritza

2
garraio 
sektorea

11
pertsonentzako 

zerbitzuak

3
ostalaritza 

sektorea

1
enpresentzako 

zerbitzuak 

4
eraikuntza 

sektorea

1
turismo 
sektorea

5
pertsona eta 

enpresentzako 
zerbitzuak

Jarduera-sektoreak Jarduera-sektoreak

4
ostalaritza 

sektorea

1
enpresentzako 

zerbitzuak 

9
txikizkako 

merkataritza

2
eraikuntza 

sektorea

5
pertsonentzako 

zerbitzuak

2
pertsona eta 

enpresentzako 
zerbitzuak

Enpresaren neurria Forma juridikoa Enpresaren neurria Forma juridikoa

26
pertsona bat 

plantillan

11
bi eta bost pertsona 

artean plantillan

%81,08
banako enpresak

%5,41
ondasunen erkidegoa

%5,41
sozietate mugatua

%8,11
sozietate kooperatiba

7
pertsona bat 

plantillan

16
inor kontratatu 

gabe

%84,21
banako enpresak %5,26

ondasunen erkidegoa

%7,90
sozietate mugatua

Helburuak
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Berariazko aholkularitza merkataritza arloan, ekonomiko-finantzarioan eta bitarteko digitaletako presentzian, batez ere; horren 
guztiaren xedea da enpresak arlo horietakoren batean hobetzea.

Teknika diagnostikatutakoan, jarduera-plana azaltzen zaio enpresari. 

Aholkularitza eta babesa mikroenpresak finkatzeari.

Diagnostiko-elkarrizketan 
identifikatutako beharrak.

Aholkularitza eskatzen duen 
enpresaren ezaugarriak. 

Enpresako pertsonen 
motibazioa.

Saioetan parte hartzeko 
disponibilitatea.

Aholkularitza ekonomiko-finantzarioa

7
enpresa 
partaide

21,25
aholkularitza-ordu

4
Basaurin

3
Etxebarrin

Sektoreak:

Forma juridikoa Langileak

2
txikizkako 

merkataritza

2
pertsona eta 

enpresentzako 
zerbitzuak

2
garraio 
sektorea

1
eraikuntza 

sektorea

5
inor 

kontratatu 
gabe

2
pertsona 

bat 
kontratatuta

5
banako 

enpresaria 1
ondasunen 
erkidegoa

1
sozietate 
mugatua

-Fakturazioko errentagarritasun-atalasearen balorazioa eta azterketa, zenbait faktore kontuan izanda.
-Ordu bakoitzeko prezioa zehaztu.
-Emaitzen kontua kalkulatu.
-Produktu-lerroen edo zerbitzuen arabera zehaztu onura-marjina.
-Diruzaintzako aurrekontua, irteerak eta sarrerak egutegian jarri (likideziaren tentsioak).
-Langileen egiturazko kostua.
-Inbertsio-aukeren azterketa.
-Forma juridiko egokienaren azterketa.
-Kontuak prestatu finantza-erakundeetan aurkezteko, gizarte segurantzan...
-Kanpoko finantzazio-aukera zenbait aztertu.

Laneko 
arloak

Ekintza 
zehatzak

-Kontrol ekonomiko-finantzarioko tresnak egin.
-Alokairu-kontratuen, frankizien edo bestelakoen ondoriozko eskubideak eta betebeharrak jakin.
-Zerga batzuk likidatzeko oinarrizko ezagutzak izan.
-Marjinak definitu, inbertsioak ere bai eta atalaseak kalkulatu. 
-Orduko prezioa kalkulatu, egoera bat baino gehiago kontuan izanda.
-Enpresaren errentagarritasun-atalasea kalkulatu, ordainketa jakin bat oinarri hartu eta horrekin egoera zenbait 
baloratuta.

Diagnostiko-arloak

Partaideen profila
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2016an “Mugitu zure stocka beherapenetan” eman zen eta horren jarraipen gisa banako 
aholkularitza egin zaie Basauriko txikizkako bi merkatariri, enpresa bakoitzeko 4 ordukoa.

