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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Udala

Getxo udalerrian enpresak sortzea, dibertsifikatzea eta sendotzea bultzatze-
ko erabiliko diren udal espazioen lagapenaren adjudikazio deialdia. Getxo 
Sormen Hub 2022.

Tokiko Gobernu Batzarraren 2022ko uztailaren 26ko 322 zenbakidun akordioaren 
bidez, honako hau erabaki da:

1.  Ekonomia Sustatzeko Arloari atxikitako Getxo Sormen Hub enpresa-mintegian 
udal-espazioak lagatzeko esleipenaren deialdi arautzailea onartzea.

2.  Deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta udalaren webgunean argitaratzea.
Getxon, 2022ko abuztuaren 1ean.—Ekonomia-Sustapen eta Hirigintza-Plangintza, 

Kudeaketa eta Disziplina arloaren zinegotzia, Iñigo Urkitza Yáñez
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GETXO UDALERRIAN ENPRESAK SORTZEA, DIBERTSIFIKATZEA ETA SENDOTZEA 
BULTZATZEKO ERABILIKO DIREN UDAL ESPAZIOEN LAGAPENAREN ADJUDIKAZIO 

DEIALDIA. GETXO SORMEN HUB 2022
ZIOEN AZALPENA

Getxoko Udaleko Sustapen Ekonomikorako Arloak garapen ekonomiko iraunkorrari 
laguntzea du eginkizun, udalerriko giza, ekonomia eta gizarte gaitasunetan oinarritu-
ta, jarduera berria eratuz eta lan merkatuan eta enpresa ehunean etengabe egokitzeko 
ahalmena sortuz.

Getxoko Udaleko 2020-2023ko Legegintzaldi planean, Ekonomia Jarduera ardatz 
estrategikoaren barruan, Getxoko talentuari balioa emateko erronka ezarri da, ikasteko 
eta sortzeko espazioak sortuta, pertsona ekintzaileei laguntza emateko helburuarekin, 
eta zehazki, «Getxo dinamikoago bat bultzatzea, jarduera ekonomikoaren protagonis-
moa indartzeko, berritzeko eta ideia berriak garatu ahal izateko (talentu azeleragailua, 
Urgullen)».

Eginkizun hori betetzeko helburuarekin, ekonomia sustatzeko proiektuak bultzatzen 
dituzten pertsonei eta erakundeei gune egokietan kokatzen laguntzeko eta merkatuan 
haien lehiakortasuna errazteko beharra ikusi da; ildo horretan, udal guneetarako sarbi-
dea eman behar zaie.

Horri dagokionez, udal guneen lagapena Getxon enplegua sustatzeko, enpresak sor-
tzeko eta ekonomia bultzatzeko zerbitzua da; helburu horietan oinarritzen da Getxoko 
Udaleko Sustapen Ekonomikorako Arloaren jarduketa.

Aipatutako arrazoiak direla-eta, udal guneak pertsona fisikoei eta erakundeei laga-
tzeko beharra ikusi da, ekonomia sustatzeko proiektuak bultzatzea xede duten ekintzak 
egin ditzaten.

5788/2021 Dekretuaren bidez, Getxoko Udalak onartu du BBK banku fundazioaren 
jabetzako Urgull kaleko lokalaren erabilera lagatzea, hamabost urterako, luza daitekee-
na eta helburu honekin: Lokala nagusientzako zentro, elkarlanean aritzeko coworking 
gune eta Getxoko Udalak zahartze aktiboaren esparruan antolatzen dituen jarduerak 
gauzatzeko eta beste udal sail batzuen jarduera zehatzak egiteko espazio bihurtuko 
da; halaber, gizarte erakunde eta getxoztarrentzako nahiz Getxoko kultur elkarteetarako 
gunea izango da.

2268 / 2022 Dekretuaren bidez ezarri da lokalak Urgull Zentroa izena izango dutela 
eta banatuta daudela sotoko solairuaren, beheko solairuaren eta lorategiaren artean.

Sotoko solairua Ekonomia Sustapen arloak kudeatzen du Gizarte Kohesio arloarekin 
lankidetzan, eta arlo horretara txertatu da aipatutako Urgull Zentroa.

Ekonomia Sustapen arloak kudeatzen du Urgull Zentroko sotoko solairuan dagoen 
lankidetza-coworking espazioa, eta ekintzailetza zentro bat (Getxo Sormen Hub) abiara-
zi du. Zentro horren helburua da ekonomia sustatzen duten proiektuak bultzatzen dituz-
ten pertsonei edo erakundeei laguntza ematea, kokatzeko espazio bat emanez. Modu 
horretan, enpresaren helburuak lortzeko ekarpenak egiten dira, era berean, udalerrian 
enplegua eta aberastasuna sortuz.

Dokumentu horrek Getxo Sormen Hub Ekintzailetza Zentroko lagapen espazioen 
esleipenaren deialdi arautzailea jasotzen da. Bertan, azaltzen dira bere funtzionamen-
dua, barne hartzen dituen zerbitzuak, horiek eskuratu ahal izateko baldintzak, espazio 
hori hautatzeko irizpideak, baita espazioen hartzaileen zerrenda arautuko duen erabilera 
Erregelamendua.

XEDAPEN OROKORRAK

1. Xedea
Deialdian jasotako terminoen arabera, Urgull Zentroko eraikineko beheko solairuan 

dauden udal espazioak lagako dira. Horiek 1. eranskinean zehaztuta daude, eta Getxoko 
Udaleko Ekonomia Sustapen arloak kudeatzen ditu.
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2. Helburua
Lagapenen oinarrizko eta lehentasunezko helburua enpresak sortzen, dibertsifika-

tzen eta sendotzen laguntzea da, bai eta ekonomia sustatzeko proiektuak babestea ere, 
Getxo udalerrian aberastasuna eta enplegua sortzeko asmoz. Jarduketa ildo hauetan 
gauzatzen da:

—  Enpresa berriak sortzen, abiatzen eta sendotzen laguntzea.
—  Enplegua sortzen laguntzea.
—  Tokiko ekoizpen egitura dibertsifikatzea, enpresa berritzaileak instalatzen lagunduz.
—  Enpresa ekimenei beren enpresa proiektua garatzeko bide ematen dien ingurune 

egokia sortzea, egonaldi mugatu baten ostean merkatuan lehiatzeko eta behar 
bezala jarduteko moduan egon daitezen.

—  Getxo udalerria dinamizatzen laguntzea.
Jarduketa ildo horien barruan, arlo estrategiko hauetako proiektuei emango zaie 

lehentasuna:
—  Ongizatea, bizitza osasuntsua eta kirola
—  Sormen eta kultura industriak
—  Getxo turismoaren arloan kokatzea, bi eremu hauei lotutako segmentuetan: Ongi-

zatearen turismoa eta turismo kulturala.
—  Gizarte berrikuntza, gizarte ekonomia eta ekintzailetza.
—  Zeharkako sektoreak, hala nola, teknologia berriak, zerbitzu aurreratuak, merka-

taritza eta ostalaritza.

3. Espazioaren deskribapena
3.1. Lagako diren espazioen tipologia

Azalera 194 m2-koa da eta honako espazioak eta elementu komunak daude bertan:
Lan eremua: Enpresa proiektuetarako 22 postu (bi guneetan banatuta, 1 eta 2). La-

neko eremu bakoitzean enpresa proiektu ezberdinak egongo dira, eta proiektu bakoitze-
rako gehienezko postu kopurua zehaztuko da, deialdi honetan adierazi moduan.

—  1. zona: Txandakako lan espazioa. Ez da lan egiteko toki finkorik egongo. Hamasei 
lanpostu egongo dira.

—  2. zona: Lan espazio finkoa. Proiektu bakoitzak lanpostu finko izango du, lortutako 
puntuen arabera. Sei lanpostu egongo dira.

Gune komunak:
—  Ofizioa: harraska, hozkailua eta mahaia (guztiontzako).
—  Komunak: guztiontzako.
—  Bilera gelak: 2. zonan, lagapen hartzaileek sarrera librea izango dute aldez aurretik 

eskatuz gero, ordutegi zehatzean, erabilera Erregelamenduak ondorio horietarako 
ezarritako prozeduraren bidez.

—  Armairuak: espazio itxi bat egongo da lanpostu bakoitzerako.
Planoa eta espazio bakoitzaren tamaina 1. eranskinean daude jasota. Planoa.

3.2. Kokapena
Getxo Sormen Hub Urgull 4z. kalean kokatuta dago. Algorta. Getxo.

3.3. Zerbitzuak
Hauek dira haztegiaren zerbitzuak eta funtzionamendu araubidea:
—  Koordinazioa: Sustapen Ekonomikoak zerbitzu komunen erabilera koordinatuko 

du eta erabiltzaileei funtzionamendu sistemari buruzko informazioa emango die.
—  Elektrizitatea: haztegiaren energia elektriko guztia udal titulartasuneko kontratu 

baten bidez kontratatuko da eta Getxoko Udalaren kargura izango dira kostuak.
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—  Telefonoa: lagapen hartzaile bakoitzak kontratatu eta ordaindu beharko du zerbitzu 
hori.

—  Internet: wifi zerbitzu irekia egongo da. Hala ere, lagapen hartzaileek zerbitzu hori 
modu pribatuan kontratatu ahal izango dute beraien erantzukizunpean, kontrata-
zioa eta ordainketa beraien kontura izango direlarik.

—  Mantentzea: erabilera ohikotik eratorritako mantentzea udalaren kargura izango 
da.

—  Garbiketa: erabilera ohikotik eratorritako mantentzea udalaren kargura izango da. 
Lagapen hartzaile bakoitzak bere espazioa erabilera eta higiene baldintza bikaine-
tan mantendu beharko du.

—  Aire girotua eta berogailua: elektrizitatearen funtzionamendu araubidea beteko da.
—  Sarbidea: erabiltzaileek gailu elektroniko bat izango dute eraikinera eta espazio 

komunetara sartzeko.
—  Segurtasuna: lokalean segurtasun kamerak eta alarmak egongo dira. Erabilera 

araubidean jarduketa protokoloa ezarriko da.

3.4. Ekipamendua
Enpresa proiektu bakoitzak gehienezko postu kopurua izango du.
—  1. zona. Lanpostu bakoitzak txandakako postua izango du lan egiteko, unean es-

kuragarri dauden espazioen arabera. Berak soilik erabiltzeko banakako armairu 
bat izango du.

