


Koronabirusak mundu mailako krisia ekarri du, eta Bermeo ez da horretatik 
kanpo geratu. Bermeoko Udalak egoera horri aurre egin behar izan dio, 
behar dio eta beharko dio. Bermeoren, bermeotarren eta herriko ekonomia

berrindartzearen unea da.
 
Udalak, bere erantzukizunaz jabetuta, NIK, BERMEON ekimena jarri du 
martxan. Aterki horren babespean egituratuko ditu laneko ildo bitan biltzen 
diren ekintza guztiak: bermeotarren osasuna, ongizatea eta segurtasuna 
zaintzeari buruzkoa eta udalerriko ekonomia biziberritzearekin zuzenean er-
lazionatutakoa. Ekintza horiek guztiak gauzatzeko, 2020ko aurrekontua 
aldatu da, errealitate berrira egokitutako gastu eta inbertsio berrietan oina-
rrituta. Erreakzionatzeko gaitasun horri esker, Bermeok 1.022.846 euro 
izango ditu COVID-19ak eragindako osasun arloko krisiari aurre egiteko. 



Alarma egoera deitu zenetik, Bermeoko 
Udalaren helburu nagusia, osasun arloko 
krisiak bertako herritarren artean duen 
eragina murrizten ahalegintzea izan da. 

487.170 euro
bideratu dira horretara.

Bermeotarrak, 
abiapuntu

 HARTUTAKO NEURRI NAGUSIAK:

• Udalak, bakarrik edo bikotean bizi diren 80 urtetik gorako pertsona bakoitzari 
banan-banan deitu dio eta horien jarraipena egin du. 250 dei baino gehiago egin dira.

• 70 urtetik gorako herritarrei atez-ateko informazio eta laguntza emateko programa jarri 
da martxan, kolektibo horren egungo egoera aztertzeko, jarraipen egokia egiteko eta 
laguntza eta informazioa emateko. Horrez gain, Udalak 6.000 maskara baino gehiago 
banatu zituen. 

• Bi tablet erosi dira, teknologia berriei esker, gure egoitzako erabiltzaileek astean hiru 
bider euren senideekin harremana izango dutela bermatzeko.

• Laguntza psikologikoa ematen zaie horren beharra duten zaintzaileei eta adinekoei.

• Garbiketa eta desinfekzio lan bereziak egin dira udalerri osoan. Horretarako, Udalak 
material espezifikoa erosi zuen, desinfekziorako produktu bereziak, ozono makinak, 
atomizagailuak… 

• Etxez-etxeko arreta zerbitzua indartu egin da. 

• Gizarte Larrialdi Laguntzen (GLL-AES) partida handitu da, baztertuta geratzeko arriskuan 
dauden pertsonen eta familien beharrei erantzuteko.

• Egoera zaurgarrienean dauden eta behar gehien duten pertsonentzako oinarrizko 
hornidura osatu da, Gurutze Gorriarekin eta Kate Sarearekin lankidetzan. Hori egiteko, 
elikagaiak erosteko partida espezifikoa egokitu da.

• Herritarren arretarako zerbitzuak konfinamendura egokitu dira, premiazko tramiteak 
egiteko.

• Norberaren Babeserako Ekipoak (NBE-EPI) erosi dira Udaleko langileentzat.

• Babeserako 800 maskara baino gehiago banatu dira horren beharra izan duten 
Bermeoko establezimenduen artean.

• ‘Etxeko bentanatik Bermiori kikuke!’ marrazki lehiaketa jarri da martxan.

• Bermeo eta bertako euskara balioztatzera zuzendutako “Arrarik Arra” lehiaketa jarri da 
martxan.

• ‘Aktiba zaitez… etxean!’ programa jarri da martxan, herritarren artean ohitura 
osasungarriak sustatzeko helburuarekin.

• Musika Eskolako banakako eta taldeko klaseak modu telematikoan emateko egokitu dira. 



Pandemiari eusteko fase gogorrena gain-
ditu ondoren, alerta egoera arintze 
fasean sartu den honetan, Bermeoko 
Udalak helburu bat markatu du: herriko 
ekonomia bultzatzea eta berrindartzea.  

Horretarako, zenbait neurri hartu 
eta hartuko ditu eta, neurri horietara, 
honako kopurua bideratuko du: 

535.676 euro

Herriko 
ekonomia 
biziberritzea

 EKINTZA NAGUSIAK:

• Bermeo bonuak, herriko merkataritzan, ostalaritzan eta zerbitzu profesionaletan 
kontsumoa dinamizatzeko.

• Ostalaritza sektorea modu berezian dinamizatzera zuzendutako jarduerak eta ekimenak, 
osasun arloko krisi honek gehien zigortu duen sektoreetako bat izan delako. Jarduera 
horien elementu nagusiak atunaren inguruko nortasuna eta bertako produktuaren 
kontsumoa izango dira.

• Herrian kontsumitzera bultzatzeko komunikazio kanpaina. Bermeotar guztiei dei egingo 
zaie, denok bultza egiteko eta gure merkataritzari, ostalaritzari eta negozioei laguntzeko. 

• Bertako bisitaria, barruko turista, erakartzera zuzendutako ekimenak, gure herrira etorri 
eta gure udalerriaren kultur, ondare eta gastronomia eskaintza paregabea eta berezia 
ezagutu dezan. 

• Gure herriko ostalaritzako eta merkataritzako establezimenduei eta autonomoei 
zuzendutako laguntza ekonomiko zuzenak eta trebakuntzarako eskaintza.

• Ahalik eta diagnostiko zorrotzena egitea, gaur egun herriko ostalaritza eta merkataritza 
sarea zelan dagoen jakiteko, beharrak identifikatzeko, lehentasunak ezartzeko eta, 
horrela, Udalaren eskaintza sektorearen benetako beharrizanei egokitu ahal izateko.

• Egutegi fiskala berriro planteatzea eta egokitzea. 

• Alarma egoeran eman ez diren zenbait zerbitzu ez kobratzea (Musika Eskolako tasa, 
kiroldegiko ikastaroak eta kiroldegiko kuota).

• Alarma egoera dela eta establezimenduek itxita egon behar izan duten denboran 
alokairuak, emakidak eta okupazio tasak ez kobratzea udal jabari publikoan dauden 
merkatari, ostalari eta zerbitzu arloko enpresa guztiei.

• Ostalaritzako terrazei dagokien tasa ez kobratzea, dekretuaren ondorioz negozioa itxita 
egon den epealdian.

• Beherapenak aplikatuko zaizkie zaborrak biltzeko tasan alarma egoera dela eta euren 
jarduera itxi behar izan duten negozioei.

• Herriko autonomoei eta enpresei zuzendutako aholkularitza zerbitzu espezializatua 
martxan jartzea, erakundeek ematen dituzten laguntzei eta horiek eskatzeko moduari 
buruzko informazioa izan dezaten.