Merkataritza-aholkularitza Marketin digitaleko aholkularitza

Aholkularitza osagarria 
(finkatzea lantzen)

Laneko arloakLaneko arloak

Bide digitalak Estrategia digitala Teknologia eta aukeraOnline presentziaMerkataritza-planifikazioaMarketin-planaMerkatuen ikerketa Merkataritza-aholkularitza

-Merkataritza-lana planifikatu eta ekintza-planak diseinatu, komunikaziorako eta 
merkataritza-kudeaketarako tresnak/bideak hobetzea barne.

-Salmenta-gunea hobetzeko babesa.
-Enpresaren balio-proposamena kokatu; bezeroarentzako produktu- eta zerbitzu-zorroa 
identifikatu eta definitu eta erabili beharreko komunikazio-tresnak ere bai.
-Merkataritza-lanak egiteko tresnak aukeratzen, antolatzen eta sortzen lagundu.
-Merkataritza-planak, jarduera- eta fakturazio-bolumena hazteko premiazko neurriak har 
daitezen; salmentak epe laburrean aktibatzeko ekintzak, bezero berriak hartu eta egungoen 
kontsumoa hazi, zerbitzu batzuk sustatu, lankideak aurkitu, bitartekariak aurkitu bezeroarengana 
gerturatu gaitezen eta definizioa.

Ekintza 
zehatzak

-Taldeko jardunaldia “Zer egin behar dut bezero gehiago izateko”.
-Banako aholkularitza marketin digitalean. 

Ekintza 
zehatzak

11
enpresa 
partaide

33,75
aholkularitza-

ordu

9
Basaurin

1
Etxebarrin

1
Galdakaon*

Sektoreak:

Sektoreak:

Forma juridikoa: Pertsonala

2
txikizkako 

merkataritza

8
pertsona eta 

enpresentzako zerbitzuak

8
inor 

kontratatu 
gabe

3
pertsona 

bat 
kontratatuta

10
banako 

enpresaria

1
ondasunen 
erkidegoa

*Enpresak jarduera-lerro berri 
bat ireki eta Basaurin jartzea 
planteatzen zuen

1
ostalaritza 

sektorea

14
enpresa 
partaide

88,25
aholkularitza-

ordu

13
Basaurin

1
Etxebarrin

Forma juridikoa: Pertsonala

5
txikizkako 

merkataritza

1
pertsona eta 

enpresentzako 
zerbitzuak

11
inor 

kontratatu 
gabe

3
pertsona 

bat 
kontratatuta

10
banako 

enpresaria

1
SM 

2
 koop.

1
ondasunen 
erkidegoa

6
pertsonentzako 

zerbitzuak

1
turismo 
sektorea

1
beste 

sektoreak

Partaideen profila

Partaideen profila



Prentsa

Prentsa

Prentsa

Prentsa

Webgunea RRSS

Webgunea
Informazio-

oharrak

34

Komunikazio- eta hedapen-ekintzak

Trebakuntza-programa

BHG jardunaldiak

“Zer egin behar dut bezero gehiago izateko” programa

Trebakuntza eta tailerrak

Enpresa berrien gida
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Ekintzailetza sustatzeko programa
publikoetan lankidetza

Lanbiderekin lankidetza-akordioa sinatu da, 2013tik egiten den legez, erakunde laguntzailea izateko “Ekintzaileak babesteko 
laguntzak” programaren kudeaketan. 

Lankidetza hau kudeaketa hauen ingurukoa da: “Enpresa-ideia baten garapenerako laguntzak” eta “Enpresa-jarduera berriak abian 
jartzea sustatzeko laguntzak”.  

Hezkuntza-zentroekin lankidetza - Bidebieta BHI

Tailerra: “Aurkeztu zure proiektua modu eraginkorrean”

Lanbide: ekintzaileak babesteko laguntza-programa 

13
partaide

Sortu dira: Landu dira:

8
automozioko 
goi mailako 

gradua

5
karrozeriako 
erdi mailako 

gradua

7
lantalde

7
negozio-ideia
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Enpresa sailaren xedea da tokiko enpresen 
lehiakortasuna hobetzea, ekoizpen-sarea indartu 
eta tokiko hazkunde sozioekonomikoa areagotu 
dadin.