—  2. zona: Lanpostu bakoitzak banakako armairu bat, mahai bat, aulki bat izango 
du. Proiektu bakoitza Udalak emango duen elementu identifikatzaile baten bidez 
identifikatuko da.

Zerbitzu komunetan beharrezko ekipamendu guztia egongo da.

4.  Onuradunak
Onuradunak izan daitezkeen pertsonak edo erakundeak oinarri orokorretan ezarriko 

dira.

4.1. Baldintza orokorrak
Betekizun orokorrak, oinarri orokorretan ezarritakoak dira.

4.2. Betekizun espezifikoak
Hauek dira deialdi honen betekizun espezifikoak:
Eskariaren xede den espazioan garatuko den proiektua egokia izango da lagatzen 

den espazioarekiko (bulegoa).
Deialdi honetan, lehentasuna izango dute kultura eta sormen industriekin lotutako 

proiektuak, baita turismoarekin zerikusia duten proiektuak ere.

4.3. Baztertzeko arrazoiak
Oinarri orokorretan ezarritakoak.

5.  Iraupena eta luzapenak
Deialdi honen lagapenak aldi baterako lagapenak izango dira, oinarriekin bat eginez.

5.1. Aldi baterako erabilera
Bi urtez erabiltzeko baimena emango da, beste urte betez luzatu ahal izango delarik.
Epe hori gunea haren esku uzteko agiria sinatu eta biharamunean hasiko da zen-

batzen.
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5.2. Jarraipen memoria
Lagapena egin eta urte bat igarotzean, proiektuaren jarraipen txosten bat aurkeztu 

beharko da, honakoak azalduz: proiektuaren aurrerapen maila, proiektuak tokiko ere-
muan duen inplikazioa (enpresa proiektuarekin lotura duten ekintzak, hitzaldiak, eta 
abar) eta lagatako espazioaren erabilera maila.

5.3. Luzapenak
Hasieran aurreikusitako 2 urtebeteko lagapena luzatzeko, lagapen hartzaileak eska-

ria egin beharko du, lagapena amaitu baino hiru hilabete lehenago, eta Getxoko Udalak 
berariazko ebazpena eman beharko du erabakia justifikatuz. Horretarako, urteko memo-
ria aurkeztu beharko da eta honako alderdiak kontuan hartuko dira: proiektuaren aurre-
rapen maila, proiektuak tokiko eremuan duen inplikazioa (enpresa proiektuarekin lotura 
duten ekintzak, hitzaldiak, eta abar) eta lagatako espazioaren erabilera maila.

Nolanahi ere, Getxoko udalak emango du.

5.4. Lagapenaren amaiera
Lagapen aldia igaro ondoren, adjudikaziodunek lagatako espazioa utzi beharko dute, 

libre eta ezer gabe, eskakizun beharrik gabe eta beraien aldeko kalte-ordainen esku-
biderik gabe. Hori egiten ez badute, Getxoko Udalak kaleratzeko beharrezkoak diren 
jarduketa administratiboak eta/edo judizialak gauzatu ahal izango ditu.

Erabiltzaileek instalakuntzak eta elementu guztiak sartu zirenean zeuden moduan 
utzi beharko dituzte.

Zerbitzua bukatu ondoren, suntsitu egingo dira espazioan geratu diren elementu guz-
tiak, hau da, mahai gainean, armairuetan eta abarrean egon daitezkeenak.

5.5. Proiektu bakoitzerako postuak
Enpresa proiektu bakoitzerako gehienez ere 2 postu egongo dira, eta deialdian pos-

tuak hutsik geratuz gero, onuradun bakoitzak 3 postu izatea eskatu ahal izango du; ho-
riek esleitzeko, deialdian ezarritako adjudikazio irizpideak beteko dira.

6. Araubide juridiko eta ekonomikoa
6.1. Araubide juridikoa

Oinarrietan zehaztutakoa.

6.2. Lagapenaren araubide ekonomikoa
Aldi baterako lagapenen araubidean, enpresa proiektuetarako udal guneak okupa-

tzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalean xedatutakoak beteko 
dira.

Ordaindu beharreko tarifa helbideratu beharko da.

7. Iraungitzeko arrazoiak
Oinarrietan ezarritakoak.

8. Baliatzeko eta subrogatzeko debekua
Oinarrietan ezarritakoak.

9. Lagapen prozedura
9.1. Aldi baterako lagapena

Baimenak lehia araubidean emango dira.

9.2. Eskariak: eskariak aurkezteko lekua
Eskaerak deialdi honen 9.4 apartatuan adierazitako nahitaezko dokumentazioarekin 

batera aurkeztu beharko dira telematikoki.
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Bide telematikoa
Eskariak egoitza elektronikoan egingo dira: (AEB Administrazio Elektronikoko Bule-

goa Nire kudeaketak etxetik-> Nire erregistro telematikoa-> Eskaria egin-> Ohar eredua 
= Getxo Sormen Hub 2022 eskaria).

Dokumentazioa aurkeztu ahalko da, halaber, urriaren 1eko 39/2015 Legearen, Ad-
ministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, 16.4 artikuluan 
ezarritako edozein tokitan.

Edozein kontsulta Getxolanen telefono zenbakian egin ahal izango da (Getxoko Uda-
leko Sustapen Ekonomikorako Arloa) 94.466.01.40 edo posta elektronikoz, hona bidali-
ta: getxolan@getxo.eus.

getxolan@getxo.eus
Bai deialdi hau, bai eskaera inprimakia www.getxo.eus/eu/promocion-economica 

webgunean kontsulta daitezke.
www.getxo.eus/getxolan
Eskabidea aurkeztean, interesdunek oinarri orokorren eta deialdi honen edukia onar-

tuko dute.

Eskarietako akatsak zuzentzea
Eskaerak ez baditu betetzen deialdi honetan eta oinarri orokorretan zehaztutako bal-

dintzak, edo harekin batera ez bada eskatutako dokumentazioa aurkezten, 39/2015 Le-
gearen, urriaren 1ekoaren, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari bu-
ruzkoaren, 68. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz, interesdunei eskatuko zaie 10 egun 
balioduneko epean akats horiek zuzentzeko edo nahitaezko dokumentuak bidaltzeko, 
eta jakinaraziko zaie, halakorik egin ezean, haien eskaera baliogabetutzat joko dutela, 
legezko testu beraren 21.1 artikuluan aurreikusitako ondoreekin.

9.3. Eskariak aurkezteko epea
Eskariak deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo hurrengo egune-

tik aurrera eta irailaren 30a baino lehen aurkeztu ahal izango dira.

9.4. Aurkeztu beharreko dokumentazioa
Hauxe izango da goian adierazitako epean erakundeak edo pertsonak derrigorrez 

aurkeztu beharreko dokumentazioa, eranskinetan jasota dagoena:
—  2. eranskina: Eskaria.
—  3. eranskina: Pertsonari edo erakundeari buruzko informazioa.
—  4. eranskina: Hirugarrenen alta-dokumentua, entitate eskatzaileak eta dagokion ban-

ku-erakundeak sinatua eta zigilatua (bankuko datuen inprimakia, helbideratzeko).
—  5. eranskina: Erantzukizunpeko adierazpena. Adierazpen bakarra da, hainbat kon-

tu hartzen dituena. Eskatzaileak adierazpen bateratuan jasotako datu faltsuren bat 
eman badu, dagokion zehapen-araubidearen mendean egon daiteke.

—  6. eranskina: Enpresa proiektuari buruzko informazioa.
—  7. eranskina: Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
Era berean, emandako dokumentazioan bildutako datuak argitzeko eskatu ahalko 

da, azalpenok aurkeztutako proposamena aldatzea ekartzen ez badute.

9.5. Hautapen irizpideak eta prozesua
Baloratzeko eta, ondorioz, udal guneen erabilera esleitzeko helburuarekin, balorazio 

irizpide hauek hartuko dira aintzat:
1.  Proiektuaren kalitatea eta bideragarritasuna. 30 puntu, gehienez ere.
  —  Proiektuaren bideragarritasuna. 10 puntu, gehienez ere.
  —  Proiektuaren heltze maila. 10 puntu, gehienez ere.
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  —  Proiektuaren finantzaketa estrategia (baliabideak eta finantza kaudimena). 10 
puntu, gehienez ere.

2.  Proiektuaren buru izango diren pertsonen trebakuntza profesionala: 20 puntu, 
gehienez ere.

  —  Lantaldearen prestakuntza. Bost puntu, gehienez ere.
  —  Lan esperientzia. Bost puntu, gehienez ere.
  —  Gaitasun teknikoa eta kudeatzeko gaitasuna. Bost puntu, gehienez ere.
  —  Proiektuaren garapen esparruari buruzko ezagutza. Bost puntu, gehienez ere.
3. Egoitza. 10 puntu, gehienez ere.
  —  Enpresak eta/edo enpresa proiektuaren lantalde sustatzaileak Getxon duen 

egoitza soziala eta/edo zerga egoitza (gutxienez %50). 10 puntu.
  —  Enpresak eta/edo enpresa proiektuaren lantalde sustatzaileak Bizkaian duen 

egoitza soziala eta/edo zerga egoitza (gutxienez %50). 5 puntu.
4. Proiektu berritzaileak. 10 puntu, gehienez ere.
  —  Diseinuaren, produktuaren edo zerbitzuaren berrikuntza maila. 4 puntu, gehie-

nez ere.
  —  Berrikuntza teknologiko maila. 3 puntu, gehienez ere.
  —  Berrikuntzaren ezarpen praktiko maila. 3 puntu, gehienez ere.
5. Emakumeak buru dituzten proiektuak. Bost puntu, gehienez ere.
  —  Emakumeak dira proiektuaren %100aren buru. Bost puntu
  —  %50a eta %100a bitartean, hiru puntu.
  —  %50a baino gutxiago, puntu 1.
6. Arlo estrategiko hauetako proiektuak sustatzea: 8 puntu, gehienez ere.
   Estrategia esparru horiek leheneste aldera, 8 puntu emango dira proiektua hu-

rrengo esparruetan badago:
  —  Sormen eta kultura industriak.
  —  Sormen eta kultura industriei lotutako turismoa.
Aipatutako esparruei lotuta egotea egiaztatu edo arrazoitu beharko da.
7.  Sormen eta kultura industria sektore zehatzak leheneste aldera, 7 puntu emango 

dira proiektua ekonomia sektore hauetan badago:
  —  diseinua,
  —  musika eta
  —  ikus-entzunezkoak.
  Aipatutako sektoreei lotuta egotea egiaztatu edo arrazoitu beharko da.
8. Tutorizazioa. 5 puntu, gehienez ere.
   Enpresak edo proiektuak Garapen Agentzia baten tutorizazioa izatea sortze pro-

zesuan.
9. Sortu berri diren enpresak. 5 puntu, gehienez ere.
   JEZen aurkeztutako enpresa proiektuari lotutako jardueretan alta eman den egu-

netik aurrera, hiru urtera arte.
Balorazioa zehatzagoa izateko, aurkeztutako dokumentazioa baloratzeaz gain, sar-

bide ebazpena eman aurretik, eskatzaileek elkarrizketa bat egingo dute Getxoko Udalak 
izendatutako langileekin proiektuaren ebaluazio teknikoa egiteko.

