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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, apirilak 18. Asteartea73. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Udala

Getxoko Udalerrian jarduera ekonomikoari eragitearren 2017 urterako di-
ru-laguntzak emateko deialdiaren laburpena, Toki Gobernu Batzarrak 
2016ko maiatzaren 24an hartutako 109 Akordioak erabakitakoa. BDNS(Iden-
tif.):340178.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a 
artikuluekin bat etorrita, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Testu osoa ikusi izanez 
gero, Diru Laguntzen Datu-base Nazionala kontsulta daiteke: (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index):

Lehena.—Onuradunak
1. Nortasun juridikoa duten elkarteak, legez eratutakoak. Zehatz-mehatz esanda, 

honakoak:
a) Getxoko udalerriko merkatarien eta ostalarien elkarteak, hurrengo baldintzak be-

tetzen badituzte:
—  Jarduera eta sozietatearen egoitza Getxoko udalerrian izatea.
—  Getxoko erakundeen udal-erregistroan inskribatuak egotea.
b) 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.
—  Nortasun juridikorik gabeko elkarteek ondorengo baldintzak bete beharko dituzte:
—  Gutxienez hiru pertsona fisiko edo juridiko izatea kide guztiek merkataritza- edo 

enpresa-establezimendua Getxon izatea, baita jarduera ekonomikoa ere.
3. Jarduera turistikoen diru-laguntzetarako, erakunde onuraduntzat joko dira nor-

tasun juridikorik gabeko enpresak eta elkarteak, Getxoko udalerrian egoitza izan gabe, 
jarduera turistikoa erregulartasunez Getxoko udalerrian eskaintzen badute.

5. lerroa: onuraduntzat joko dira egoitza Getxoko udalerrian duten enpresa turistikoak.

Bigarrena.—Xedea
Ondoren, eskaerak aurkezteko diru-laguntzen lerroak aipatzen dira.
Diru-laguntzaren lerro bakoitzeko oinarri arautzaile bereziak I. eranskin bezala erans-

ten zaizkie oinarri orokor hauei.
—  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.

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

—  3. lerroa: nortasun juridikorik ez duten elkarteei bideratuak, dinamizazio ekonomi-
koaren jarduerak egiteko laguntzak.

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

—  5. lerroa: Turismoaren sektoreko enpresak informazio turistikoaren udal-sistemara 
teknologikoki egokitzeko laguntzak.

5. lerro honetako deialdia eta oinarri orokorrak 2017. urtean zehar argitaratuko dira.
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Hirugarrena.—Oinarri arautzaileak
Oinarri arautzaileak, orokorrak eta berariazkoak, Getxoko Udaleko Toki Gobernuko 

Batzarrak 2017ko martxoaren 14ean erabakitako 109. zenbakia Akordio bidez onetsi 
ziren eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira deialdiaren argitarapenaren egun 
berean.

Laugarrena.—Zenbatekoa
Aurrekontu-kreditu erabilgarria: 208.000 euro. 1.eta 5. lerroak barne.

Bosgarrena.—Eskaerak aurkezteko epea
Eskaerak aurkezteko hilabeteko epea emango da, oinarri bereziak Bizkaiko Aldizkari 

Ofizialean argitaratzen diren unetik zenbatzen hasita.
Getxon, 2017ko martxoaren 29an.—Ogasun,ekonomia, sustapen eta giza baliabi-

deetako zinegotzia, Ignacio Uriarte Gorostiaga
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