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GETXOKO UDALERRIAREN DINAMIZAZIO EKONOMIKORAKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILE 

OROKORRAK. 2018.urtea 

 

 

Oinarri orokor hauen xedea  

Oinarri orokor hauen xedea Getxoko Udalaren Ekonomia Sustapenak diru-laguntzak emateko prozedura 
arautzea da. Horiek pertsona fisiko eta juridikoei emango zaizkie, diruz lagundu behar den jarduera Getxoko 
udalerrian egiten bada eta Getxoko udalerriko jarduera ekonomikoaren onurarako badira. 
 

Diru-laguntzaren lerroak  

1. lerroa: Getxoko merkatarien edo/eta ostalarien elkarteei eta merkatarien edo/eta ostalarien elkarteak 
multzokatzen dituzten Bizkaiko lurraldeko federazio eta beste erakunde batzuei bideratuta dinamizazio 
ekonomikoaren jarduerak egiteko laguntzak.   

Ekintzak: bezeroak udalerrira ekartzea, horiek leial bihurtu edo atxikitzea, tokiko merkataritza sustatzea eta 
zona animatu eta erakargarri bihurtzea.  

 

2. lerroa: Udalak bultzatu nahi dituen eremu estrategikoetan aditu eta enpresen elkarteei bideratuta, 
dinamizazio ekonomikoaren jarduerak egiteko laguntzak. 

Ekintzak: jardunaldiak, ekitaldiak, topaketak, hitzaldiak, mintegiak, tailerrak eta jarduera-mota guztiak, beren 
helburua sektore estrategikoei lotutako adituen eta enpresen dinamizazioa lortzea bada 

3. lerroa: nortasun juridikorik ez duten elkarteei bideratuak, dinamizazio ekonomikoaren jarduerak egiteko 
laguntzak. 

 

Ekintzak: eremu estrategikoak dinamizatzea eta eremu horietako adituak sustatzea helburu duten jarduerak, 
baita enpresa sustatzeko (merkataritza barne) jarduera guztiak ere. 

4. lerroa: nortasun juridikorik gabeko enpresa eta elkarteei bideratuta, jarduera turistiko erregularrak abian 
jartzeko laguntzak. 

Getxon disfruta daitezken turismo-jarduera erregularrak, udalerriko turistek eta bisitariek berehala kontsumi 
baditzakete, aldez aurretik erreserbarik egin gabe edo egiteko gutxieneko pertsona-multzoa behar izan gabe. 

 

Zenbatekoa Oinarri berezietan azaltzen dira, dirulaguntza portzentaiak edo diru kopuru gehiengoak.  
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Onuradunak  

1, 2 eta 3 lerroa: 

1. Nortasun juridikoa duten elkarteak, legez eratutakoak.  

1.1.- Getxoko udalerriko merkatarien eta ostalarien elkarteak, hurrengo baldintzak betetzen badituzte:  

a) Jarduera eta sozietatearen egoitza Getxoko udalerrian izatea.  
b) Getxoko erakundeen udal-erregistroan inskribatuak egotea.  

1.2.- Bizkaiko lurraldeko adituen elkarteak, enpresa-elkarteak eta federazioak nahiz beste erakunde batzuk, 
elkarteak multzokatzen badituzte, Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan erregistratuak badaude eta 
betiere jarduerak Getxoko udalerrian gauzatzen badituzte. 

2. Nortasun juridikorik gabeko elkarteak  

a) Gutxienez hiru pertsona fisiko edo juridiko izatea.  
b) Kide guztiek merkataritza- edo enpresa-establezimendua Getxon izatea, baita jarduera ekonomikoa ere. 

4. lerroa:  

Getxon egoitza duten turismo izaerako enpresak eta profesionalen edota enpresen elkarteak –nortasun 
juridikorik gabekoak–, eta Getxoko udalerrian egoitza izan gabe ere euren turismoko jarduera nagusia 
Getxoko udalerrian egiten dutenak, modu erregularrean, edota Getxon turismo-jarduera bat egiten dutenak, 
bakarra / berezia dena eta destinoa mesedetzen duena. 

 

Eskabideak aurkezteko 

epea 

Eskaerak aurkezteko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egunetik hilabeteko epea emango da, hau 
da, urtarrilaren 30etik otsailaren 28ra arte.  

Eskabideak aurkezteko 

lekua  
Getxoko Herritarren Arretarako Bulegoak (HABak). Helbideak eta ordutegiak www.getxo.net 
 

Informazioa non lor 

daitekeen: 

� BAO (2018ko urtarrilak 30). 

� Getxolan. Getxo Elkartegia. C/ Ogoño, 1. Areeta. Tlfno: 94 466 01 40.  

� E-maila: getxolan@getxo.eus  

� WEB: http://www.getxo.eus/eu/getxolan 
 

Balioztapen-irizpideak Lerro bakoitzak berea, oinarri berezietan begiratu. 
 

Ordaintzeko modua 
1. Lehenengoz %75a aurreratuko da, laguntzaren ebazpenaren unean.  

2. Gainerako diru-laguntza, %25a, justifikatu eta baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren gauzatuko da. 
 

 