Espazioak erabili ahal izateko ezinbestekoa izango da 1. apartatuan gutxienez 15 
puntu eskuratzea (proiektuaren kalitatea eta bideragarritasuna) eta 2. apartatuan gutxie-
nez 10 puntu eskuratzea (lantaldearen gaitasuna). Onetsitako proiektuak izango dira.
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Proiektu bakoitzak gune bakarra eskuratu ahal izango du:
1. zona, txandakako lanpostua edo 2. zona, lanpostu finkoa; edo biak eskuratu ahal 

izango ditu. Kasu honetan 2. zona eskuratu nahi duela ulertuko da, eta hura esleitzen 
ez bazaio, 1. zona eskainiko zaio. Edozein kasutan ere, behin baino ez da proiektua 
baloratuko, eta eskuratutako puntuak aintzat hartuko dira lagapenaren ondorioetarako.

2, zonan, egindako balorazioaren emaitzak zehaztuko du gunea aukeratzeko ordena. 
Hala, puntuazio altuena lortu duenak betetzeko postuak aukeratzeko lehentasuna edu-
kiko du, eta horrela egingo dute gainerako hartzaileek. Berdinketa egonez gero, zozketa 
bidez konponduko da.

1, zonan, proiektu hartzaileen kopuruak zehaztuko du egindako balorazioaren emaitzak.
Onetsitako proiektuetan eskatutako postuak eskuragarri daudenak baino gehiago ba-

dira, espaziorik eskuratzen ez duten proiektuak itxarote zerrenda batean geratuko dira, 
jasotako balorazioaren arabera antolatuta. Proiektu horiek libre geratzen diren espa-
zioak okupatuko dituzte eta deialdi hau bukatzen denera arte erabiltzeko denbora izango 
dute, albo batera utzita beste deialdi bat aurkeztu ahal izatea.

Eskuragarri dauden lekuak baino postu gutxiago eskatuko balira, deialdiaren epeaz 
kanpo aurkezten diren eta gutxienezko puntuazioa gainditzen duten proiektuak joango 
dira libre dauden espazioak betetzen, eta deialdi hau amaitu arteko denbora izango dute 
eskura. Hori gorabehera, balizko beste deialdi batera aurkeztu ahal izango dira.

9.6. Ebazpena eta jakinarazpena
Oinarri orokorretan ezarritakoak.

9.7.  Gune komunen erabilera
Oinarri orokorretan ezarritakoak.

9.8.  Guneak eskura uztea
Oinarri orokorretan ezarritakoak.

9.9.  Elkarreragingarritasuna
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legea-

ren 28. artikuluak ezartzen duenez, interesdunak ez daude behartuta jada administrazio 
jardulearen eskuetan dauden edo beste administrazioren batek eginak diren dokumen-
tuak aurkeztera.

Gai horretan eskuduna den Getxoko Udaleko zerbitzuak/sailak dokumentu horiek 
kontsultatu edo eskuratu ahalko ditu, salbu eta interesduna modu arrazoituan aurka 
azaltzen bada.

9.10. Datu pertsonalen tratamendua
Datu pertsonalen tratamendua legezkoa izango da beharrezkoa denean eginkizun 

bat betetzeko interes publikoaren izenean edo Getxoko Udalari esleitutako botere pu-
blikoen izenean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 
2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1 e) artikuluan ezarritako baldintzetan.

Hizpide dugun laguntza eskuratu eta mantentzeko araudi honetan ezarritako beteki-
zunak betetzen direla egiaztatzeaz arduratuko da Getxoko Udala, bat etorriz telematikoki 
eskuratzen den beste administrazio publikotako informazioarekin.

Beren datuak kontsultatzearen aurka dauden eskatzaileek modu arrazoituan adierazi 
beharko dute. Halaber, aintzat hartu beharko dute aurkakotasun eskubidea baliatzen 
dutenean, izapidetzeko beharrezkoa den dokumentazio guztia aurkeztu beharko dutela.

10. Udal ahalak
Oinarri orokorretan ezarritakoak.
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11.  Pertsona eta erakunde onuradunen eskubideak, betebeharrak eta debekuak
11.1. Eskubideak

Oinarri orokorretan ezarritakoez gain:
—  Erakunde lagapen hartzaileek espazio horretan ezarri ahal izango dute enpresa-

ren zerga eta gizarte egoitza.

11.2.  Betebeharrak
Oinarri orokorretan ezarritakoak.

11.3.  Erantzukizun zibileko asegurua
Oinarri orokorretan ezarritakoa.

11.4.  Debekuak
Oinarri orokorretan ezarritakoez gain, berariaz debekatuta egongo da erabiltzaileek 

honakoak egitea:
—  Arriskutsua, osasunaren aurkakoa edo kaltegarria den edo gainerako erabiltzai-

leak gogaitzen dituen jardueraren bat egitea.
—  Espazio hori etxebizitza gisa edo baimendu gabeko beste erabileretarako erabiltzea.
—  Moralaren, ordena publikoaren edo ohitura onen aurkako lanbideak, merkataritza 

lanak edo jarduerak egitea eta agerraldi politikoak, sindikatuetakoak eta/edo erli-
jiosoak antolatzea.

12. Udal guneetarako egonaldi araubidea
oinarri orokorretan ezarritakoak.

13. Getxo sormen hubaren erabilera araubidea
Lagapen hartzaile bakoitzak Getxo Sormen Hubaren erabilera araubidea jasoko du 

Getxo Sormen Hub egoera ezin hobean mantentzeko, elkarrekin harreman onak izateko 
eta espazioetako segurtasun sistemak betetzeko.

Lokalean segurtasun kamerak eta alarmak egongo dira.

14.  Arau-hausteen eta zehapenen araubidea
Oinarri hauetan ezarritako eginbeharrak eta bete beharreko gainerako arauak hau-

tsiz gero, zehapen prozedura bat hasi ahalko da, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako baldintzetan.
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I. ERANSKINA
LOKALAREN BALDINTZAK ETA PLANOA

1. Lokalaren baldintzak
Lokala Urgull Zentroa eraikinean dago, Getxoko Urgull kaleko 4. zenbakian. Aipatutako lokalak bi 

solairu ditu, eta bakoitzean bestelako jarduerak egiten dira:
1.  Beheko solairua: Gizarte Kohesioko Arloak kudeatutako zaharkitze aktiboko elkarte sarearen 

partaidetza sustatzeko, indartzeko eta bultzatzeko espazioa.
2.  Erdisotoko solairua: Ekonomia Sustapeneko Arloak kudeatzen duen coworking (lankidetzan 

lan egiteko) espazioa, hau da, Getxo Sormen Hub.
Lokalak eraikitako 190 m2 ditu, eta konfigurazioa honako hau da:

1. zona Txandakako erabilera 16 lanpostu 78,36 m2

2. zona Erabilera iraunkorra 6 lanpostu 46,10 m2

Gainera elementu komunak ditu: bulego bat (1. zona), bilera gela bat (2. zona), komunak eta atartea.
Espaziora sartzeko sarbide elektronikoko sistema bat erabili ahal izango da.

2. Lokalaren planoa
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2. ERANSKINA
ESKAERA EREDUA

Izen-abizenak: NANa:

Honen ordezkari moduan: IFZ/IFK:

Sozietatearen izena:

Proiektua:

Getxoko Udalak udal espazioak lagatzeko helburuarekin ezarritako deialdiari jarraikiz,

HONAKO HAU ADIERAZTEN DA:

1. Ezagutu eta onartzen dituela oinarri orokorretan eta lagapenaren deialdian ezarritako baldin-
tzak eta betebeharrak eta eskaera formularioetan betetako datuak egiazkoak direla ziurtatzen duela.

2.  Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (EB 2016/679) xedatutakoa betetzeko hel-
buruarekin, eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa, 
onartzen du bere datuak modu automatizatuan tratatzea eta Getxoko Udalaren eta haren erakunde 
autonomoen informazio-sisteman sartzea, enplegua sustatzeko tokiko jarduerentzako ekintzak kudea-
tzeko. Getxoko Udalak, jakinarazten du eskatzaileen datu pertsonalak Getxoko Udalaren ardurapeko 
«Sustapen Ekonomikoa» tratamendu-jardueraren parte izango direla; eragiketa horren helburua Ge-
txoko Udalaren eskumenekoak diren sustapen-politikekin lotutako ekintzak kudeatzea eta kontrola-
tzea da. Bildutako datuak beharrezkoak dira Getxoko Udalari emandako botere publikoak gauzatzeko 
eta legezko betebeharrak betetzeko, eta gai horretan eskumenak dituzten administrazio publikoei ja-
kinarazi ahal izango zaizkie.

Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta tratamendua 
mugatzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzte, Getxoko Udalaren posta-helbidera edo datuak@
getxo.eus helbidera idatzizko jakinarazpena bidalita.

Horregatik guztiagatik, honako hau eskatzen dio Getxoko Udalari:
Eskaera onartzeko eta (*) … espazio lagatzeko, goian adierazitako deialdiarekin bat etorriz.