BHG enpresen arteko lankidetza-prozesuen 
eragile katalizatzailea da eta bitartekoak 
eskaintzen ditu dela zerbitzuen bidez dela beste 
baliabide batzuetara bideratuz.

04



Sailaren xedeak

37

Enpresa-lankidetza 
arloak 

identifikatu

Interes traktoreak 
eta udal-interesak 

identifikatu

Sektore 
estrategikoak 
identifikatu

Enpresa-ezagutza 
sakondu

Beharrak eta 
eskariak 

identifikatu

Irtenbideak 
artikulatu

Merkatu-kuotak 
hazteko alorrak 

ustiatu



Enpresa-ingurua eta beharren prospekzioa

Beharren prospekzioa

Sailaren balizko hartzaileak 484 enpresa dira eta bi udalerrietako 11 poligonotan daude. %72 Basaurin 
daude eta %27 Etxebarrin.

Enpresen ezaugarriak eta tipologia:

313
Basauri

94
Etxebarri

Enpresak udalerrien arabera Sektore nagusiak

Enpresen neurria Forma juridikoa

407
prospektatutako enpresak

38

%72
Basaurin

%28
Etxebarrin

%10
banako enpresak

%3
ondasunen erkidegoa

%5,41
sozietate mugatua

%6
besterik

%2
sozietate kooperatiba

%17
Sozietate anonimoa

%71 %23 %5 %1

  1-9      10-49   50-250   >250
langile

%40
zerbitzuen 

sektorea

%22
siderurgia

%21
arte 

grafikoak

%16
meatze 

metalurgikoa

%11
elikadura 

eta edariak

%11
kimiko eta 

farmazeutikoa

%7
automozioa

%8
besterik

%4
eraikuntza

%31
txikizkako 

merkataritza

%16
industri 
sektorea

%6
eraikuntza 

sektorea

%5
garraio 
sektorea

%1
higiezin 
sektorea

%1
ostalaritza 

sektorea

Porcentaje de sectores industriales



Proiektuak
Industri sektorearen eta zerikusia duten zerbitzuen gaitasunen mapa Industrialdeen egoerari buruzko azterketa

EGURBIDE proiektua Lehiakortasuna hobetzeko laguntzen programa

Bere xedea izan da sektoreaz zegoen ezagutzan sakontzea eta lankidetzarako aukerak definitzea, baita tokiko edo tokiaz 
gaindiko merkataritza harremanen eta banako proiektuen aukerak ere; horretarako, elkarrizketa presentzialak egin dira 
44 enpresarekin.

6 enpresa ari dira parte hartzen eskualdeko altzari-zur sektoreko enpresak hobetzeko ekimen batean. Lagun-egitearen laguntza teknikoa diruz laguntzen du, barne-hausnarketa prozesuei aurre egiteko beharrezkoak badira eta 
ondorioz dibertsifikazio prozedurak ezarri badaitezke, baita balio erantsi handiagoko negozio-ereduak ere eta 
merkataritza-estrategia hobetu.

200 enpresetan elkarrizketa presentzialak egitearen bidez ikertu dauden poligonoen egoera nolakoa den, ezarritako aldagai 
batzuk oinarri hartuta.

30.000€
aurrekontua

17/11- 18/02
epea

44
enpresa

elkarrizketa 
presentzialak

39

-Merkataritza arloko beharrak.
-Industria 4.0arekiko egoera eta dibertsifikazio prozesuak. 
-Inguruko enpresekin harremanak.
-Dauden poligonoaren egoeraren balorazioa.
-Beste eskari batzuk.Informazioa

Azterketa

-Enpresa-espazioa sortu.
-Balizko irtenbideak hausnartu, eztabaidatu eta definitu elkarrekin eta partekatuz. 
-Sinergiak eta merkataritza-harremanak sortuko dituzten harreman pertsonalak eta profesionalak.
-Ahalbideratzeko foroa, dimentsioa eta lehiakortasuna irabazteko (baliabide teknikoak, finantzarioak, giza 
baliabideak).
-Helburuak eta konpromisoak elkarrekin hartu: ekimenean inplikatu, enpresak hauteman...
-Ikaskuntza-tresna, merkataritza kudeaketarako (kanal digitala, salmentako trebezia pertsonalak, 
merkataritza-jarraipena...). 