Getxon, 202…ko …………(a)ren ……(e)(a)n.
Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresaren edo entitatearen zigilua (kasuan kasu)

Oharra: Ondasunen erkidegoek zein nortasun juridikorik gabeko sozietate zibilek erakundearen ordezkarien izenean eskaera 
egin beharko dute bere ordezkaritza egiaztatu beharko dute.
(*)  Gehienez ere hiru postu eskatu ahal izango dira enpresa proiektu bakoitzeko. Hasieran, proiektu bakoitzeko gehienezkoa 2 

izango da, eta hori hirura arte zabaldu ahal izango da baldin eta leku hutsak badaude.
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3. ERANSKINA
ENPRESARI, ENTITATEARI EDO PERTSONA FISIKOARI BURUZKO INFORMAZIOA

Alta emanda ez duten pertsona fisikoentzat

Izen-abizenak: NANa:

Proiektua:

Entitateentzat (enpresak, ondasun erkidegoak, sozietate zibilak eta banakako enpresariak)

Izen-abizenak: NANa:

Honen ordezkari moduan: IFZ/IFK:

Sozietatearen izena:

Proiektua:

Bazkideen datuak 

Izen-abizenak: NANa:

Helbidea (Kalea eta zenbakia):

Udalerria: Posta kodea:

Bazkideen datuak 

Izen-abizenak: NANa:

Helbidea (Kalea eta zenbakia):

Udalerria: Posta kodea:

Bazkideen datuak 

Izen-abizenak: NANa:

Helbidea (Kalea eta zenbakia):

Udalerria: Posta kodea:
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4. ERANSKINA
HIRUGARRENEN ALTA-DOKUMENTUA

Izen-abizenak: NANa:

Honen ordezkari moduan: IFZ/IFK:

Sozietatearen izena:

Proiektua:

Tarifa honako kontu korronte-aurrezki kontu honetan kargatzeko eskatu da

Kontuko titularraren izen-abizenak edo sozietatearen izena:

Bankua edo kutxa:

Sukurtsala:

IBAN Entitatearen kodea Sukurtsalaren 
kodea K.Z. Kontu korronte/aurrezki-kontuaren zk.:

E S

Azpian sinatzen duenak bere gain hartzen du emandako datuen egiazkotasunaren erantzukizun 
osoa.

Getxon, 202…ko …………(a)ren ……(e)(a)n.

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresaren edo entitatearen zigilua (kasuan kasu)

Sinadura eta banku-erakundearen zigilua
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5. ERANSKINA
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

Izen-abizenak: NANa:

Honen ordezkari moduan: IFZ/IFK:

Sozietatearen izena:

Proiektua:

HONAKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPEN HAU EGITEN DU (X JARRI):

  Getxo udalerrian enpresak sortzea, dibertsifikatzea eta sendotzea bultzatzeko udal espazioen 
lagapena adjudikatzeko deialdiari dagokion oinarriak ezagutu eta onartzen dituela. GETXO 
ITSAS HUB.

  Eskatzailea ez da epai irmo baten bidez kondenatua izan honako delitu hauengatik: legez 
kontrako elkartzea, ustelkeria nazioarteko transakzio ekonomikoetan, eragimen-trafikoa, fun-
tzionario-eroskeria, iruzurrak eta legez kontrako ordainarazpenak, Herri Ogasunaren eta Gi-
zarte Segurantzaren aurkako delituak, langileen eskubideen aurkako delituak, bidegabeko 
eralgitzeak, errezibitze-delituak eta antzeko jarduerak eta ingurumenaren babesaren inguruko 
delituak. Eta ez du jaso lanbidean, ofizioan, industrian edo merkataritzan jarduteko desgaikun-
tza berezirik. Pertsona juridikoak ere baztertuko dira, baldin eta haien administratzaileak edo 
ordezkariak, kargua edo ordezkaritza indarrean dagoela, aipatutako egoeran badaude pertso-
na juridiko horien izenean edo mesedetan egindako jarduketengatik, edo kasuan kasuko delitu 
figurak haren subjektu aktibo izateko eskatzen dituen baldintzak, ezaugarriak edo harremanak 
badauzkate.

  Eskatzaileak ez du zehapen irmorik jaso merkatu diziplinaren arloko arau-hauste astunagatik, 
lanbide arloan edo laneratzearen eta desgaitasuna duten pertsonen aukera berdintasunaren 
eta diskriminaziorik ezaren arloko arau-hauste astunagatik, edo gizarte arloko arau-hauste 
oso astunagatik, laneko arriskuen prebentzioaren arloko arau-hausteak barne, edo ingurumen 
arloko arau-hauste oso astunagatik.

  Eskatzaileak ez du eskatu borondatezko lehiaketako adierazpena, ez da ezelako prozedura-
tan kaudimengabe gisa aitortua izan, ez dago lehiaketan aitortua (salbu eta lehiaketak hitzar-
men baten eraginkortasuna lortu badu), eta ez dago esku-hartze judizialaren menpe edo Kon-
kurtsalaren arabera desgaituta lehiaketaren kalifikazio epaian ezarritako desgaikuntza aldia 
bukatuta ez dagoelarik.

  Eskaera honez gain, EZ da Bizkaiko administrazio edo erakunde publikoek emandako lantoki 
baten lagapenaren xede izan kontzeptu eta helburu beragatik.

  Horrez gain, konpromisoa hartu du organismo honi idatziz jakinarazteko xede bererako beste 
erakunde publiko edo pribatu batzuen aurrean egin ditzakeen lagapen eskaerak.

  Enpresa proiektuaren jarduerek ez dituzte urratzen Funtsezko Eskubideak eta Askatasun Pu-
blikoak.
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Pertsona juridikoentzat edo ondasun erkidegoentzat edo nortasun juridikorik gabeko sozie-
tate zibilentzat edo bakarkako enpresentzat:

  Enpresa jarduerak egoitza soziala eta/edo fiskala Getxo udalerrian dauka.
  Enpresa jarduerak Getxo udalerrian dauka lantokia edo jarduera Getxo udalerrian garatzen 

du.
  Egoitza soziala eta fiskala Getxo udalerritik kanpo daukaten baina beren enpresa-garapeneko 

proiektuaren arabera Getxo udalerrian kokatuko diren enpresa jarduerak.

Pertsona fisikoek (alta eman gabekoek) aurkeztutako enpresa proiektuetarako:
  Proiektua eramateko aurkeztutako taldearen %50 baino gehiago Getxon erroldatutako pertso-

nak dira.
  Jarduera ekonomikoa eta egoitza soziala edo/eta fiskala udalerrian ezartzea aurreikusten da.

Eta egoki den lekuan ager dadin, idazki hau sinatzen dut.

Getxon, 202…ko …………(a)ren ……(e)(a)n.

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresaren edo entitatearen zigilua (kasuan kasu)
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6. ERANSKINA
ENPRESA PROIEKTUA

Honakoak jasoko dituen enpresa proiektua aurkeztu beharko dute:
—  Bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta finantzarioa eduki behar du.
—  Ekonomia sustatzeko enpresa proiektutzat jo behar da edo tokiko ekonomia sustatzearen alde-

ko jarduerak egin behar ditu.
—  Eskariaren xede den gunea garatu beharreko proiektua egokitzat jo behar da lagatzen den gu-

nearen arabera.
—  Enpresa proiektua osatzen duten jarduerek ez dituzte funtsezko eskubideak eta askatasun pu-

blikoak urratu behar.
Proiektua behar bezala ebaluatu ahal izateko honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da (ikus 

Deialdiaren hautaketa irizpideak):
1.  Garatu nahi den ekonomia sustatzeko proiektua edo txostena. Proiektuaren kalitatea eta bide-

ragarritasuna baloratuko dira.
2.  Proiektua bultzatzen duten pertsonen curriculuma. Lantaldearen gaikuntza profesionala balo-

ratuko da.
3.  Egoitzaren ziurtagiria (helbide soziala eta/edo fiskala edo lantokia, edo errolda ziurtagiria per-

tsona fisikoen kasuan). 7. eranskinaren arabera
4.  Proiektu berritzailea izatearen justifikazioa. Berrikuntza maila baloratuko da (diseinua, produk-

tua, zerbitzua, teknologia, inplementazio praktikoa).
5.  Enpresa proiektua oinarrietan ezarritako arlo estrategikoen barruan dagoela egiaztatzea, be-

reziki itsasoari eta irristaketa kirolei lotutakoetan.
6.  Sorrerarako Garapen Agentzia baten tutoretzaren egiaztagiria. 7. eranskinaren arabera
7.  Sortu berria den enpresaren egiaztagiria. 7. eranskinaren arabera
Emandako dokumentazioan bildutako datuak argitzeko eskatu ahalko da, baldin eta azalpenok 

aurkeztutako proposamena aldatzea ekartzen ez badute.
Balorazio egokiagoa egiteko, aurkeztutako dokumentazioa baloratzeaz gain, sartzeko ebazpena-

ren aurrekoa, eskatzaileek proiektuaren ebaluazio teknikoaren elkarrizketa bat egingo dute Getxoko 
Udalak izendatutako langileekin.

Espazioak eskuratu ahal izateko gutxienez 15 puntu lortu beharko dira 1. atalean (proiektuaren 
kalitatea eta bideragarritasuna), eta 10 puntu 2. atalean (lantaldearen gaikuntza).
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7. ERANSKINA
ENPRESAK, ENTITATEAK EDO PERTSONA FISIKOAK AURKEZTU  

BEHARREKO DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA

a) Eskatzailea pertsona fisiko bat baldin bada:
  a. Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
  b. Proiektua bultzatzen duten pertsonen Errolda ziurtagiria.
b) Pertsona juridikoen eta entitateen kasuan:
  a.  Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia, Nortasun Agiri Nazionalarekin eta eskatzailearen 

ordezkapen-botereekin batera.
  b.  Enpresa edo entitatea eratzeko eskrituren fotokopiak, gerora egindako aldaketekin eta 

dagozkien erregistroetako inskripzioekin.
c)  Berezko izaera juridikorik ez duten sozietate zibilen kasuan, Foru Ogasunak sinatutako kontra-

tu pribatua ere aurkeztuko da.
d)  Foru Ogasunak igorritako ekonomia-jardueren gaineko zergaren alta- eta baja-ziurtagiriak.
e)  Foru Ogasunaren eguneratutako ziurtagiria, egiaztatuko duena dirulaguntza eskatu duen per-

tsona fisikoak edo entitateak bere zerga betebeharrak egunean dituela.
f)  Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren eguneratutako ziurtagiria, egiaztatzen duena 

pertsonak edo entitateak bere betebeharrak egunean dituela. (Ofizioz egiaztatuko da, titula-
rrak berariaz eta idatziz aurka dagoela adierazi ezean)

g)  Sorrerarako Garapen Agentzia baten tutoretzaren egiaztagiria.

Lagapenean zehar eta hori amaitzean aurkeztu beharreko dokumentazioa
Lagapenetik 6 hilabete igarotzen direnean proiektuaren jarraipen txostena aurkeztu beharko da, 

honako hauek jasoko dituena: proiektuaren aurrerapen maila, proiektuak tokiko esparruan duen in-
plikazioa (enpresa proiektuarekin lotutako ekintzak, hitzaldiak...) eta lagatako espazioaren erabilpen 
maila.

Hasieran aurreikusitako iraupena luzatzeko lagapenaren eskaera beharko da, eta Getxoko Uda-
laren berariazko adostasuna, erabakia justifikatzen duena. Horretarako, urteko memoria bat aurkeztu 
beharko da, alderdi hauek aintzat hartuko dituena: proiektuaren aurrerapen maila, proiektuak tokiko 
esparruan duen inplikazioa (enpresa proiektuarekin lotutako ekintzak, hitzaldiak...) eta lagatako espa-
zioaren erabilpen maila.

Hubeko egonaldia amaitzean amaierako memoria aurkeztu beharko dute, aipatutako alderdiak 
jasoko dituena: proiektuaren aurrerapen maila, proiektuaren inplikazioa tokiko esparruan eta lagatako 
espazioaren erabilpen maila.

Erabiltzaileek instalazioak eta elementu guztiak sartu zirenean bezala utzi beharko dituzte. Zer-
bitzua amaitzean suntsitu egingo dira espazioan gelditu diren elementu guztiak; hau da, mahaietan, 
armairuetan eta abarretan utzitako guztia.
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8. ERANSKINA / ANEXO 8
INFORMAZIOA DATUAK KONTSULTATU ETA EGIAZTATZEARI BURUZ 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE DATOS

Identifikazio datuak / Datos identificativos

Erakundearen izena
Nombre de la entidad

IFZ
NIF

Helbidea
Dirección

Udalerria
Municipio

PK
CP

(  @

Datuak kontsultatu eta egiaztatzearen helburua / Finalidad de la consulta y verificación de datos

Prozeduraren izena
Nombre del procedimiento Getxo Sormen Hub 2022 (P4805300C_GETLAN_006)

Datuak kontsultatu edo egiaztatzearen kontrakotasuna / Oposición para la consulta o verificación de datos

Getxoko Udalak beharrezkoak diren egiaztapenak eta kon-
tsultak egingo ditu Administrazioaren esku dauden datu hauei 
buruz.
Kontsulta edo egiaztapen horren AURKA BAZAUDE, markatu 
X batez zein zerbitzuri egiten diozun/diezun aurka, bete ezazu 
Aurka egiteko eskubidearen atala eta aurkeztu dagokion do-
kumentazioa.

Markatu X batez AURKA BAZAUDE:

El Ayuntamiento de Getxo va a realizar las comprobaciones 
y consultas necesarias de los siguientes datos que obren en 
poder de la Administración.
Si SE OPONE a dicha consulta o verificación deberá marcar 
con una X el/los servicio/s al/a los que se opone, rellenar el 
apartado de Derecho de oposición y aportar la documentación 
correspondiente.

Marque con una X si SE OPONE:

Getxoko Udala
Zerga-betebeharrak egunean edukitzearen kontsulta.
Dirulaguntzak itzultzeko ordainketa-betebeharretan egunean 
egotearen kontsulta.

Ayuntamiento de Getxo
Consulta de estar al corriente en las obligaciones tributarias.
Consulta de estar al corriente en obligaciones de pago por re-
integro de subvenciones.

Foru Aldundiak
Zerga-betebeharrak egunean edukitzearen kontsulta.
IAE epigrafeen kontsulta.

Diputaciones Forales
Consulta de estar al corriente en las obligaciones tributarias.
Consulta de epígrafes del IAE.

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusia (GSDN)
GSDNren ordainketa egunean izatearen kontsulta.

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Consulta de estar al corriente de pago con la TGSS.

Aurka egiteko eskubidea / Derecho de oposición

Kontrakotasunaren kasuan, jakinarazten zaizu espedientea izapi-
detzen jarraitu nahi baduzu, horretarako beharrezkoa den doku-
mentazioa aurkeztu beharko duzula.
Adierazi, mesedez, jarraian, aurka egotearen arrazoiak.

En caso de oposición, se le comunica que, si desea continuar con 
la tramitación del expediente, deberá aportar la documentación 
que resulte necesaria para la misma.
Indique por favor, a continuación, el motivo de su oposición.
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Sinadura / Firma

Izen-abizenak
Nombre y apellidos 

NAN/AIZ/Pasaportea
DNI/NIE/Pasaporte

Legezko ordezkariaren sinadura / Firma del representante legal

Getxo(n), ……………………………………… 
En Getxo, ………………………………………

Zure datuak «EKONOMIA SUSTATZEA» tratamenduan sartuko dira dira; ho-
rren arduraduna Getxoko Udala da (Foruak kalea 1, getxolan@getxo.eus) eta 
helburua du udalerriko enpresen sarea bultzatzea. Tratamenduaren oinarri 
juridikoa interesdunaren adostasuna eta arduradunari aplikagarria zaion le-
ge-eginbeharra betetzea da. Datuak arduradunarekin zuzeneko lotura duten 
erakundeei, Lanbideri, SPRIri, Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldun-
diari eman ahal izango zaizkie. Titularrak eskubidea du datuak eskuratzeko 
eta zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko, baita bere datuen trataera 
mugatzeko edo ukatzeko ere, Udalaren posta helbidera edo datuak@getxo.
eus (datuak babesteko ordezkaria) helbidera idatzizko jakinarazpen bat bida-
liz, bere nortasuna egiaztatzen duen agiri bat sartuta, edo Udalaren egoitza 
elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen kudeaketa elektronikoa hasiz. 
Informazio gehiagorako: www.getxo.eus/datuak.

Sus datos se incorporan al tratamiento «PROMOCIÓN ECONÓMICA» del 
que es responsable el Ayuntamiento de Getxo (calle Fueros 1, getxolan@
getxo.eus) y que tiene como finalidad potenciar el tejido empresarial local. La 
base jurídica del tratamiento es el consentimiento y el necesario cumplimien-
to de una obligación legal y podrán ser cedidos a organizaciones directamen-
te relacionadas con la persona responsable, a Lanbide, al SPRI, al Gobierno 
Vasco y a la Diputación Foral de Bizkaia. Su titular tiene derecho de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición 
a su tratamiento mediante el envío de una comunicación escrita a la dirección 
postal del Ayuntamiento o a datuak@getxo.eus (delegada de protección de 
datos) incluyendo en ambos casos documento acreditativo de su identidad. 
También puede iniciar el trámite electrónico disponible al efecto en la sede 
electrónica de la Corporación. Para más información: www.getxo.eus/datos
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GETXO SORMEN HUB ZENTROA ERABILTZEKO BARNE-ARAUDIA

a) Ordutegiak
Espazioa erabiltzeko baimena duten enpresa eta ekintzaileek 365 egunetan erabili 

ahalko dute, eguneko 24 orduetan.
Getxoko Udalak, erabiltzaileei aurretiaz jakinarazi ondoren, ezarritako ordutegiak al-

datu ahalko ditu.
Getxoko Udalak erabilera komuneko espazioak erabili ahalko ditu une jakin batzue-

tan, Ekonomia Sustapeneko Arloko jarduerak antolatzeko. Kasu horretan, aurretiaz jaki-
naraziko zaie erabiltzaileei, sor daitezkeen eragozpenak murrizte aldera.

Txartel elektroniko baten bidez sartuko da lokalera, eta txartel hori erabiltzaile bakoi-
tzari emango zaio, erabilera-kontratua hasten denean.

b) Erabilera-arauak eta bizikidetza
Bulegoetan eta areto profesionaletan egiten diren enpresa-jarduerak egiteko espa-

zioa da, eta horretarako egokituta dago. Horrelako jardueratzat jotzen dira administrazio-
koak, kudeaketakoak, komertzialak, aplikazio informatikoen erabilerakoak eta antzekoak. 
Horrenbestez, ez da biltegi, show room edo erakustoki gisa erabiliko, ezta produktuak 
egin edo muntatzeko ere.

Ezin izango da espaziora sartu lur eta hormen zama-muga gainditzen duen pisua 
daukan inolako objekturik.

Debekatuta egongo da espazioko gainerako erabiltzaileei zaratak edo eragozpenak 
sortzen dizkien elementuak erabiltzea, bai eta espazioko instalazio edo elementuak kal-
tetu ditzakeenak ere. Halaber, ezin izango da animalia eta/edo material arriskutsurik 
sartu.

Ez da gutxieneko presentziarik eskatuko, baina bai eskatuko da erabilera arduratsua 
egitea; hala, erabiltzaileren batek espazioa behar bezala erabiltzen ez duela uste bada, 
zerbitzuaren koordinatzaileei jakinarazi beharko zaie, beste erabiltzaile batzuei laga ahal 
izateko eta espazioa nahiz bertako zerbitzuak behar duten pertsonek erabili ditzaten, 
ahalik eta gehienek. Espazioaren erabilera baloratuko da luzapena egiteko.

Era berean, espazioa eta ingurua erabiltzen duten gainerakoen lana, garbiketa oro-
korra eta erabilera errespetatu behar da.

c) Mantentze-lanak eta garbiketa
Espazioko erabiltzaileek lagatako azalera, altzari eta espazioak nahiz ekipoak fun-

tzionamendu-egoera eta itxura onean izan beharko dituzte.
Erabiltzailearen jarduerak espazioaren egitura-elementuetan, instalazio orokorretan, 

erabilera komuneko guneetan edo altzarietan egiten dituen kalteak edo narriadurak ho-
riek sortu dituen erabiltzaileak konponduko ditu, bere kontura.

Erabiltzaileek erabilitako espazioak garbitzea ahalbidetuko dute. Horretarako, lanal-
dia amaitzean paperik eta beste objekturik gabe utziko dira mahaiak.

d) Batzar-gela
Getxo Sormen Hub zentroko espazioen barruan, batzar-gela bat dago, Hub zentroko 

erabiltzaileek erabili dezaten.
Gela hori erabiltzeko, aurretiaz erreserbatu beharko dute; horretarako, erantsitako 

inprimakia bete beharko dute eta Ekonomia Sustapenaren helbidera bidali (getxopro@
getxo.eus), eta haiek baieztatuko dute erreserba.