-Joerak identifikatu.
-Eskariak jaso. 
-Jarduteko proposamenak ezarri.

200
enpresa

6
enpresa

elkarrizketa 
presentzialak

-Enpresa-sarearen erradiografia egin.
-Barneko joerak ezarri industrialdeetan. 
-Sortutako enpleguaren azterketa.

Informazioa

Azterketa

-Joerak identifikatu.
-Eskariak jaso. 
-Jarduteko proposamenak ezarri.

altzari-zur 
sektorea

Laneko 
arloak

4,6
Valoración



Proiektuak
Marketin Digitala 2016 programa @KIN 2017 programa
 “Zer egin behar dut bezero gehiago izateko. Nola bereizi nire lehiakideetatik eta nire salmentak hazi” programa, inguru 
digitalaren bidez merkataritza-gaitasunak hobetzeko. Kokapena landu da, baita email marketina, publizitate digitala eta 
gizarte-sareak ere.

BIZKAIA OREKAN proiektua
“Bizkaia, lurralde lehiakor eta orekatua” proiektuko partaideak gara; proiektu hau BFAk eta BEAZek sustatu dute eta 
Hegoaldeko lantaldean (Arratia eta Nerbioi-Ibaizabal) gaude, beste hauekin batera: Amorebieta-Etxanoko Udala, 
Arrigorriagako Udala, Basauriko Udala, BHG Basauri-Etxebarri, BHG Orduña, Errota Fundazioa, Galdakaoko Udala, Arratiako 
Mankomunitatea, Bizkaiko Foru Aldundia, BEAZ eta Orkestra.

Lantalde hauetan hartzen da parte: “Enpresa-kudeaketa eta berrikuntza” eta “Industrialdeak”.

Bi ordukoa, bere xedea da erakunde bakoitzak egindako 
aurrerapenak partekatzea, esperientzia baloratzea eta 
etorkizuneko programetarako gaiak proposatzea.

Programa berria, enpresen merkataritza-ahala hazteko, tresna digitalak erabiltzearen bidez.

40

Pertsonala

%5
zerbitzuak

%14,3
merkataritza

%21,4
industria

%14,3
eraikuntza

%7,1
garraioa

Sektoreak:

Mailak

14
enpresa 
partaide

8
Basaurin

6
Etxebarrin

Partaideen profila

Partaideen profila

Amaierako jardunaldia Asebetetze maila

%79

%2110-49

  1-9

12
saio

26
aholkularitza-ordu

4,6
Balorazioa

Pertsonala

%54
merkataritza

%38
zerbitzuak

%8
eraikuntza

Sektoreak:

13
enpresa 
partaide

9
Basaurin

4
Etxebarrin

%85

%1510-49

  1-9

29
saio

62
aholkularitza-ordu

Oinarrizkoa
Jardunaldiak: 4 orduko 1

Webgunerik gabeko enpresak edo oso 
oinarrizko garapena dutenak.

Aurreratua
Jardunaldiak: 3 orduko 3

Webgunea garatuta duten enpresak, merkataritza 
digitaleko beste tresna batzuetara jo behar dutenak 

(SEO, email marketina, gizarte-sareak, publizitate 
digitala). 

Asebetetze maila

4,5
Balorazioa



Komunikazio eta hedapen-ekintzak

41

Prentsa

Prentsa

Prentsa Posta

Posta

Posta

Posta

Prentsa

Prentsa

Prentsa

Webgunea

Webgunea

PostaWebgunea

PostaWebgunea

Industrialdeen egoerari buruzko azterketa

Industri sektorearen eta zerikusia duten zerbitzuen 
gaitasunen mapa

Marketin Digitala 2016 programa

Lehiakortasuna hobetzeko laguntzen programa

EGURBIDE proiektua

@KIN 2017 programa

Bideoa
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