Eskaerak gutxienez 48 ordu lehenago egingo dira.
Getxolanek erakundeak egindako eskaerari erantzungo dio, 24  orduko gehieneko 

epean.
Eskatutako erabilera-ordutegiak errespetatu beharko dira.
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Jarduera amaitutakoan, prestatze-lanak egin aurretik gelak zeuzkan baldintza berdi-
netan egon beharko du espazioak.

e) Segurtasuna
Udalak ez du bere gain hartuko aretoan uzten diren objektuen gaineko erantzuki-

zunik. Erabiltzaile guztiek kontuan hartu beharko dute aretoan zerbait utziz gero beren 
erantzukizunpean izango dela.

Erabiltzaile bakoitzak berak soilik erabiltzeko armairua izango du eta bere gauzak utzi 
ahalko ditu bertan.

Aretoan ezin izango da arriskutsua, lehergarria edo toxikoa den edo usainak sortzen 
dituen objekturik sartu; hau da, oro har, ezin izango da segurtasunari eta higieneari bu-
ruzko arauek baimentzen ez duten materialik sartu.

Eraikinaren segurtasunari eragin diezaiokeen egoera ororen berri eman beharko zaie 
berehala Hub zentroko espazioaren koordinatzaileei.

f) Datuen babesa
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (EB 2016/679) eta Datu pertsonalak 

babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege 
Organikoan ezarritakoa betetze aldera, Getxoko Udalak jakinarazten du eskatzaileen 
datu pertsonalak «ekonomia-sustapena» izeneko tratamendu-jardueraren parte izango 
direla. Tratamendu horren arduraduna Getxoko Udala da eta tratamenduaren xedea Ge-
txoko Udalaren eskumeneko ekonomia sustatzeko politikekin zerikusia duten ekintzak 
kudeatu eta kontrolatzea da.

Bildutako datuak beharrezkoak dira Getxoko Udalari esleitutako botere publikoak ba-
liatzeko eta legezko betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten adminis-
trazio publikoei jakinarazi ahalko zaizkie.
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GETXO UDALERRIAN ENPRESAK SORTZEA, DIBERTSIFIKATZEA ETA SENDOTZEA 
BULTZATZEKO ETA EKONOMIAREN SUSTAPENERAKO ERABILIKO DIREN  
UDAL-ESPAZIOAK ALDI BATERAKO LAGATZEA ARAUTZEKO OINARRIAK

ZIOEN AZALPENA

Getxoko Udaleko Sustapen Ekonomikorako Arloa garapen ekonomiko iraunkorrari 
laguntzea dute eginkizun, udalerriko giza, ekonomia eta gizarte gaitasunetan oinarritu-
ta, jarduera berria eratuz eta lan merkatuan eta enpresa ehunean etengabe egokitzeko 
ahalmena sortuz.

Eginkizun hori betetzeko helburuarekin, ekonomia sustatzeko proiektuak bultzatzen 
dituzten pertsonei eta erakundeei gune egokietan kokatzen laguntzeko eta merkatuan 
haien lehiakortasuna errazteko beharra ikusi da; ildo horretan, udal guneetarako sarbi-
dea eman behar zaie.

Horri dagokionez, udal guneen lagapenak Getxo udalerrian enplegua sustatzeko, 
enpresak sortzeko eta ekonomia bultzatzeko helburuak betetzen laguntzen du; helburu 
horietan oinarritzen da Getxoko Udaleko Sustapen Ekonomikorako Arloaren jarduketa.

Aipatutako arrazoiak direla-eta, udal guneak pertsona fisikoei eta erakundeei laga-
tzeko beharra ikusi da, ekonomia sustatzeko proiektuak bultzatzea xede duten ekintzak 
burutu ditzaten.

Hala ere, gune horiek erabiltzeari buruzko arauketarik ez dagoenez, antolaketarekin 
zerikusia daukaten arazoak sor daitezke. Horrenbestez, udal guneen erabilera arautzen 
duten oinarri batzuk prestatu eta onartu behar dira.

XEDAPEN OROKORRAK

1. Xedea
Udal guneak, Sustapen Ekonomikorako Arloari esleitutakoak eta erabilera horretara-

koak, aldi baterako lagako dira, oinarri hauetan jasotako baldintzetan.
Gune horiek deialdi bakoitzean identifikatuko dira, plano baten bidez.
Beraz, agiri honek gune horiek lagatzeko beharrezko prozedura arautzea du xede, 

bai eta lagapen hartzaileek erabili behar dituzten modua arautzea ere.

2. Helburua
Lagapenen oinarrizko eta lehentasunezko helburua enpresak sortzen, dibertsifika-

tzen eta sendotzen laguntzea da, bai eta ekonomia sustatzeko proiektuak babestea ere, 
Getxo udalerrian aberastasuna eta enplegua sortzeko asmoz. Jarduketa ildo hauetan 
gauzatzen da:

—  Enpresa berriak sortzen, abiatzen eta sendotzen laguntzea.
—  Enplegua sortzen laguntzea.
—  Tokiko ekoizpen egitura dibertsifikatzea, enpresa berritzaileak instalatzen lagunduz.
—  Enpresa ekimenei beren enpresa proiektua garatzeko bide ematen dien ingurune 

egokia sortzea, egonaldi mugatu baten ostean merkatuan lehiatzeko eta behar 
bezala jarduteko moduan egon daitezen.

—  Getxo udalerria dinamizatzen laguntzea.
Jarduketa ildo horien barruan, arlo estrategiko hauetako proiektuei emango zaie 

lehentasuna:
—  Ongizatea, bizitza osasuntsua, kirola, wellbeing-a.
—  Sormen eta kultura industriak.
—  Getxo turismoaren arloan kokatzea, bi eremu hauei lotutako segmentuetan: Ongi-

zatearen turismoa —wellness-a— eta turismo kulturala.
—  Gizarte berrikuntza, gizarte ekonomia eta ekintzailetza.
—  Sektore transbertsalak, hala nola teknologia berriak, zerbitzu aurreratuak, merka-

taritza eta ostalaritza.
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3. Onuradunak eta eskakizunak
Guneen lagapena ondoren aipatutako baldintzak betetzen dituzten pertsona fisikoen 

eta erakundeen alde egin ahal izango da, beren jarduera garatzeko lan gune bat behar 
badute, jarduera horrek ekonomia sustapenarekin zerikusia badauka eta aurreko pun-
tuan azaldutako jarduketa ildoetako batean kokatzen bada.

Zehatz-mehatz, honako erakunde hauek izango dute aukera:
—  Egoitza soziala eta fiskala Getxo udalerrian daukatenek edo
—  Beren lantokia Getxo udalerrian daukatenek edo jarduera bertan garatzen dutenek 

edo
—  Egoitza soziala eta fiskala Getxo udalerritik kanpo daukatenek baina beren enpre-

sa garapeneko proiektuaren arabera Getxo udalerrian kokatuko direnek.
Oinarri hauen ondorioetarako, honako hauek barne hartuko dira «erakunde» defini-

zioan: enpresa indibidualak, merkataritza sozietateak, elkarteak, fundazioak, ondasun 
erkidegoak, etab.

Pertsona fisikoei dagokienez, ekintzailetza proiektu bat daukaten pertsonek edo per-
tsona taldeek izango dute aukera, baldin eta:

—  Getxon erroldatuta badaude edo
—  Enpresa proiektua Getxon ezarriko badute. Eskaerari gehitutako adierazpen eran-

tzulearen bidez, ekonomia jarduera eta egoitza soziala Getxo udalerrian ezartzea 
aurreikusita daukatela baieztatuko dute, urte bat baino lehen.

3.1. Betekizun orokorrak
Honako hauek dira betekizun orokorrak:
Erakundeek:
—  Behar bezala eratuta eta kasuan kasuko erregistroan erregistratuta egon behar 

dute.
—  Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean eduki 

behar dituzte.
—  Sozietateak badira, dagozkien erregistroetan inskribatuta eta Gizarte Segurantza-

ren erregimenean alta emanda egon behar dute, bai sozietateek bai kideek.
—  Dagokien Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafean alta emanda egon 

behar dute.
—  Ez dute oinarri hauetako 3.3 atalean aipatutako baztertzeko arrazoi diren ingurua-

barretan egon behar.
Pertsona fisikoek:
—  Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean eduki 

behar dituzte.
—  Enpresa proiektu batean lan egiten egon behar dute.
—  Ez dute oinarri hauetako 3.3 atalean aipatutako baztertzeko arrazoi diren ingurua-

barretan egon behar.

3.2. Betekizun espezifikoak
Hauek dira enpresa proiektuaren betekizun espezifikoak:
—  Proiektuak bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta finantzarioa eduki behar du.
—  Proiektua ekonomia sustatzeko enpresa proiektutzat jo behar da edo tokiko ekono-

mia sustatzearen aldeko jarduerak egin behar ditu.
—  Eskatzen den gunean garatu beharreko proiektua egokitzat jo behar da lagatzen 

den gunearen arabera.
—  Enpresa proiektua osatzen duten jarduerek ez dituzte funtsezko eskubideak eta 

askatasun publikoak urratu behar.
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3.3. Baztertzeko arrazoiak
Honako hauek dira onuradun izaeratik kanpo uzteko arrazoiak:
—  Epai irmoaren bidez kondena bat jasotzea, delitu hauengatik: zilegi ez den elkar-

tea, ustelkeria nazioarteko transakzio ekonomikoetan, eragimen trafikoa, funtzio-
nario eroskeria, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak, Ogasun Publi-
koaren eta Gizarte Segurantzaren aurkako delituak, langileen eskubideen aurkako 
delituak, bidegabeko eragiltzea, errezibitzea eta antzeko jokabideak, ingurumena-
ren babesarekin zerikusiarekin daukaten delituak; edo lanbidea, ofizioa, industria 
edo komertzioa gauzatzeko desgaikuntza bereziaz zigortuta egotea. Pertsona ju-
ridikoak ere baztertuko dira, baldin eta haien administratzaileak edo ordezkariak, 
kargua edo ordezkaritza indarrean dagoela, aipatutako egoeran badaude pertsona 
juridiko horien izenean edo mesedetan egindako jarduketengatik, edo kasuan ka-
suko delitu figurak haren subjektu aktibo izateko eskatzen dituen baldintzak, ezau-
garriak edo harremanak badauzkate.

—  Arrazoi hauengatik zigor irmoa jasotzea: merkatu diziplinaren arloko, arlo profesio-
naleko edo laneratzearen, aukera-berdintasunaren eta desgaitasuna duten per-
tsonei bereizkeriarik ez egitearen arloko arau-hauste astunagatik, edo lan arloko 
arau-hauste oso astunagatik, lan arriskuen prebentzioaren arloko arau-hausteak 
barne, edo ingurumenaren arloko oso arau-hauste astunagatik.

—  Borondatezko lehiaketako adierazpena eskatzea, edozein prozeduratan kaudi-
mengabe adierazpena jasotzea, lehiaketan egotea (lehiaketak hitzarmen baten 
eraginkortasuna lortu badu izan ezik), esku-hartze judizialaren menpe egotea edo 
Konkurtsalaren arabera desgaituta egotea, eta lehiaketaren kalifikazio epaian eza-
rritako desgaikuntza aldia bukatuta ez egotea.

—  Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga betebeharrak edo Gizarte Seguran-
tzarekiko betebeharrak egunean ez edukitzea, arauz zehazten diren baldintzetan.

4. Lagapenaren iraupena eta mota
Aldi bateko erabilera udal guneak denbora batez (gutxienez hilabetez) esleitzean 

datza.
Ezingo du 4 urte baino gehiago iraun (luzapenak barne) onuradun berberarentzat.
Epe hori gunea haren esku uzteko agiria sinatu eta biharamunean hasiko da zenba-

tzen.
Dagokion deialdian zehaztuko dira aldi baterako lagako diren guneak mugatzeko 

modu zehatza zein lagapenaren iraupen zehatza, bai eta, hala badagokio, luzatzeko 
aukera ere.

Hasiera batean aurreikusitako iraupena luzatzeko, Getxoko Udalaren berariazko era-
bakia beharko da; bertan, erabaki hori ekonomia sustatzeko proiektua kontuan hartuz 
justifikatuko da.

5. Araubide juridiko eta ekonomikoa
5.1. Araubide juridikoa

Zerbitzu publikoen erabiltzaileei dagokiena aplikatuko da.

5.2. Lagapenaren araubide ekonomikoa
Aldi baterako lagapenen araubidea enpresa proiektuetarako udal titulartasuneko gu-

neak okupatzeagatiko enpresa-proiektuetarako espazioak lagatzeko zerbitzuak ematea-
gatiko prezio publikoak arautzen dituen Erabakia ezarriko du.

6. Iraungitzeko arrazoiak
Honako hauek izango dira adostutako lagapenak iraungitzeko arrazoiak:
—  Adostutako epea (edo, hala badagokio, luzapenak) bukatzea.
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—  Esleipenaren ostean 3.3 atalean jasotako baztertzeko arrazoi den inguruabar ba-
tean egotea.

—  Onuradunak borondatez uko egitea.
—  Agiri honetatik eratorritako baldintzak ez betetzea, bai eta lagapen akordioan edo 

agiri baliokidean aipatzen diren eginbeharrak ez betetzea ere, hala badagokio bi-
dezkoak diren erantzukizunak eskatzeko aukera baztertu gabe.

—  Erakunde lagapen hartzailea desegitea.
—  Eskaerarekin batera faltsua den zerbait aurkeztea.
—  Jardueran baimenduta ez dagoen aldaketaren bat egitea (7. atalean aipatutakoa 

salbu).
—  Ekonomia sustatzeko proiektua bertan behera uztea.
Nolanahi ere, administrazio emakidadunak alde bakarretik errebokatu ahalko ditu 

baimenak, une oro, interes publikoarekin zerikusia daukaten arrazoiengatik, kalte-or-
dainerako eskubiderik sortu gabe, baimenak ondoren onartutako baldintza orokorrekin 
bateraezinak direnean.

Lagapen akordioa iraungitakoan, onuradunek libre eta hutsik, Getxoko Udalaren 
esku, utzi beharko dituzte lagapen akordioan jasotako ondasunak.

7.  Baliatzeko eta subrogatzeko debekua
Lagatako gunea deialdiaren ebazpenean berariaz adierazitako ekonomia sustapene-

ko proiekturako erabiliko da soil-soilik.
Beraz, emakida hartzaileak ezingo du erabilera aldatu edo beste jarduera (sustapen 

proiektu) baterako esleitu.
Ekonomia sustatzeko proiektuaren egokitzapen txikiak soilik baimenduko dira (uda-

lak berariaz onetsi ostean), aintzat hartutako hautaketa irizpideak aldatzen ez badituzte.
Era berean, esleipendunak erabili beharko du gunea, eta ezingo da ez horretaz ba-

liatu ez alokairu, SUBROGAZIO edo bestelako lagapen edo desjabetze formulen bidez 
hirugarrenek erabiltzeko laga.

8.  Lagapen prozedura
Baimenak lehiaketa araubidean emango dira, behar bezala onetsitako eta argitaratu-

tako deialdiaren ostean.
Sustapen Ekonomikorako eta Enplegurako Zerbitzuei egokituko zaie deialdi bakoitza 

hasi, bultzatu, izapidetu eta jakinaraztea, oinarri hauetan xedatutakoarekin eta deialdi 
bakoitzak dituen berezitasunekin bat etorriz.

a) Deialdia
Deialdiak gutxienez alderdi hauek barne hartuko ditu:
—  Lagatzeko gune zehatzak (grafikoki identifikatuko dira, haien azalera definituz).
—  Aldi baterako lagapenen iraupena.
—  Aurreikusitako luzapenak.
—  Balorazio irizpideak.

b) Eskaera eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.
Eskaerak Getxoko Udaleko Sarrera Erregistro Orokorrean edo Herri Administrazioen 

Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 
artikuluan xedatutako edozein lekutan aurkeztuko dira; haiekin batera, agiri hauek eman-
go dira:

—  Eskaera orria, behar bezala betea.
—  Eskatzailearen edo eskatzaileen IFZren edo NANaren kopia.
—  Garatu nahi den ekonomia sustatzeko proiektua edo txostena.
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—  Oinarri hauetako 3. atalean jasotako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen 
dokumentazioa.

—  Kasuan kasuko deialdian zehaztutako hautaketa irizpideak egiaztatzen dituen bes-
telako dokumentazioa.

Deialdi bakoitzean eskaerak aurkezteko epea bukatzean ebaluatuko da gaitasun be-
tekizunak bat datozen.

c) Dokumentazioa zuzentzea eta argitzea
Dokumentazioan akatsak edo hutsuneak ikusten badira, erakunde interesdunari ha-

mar egun naturalak epean zuzentzeko eskatuko zaio, kasuan kasuko jakinarazpena ja-
sotzen duen egunetik zenbatzen hasita, eta adieraziko zaio hori egin ezean eskaeran 
atzera egin duela ondorioztatuko dela.

Era berean, emandako dokumentazioan bildutako datuak argitzeko eskatu ahalko 
zaio erakunde interesdunari, azalpenok aurkeztutako proposamena aldatzea ekartzen 
ez badute.

d) Hautaketa irizpideak
Baloratzeko eta, ondorioz, udal guneen erabilera esleitzeko helburuarekin, balorazio 

irizpide hauek hartuko dira aintzat, besteak beste:
1.  Proiektuaren kalitatea eta bideragarritasuna.
2.  Lantaldearen gaitasuna.
3.  Talde sustatzailea Getxon bizitzea.
4.  Proiektu berritzaileak.
5.  Sortu berriko enpresak.
6.  Arlo estrategiko hauetako proiektuak sustatzea:
  —  Ongizatea, bizitza osasuntsua, kirola, wellbeing-a.
  —  Sormen eta kultura industriak.
  —  Getxo turismoaren arloan kokatzea, bi eremu hauei lotutako segmentuetan: 

Ongizatearen turismoa —wellness-a— eta turismo kulturala.
  —  Gizarte berrikuntza, gizarte ekonomia eta ekintzailetza.
  —  Sektore transbertsalak, hala nola teknologia berriak, zerbitzu aurreratuak, 

merkataritza eta ostalaritza.
7. Deialdi bakoitzerako beste arlo espezifikoak.
Hautaketa irizpide horiek deialdi bakoitzean zehaztu eta haztatuko dira.
Egindako balorazioaren emaitzak zehaztuko du gunea aukeratzeko ordena. Hala, pun-

tuazio altuena lortu duenak aukeratzeko lehentasuna edukiko du beste hautatuei dago-
kienez, eta horrela gainerakoek. Berdinketa egonez gero, zozketa bidez konponduko da.

e) Ebazpena eta jakinarazpena
Gehienez ere 3 hilabeteko epean eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik, eta 

aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta analizatutakoan eta hautaketa irizpideak hazta-
tutakoan, dagokion alkatetza dekretua eman eta jakinaraziko da, eta bertan, gutxienez, 
honako hau adieraziko da:

—  Lortutako puntuazioak.
—  Ekonomia sustatzeko proiektua.
—  Hautatutako pertsona edo erakundea.
—  Lagatako guneak.
—  Lagapenen iraupena.
—  Alderdien eskubideak eta betebeharrak, oinarri hauetan adierazitakoaren arabera.
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Aurrekoa alde batera utzita, espedientea izapidetzeko epea igaro bada eta proze-
durari amaiera ematen dion berariazko erabakirik jakinarazi ez bada, administrazioaren 
isiltasunagatik eskaera ezetsi dela ondorioztatuko da, administrazioak daukan ebazteko 
betebeharrari kalterik egin gabe.

Ebazpenak bide administratiboa agortzen du. Horren aurka, erakunde interesdunek 
aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahalko dute ebazpena eman zuen organo be-
raren aurrera, eta egokia deritzoten beste edozein errekurtso ere jarri ahalko dute.

Lagapenen ebazpenak eta horiek onartzen dituen agiriak, gutxienez, alderdi hauek 
hartu beharko dituzte barne:

a) Higiezina erabiltzeko araubidea.
b) Eman beharreko bermea, hala badagokio.
c)  Ondasuna bere izaeraren arabera erabiltzeko eta jaso den egoeran itzultzeko 

konpromisoa.
d)  Higiezinaren erabileratik eratorritako erantzukizuna gain hartzea eta, hala bada-

gokio, aseguru poliza egokia formalizatzeko betebeharra aipatzea.
e)  92.4 artikuluan xedatutako kasuetan, interes publikoarekin zerikusia daukaten 

arrazoiak direla medio, alde batetik eta kalte-ordainetarako eskubiderik gabe 
errebokatzea onartzen dela.

f)  Getxoko Udalak baimentzen den ondasuna ikuskatzeko eskubidea gordetzen 
duela, baimenaren baldintzen arabera erabiltzen dela bermatzeko.

g) El plazo, y régimen de prórroga y prohibición de subrogación de la autorización.
h) Arau-hausteen eta zehapenen araubidea.

f) Gune komunen erabilera
Guneak erabiltzeko baimenak gune komunak orobat erabiltzeko eskubidea emango 

du, oinarri hauetan ezarritako baldintzetan. Eta, bereziki, egonaldi araubideari dagokio-
nez.

Gune komunak, egonez gero, deialdi bakoitzean zehaztuko dira.

g) Guneak eskura uztea
Gehienez 15 egun naturaleko epean, erabakia jakinarazitakoan zenbatzen hasita, 

hautatuek udal guneak lagatzeko eta haien esku uzteko baldintzak onartzen dituztela 
dioen agiri administratibo bat sinatuko dute.

Hautatua 15 egun naturaleko epean agertzen ez bada eta aipatutako agiria sinatzen 
ez badu, udalak esleipena errebokatzeko ahalmena edukiko du.

Onartzeko eta haien esku uzteko agiria sinatu baino lehen, hautatuek dokumentazio 
hau aurkeztu beharko dute, hala badagokio:

Erantzukizun zibileko aseguru poliza jarduera gauzatu bitartean ustekabean hiru-
garrenei sortu ahal dizkien kalteengatik, udaleko langileak, udalak lagatako gunea eta 
bezeroak barne, hala badagokio. Getxoko Udala aseguratu gehigarritzat joko da, baina 
horregatik ez dio hirugarrena izateari utziko.

9. Udal ahalak
Getxoko Udaleko Sustapen Ekonomikorako Arloa arduratuko da guneak kontrola-

tzeaz, kudeatzeaz eta mantentzeaz, bai eta administratzeaz ere.
Era berean, erakunde onuradunak erabilera lagata duten guneetan egiten dituzten 

jarduerak ikuskatu ahalko ditu, berezkoak diren xedeetarako egokiak direla eta lagapen 
edo baimen agiriaren arabera ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko helbu-
ruarekin.
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10.  Pertsona eta erakunde onuradunen eskubideak, betebeharrak eta debekuak
10.1. Eskubideak

—  Lagatako gunea oinarri hauetan eta kasuan kasuko deialdian xedatutako baldin-
tzetan erabili ahalko dute, zehaztutako epean eta horretarako emandako ebazpe-
nean esleituriko ordutegian.

—  Getxoko Udalak ez die ondasunaren edukitzan eragotziko, salbu eta ezinbesteko 
kasuetan edo lagapen hartzaileak eragozpena jasateko betebehar juridikoa dau-
kanean.

Getxoko Udalak egingo ditu instalazioen mantentze lanak.
Udalak gain hartu behar dituen gastuak deialdi bakoitzean zehaztuko dira.

10.2. Betebeharrak
10.2.a) Betebehar orokorrak

—  Abonar la tarifa vigente que vendrá determinado por lo señalado en la Ordenanza 
Fiscal reguladora de los precios públicos por la ocupación de espacios municipa-
les destinados a proyectos empresariales.

—  Haien esku jarritako guneak erabiltzaileen berezko helburuetarako soilik erabili 
beharko dituzte, erabilera baimena oinarritzen den jarduera programa edo agiri 
baliokidea gauzatuz.

—  Ez dute funtsezko eskubideak eta askatasun publikoak urratzen duen jarduerarik 
egin beharko.

—  Hala badagokio, ondasunaren erabileraren, ordezpenaren edo konponketaren 
bermea edo aldatuz gero kalte-ordaina emateko bermea eratu beharko dute. Sor-
tutako gastuak emandako bermea baino altuagoak direnean, premiamendu bidean 
kobratu ahalko dira.

—  Erabilerarako esleitutako guneak osasungarritasun eta higiene egoera ezin ho-
bean kontserbatu beharko dituzte.

—  Esleitutako gunearen erabilera ez diete hirugarrenei laga beharko, ez guztiz ez 
zati batean.

—  Lagapen edo baimen akordioa iraungi edo suntsiarazi denean, laga diren guneak 
jatorrizko egoeran itzuli beharko dizkiote udalari, erabileraren ondorioz izandako 
higadura alde batera utzita.

—  Udalari une oro jarraipena eta ikuskaritza egiteko ahalmena egikaritzen utziko dio-
te, indarrean dagoen araudia eta erabilera lagatzeko akordioa zein agiri baliokidea 
betetzen direla begiratzeari dagokionez. Horretarako, guneetarako sarbidea erraz-
tu eta eskatzen den informazio eta dokumentazio guztia emango diote.

—  Lagapenaren onuradunaren kontu izango dira deialdi bakoitzean zehazten diren 
gastuak.

—  Onuradunak aipatutako ondasunei, erabilera orokorrari edo esleituta daukaten 
zerbitzuei egiten zaizkien kalte-galeren zenbatekoa gain hartzeko betebeharra 
onartzen du.

—  Jardueraren ondoriozko lege, lan, zerga eskakizun guztiak eta bestelakoak bete 
beharko dituzte.

  Ekonomia Sustatzeko Arloak alderdi horiek egiaztatzeko dokumentazioa eskatu 
ahalko du.

—  Getxoko Udalak ez du zerikusirik izango lagatako gunean garatutako jardueraren 
kudeaketarekin eta zuzendaritzarekin. Beraz, Getxoko Udalak ez du lan harre-
manik edo inolako motatako harremanik edukiko eta jarduera horiek ematearen 
ondoriozko erantzukizun orotatik salbuetsita egongo da.

—  Lagapena bukatutakoan (arrazoia edozein dela ere), erabilitako ondasunak aban-
donatu eta libre eta hutsik utzi beharko dituzte. Bestela, udalak bere kabuz erabaki 
eta betearazi ahalko du irteera.
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—  Lagatako gunea erabiltzeari buruz une bakoitzean indarrean dagoen barne arau-
dia bete beharko dute.

10.2.b) Betebehar espezifikoak
Oro har adierazitakoaz gain, erabiltzaileek betebehar hauek edukiko dituzte:
—  Erabilera-aldia bukatu baino 15 egun lehenago, jarduera txosten bat eman behar-

ko diote Getxoko Udalari; bertan, deialdi bakoitzean zehaztuko den informazioa 
jasoko da.

—  Gehienez ere 30 egun naturaleko epean hasi beharko dute beren jarduera laga-
tako gunean, lagapen akordioa sinatutakoan zenbatzen hasita. Halaber, lagatako 
gunea benetan erabili beharko dute.

—  Bidezkoak diren aseguruak sinatu beharko dituzte, 8.g. atalean ezarritakoaren ara-
bera.

  Udala ez da lagapenaren xedearen arloan, egiteengatik edo ez-egiteengatik, gerta 
daitezkeen kalte material, pertsonal edo moralen erantzulea izango, ez zuzenean 
ez subsidiarioki.

  Udala ez da inoiz erabiltzaile bakoitzaren ondasun eta materialetan gerta daitez-
keen hondamenen edo galeren erantzulea izango.

  Erabiltzaileak, Sustapen Ekonomikorako Arloak hala eskatuta, lehen aipaturiko ase-
guru polizak sinatu dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztuko ditu eta, era berean, 
epemuga bakoitza baino lehen aseguru prima ordaindu duela egiaztatuko du.

—  Jarduera hasteko eta garatzeko beharrezkoak diren lizentzia eta baimena adminis-
tratiboak eduki beharko dituzte, horri dagokionez indarrean dagoen araudiarekin 
bat etorriz.

10.3.  Debekuak
—  Guneak ezingo dira erabili baimendutakoaz bestelako xede baterako.
—  Lagatako gunea erabiltzeko eskubidea pertsonala eta besterenezina da; hortaz, 

ezingo da alokatu edo laga, ez guztiz ez zati batean, ez eta doan edo behin-behi-
nean ere.

—  Lagatako gunea ezingo da legezkotasuna urratzen duten jardueretarako erabili.
—  Lagatako gunea ezingo da bortizkeria, arrazakeria, xenofobia eta beste edozein 

bereizkeria mota sustatzen dituzten edo giza duintasunari erasotzen dioten jar-
dueretarako erabili.

—  Lagatako gunea ezingo da animalienganako ankerkeria edo tratu txarrak dakar-
tzaten, sufrimendua eragin ahal dieten edo naturaren aurkako tratua eman ahal 
dieten jardueretarako erabili.

11. Egonaldi araubidea udal guneetan
—  Aipatutako lokalen erabilera baimentzen duen akordioak zehaztuko du nor izango 

den guneen erabileraren erantzulea, nori emango zaizkion, hala badagokio, giltzak 
edo guneak zabaldu eta ixteko sistema eta nortzuk izango diren zaintzeko eta 
jarduera bukatutakoan ahalik eta lasterren udal enplegatuei bulegoetan itzultzeko 
arduradunak.

  Erabileraren eskatzailea izango da giltza itzultzeko arduraduna erantzulea eta ez 
du horren kopiarik egingo, dagokion zinegotzitzak baimendu ezean. Kopiarik egi-
nez gero, guneak erabiltzeko aldia bukatutakoan udalari itzuliko dizkio.

  Giltzak beharrezkoak ez badira, gunearen erabileraren onuradunek berekin era-
man beharko dute erabilera baimentzen duen ebazpena, eta udalak izendatutako 
langileei erakutsi beharko diete. Udal guneak erabiltzen dituen pertsonak edo era-
kundeak konpromiso hauek hartzen ditu: baimendutakoez bestelako xedeekin ez 
erabiltzekoa, esleitutako guneetan geratzen diren bere materialak ordenatuta eta 
gordeta edukitzekoa, erabilera berezi baten ondorioz zikintzen dituen tokiak edo 
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materialak garbitzekoa eta guneetan dauden materialak eta toki guztiak arretaz 
tratatzekoa.

—  Erabiltzaileak bere dokumentazioa edo bulego-materiala eraman ahalko ditu gu-
neetara, horien bolumenak beste erakunde batzuei guneak erabiltzea zailtzen ez 
badie.

—  Udala ez da materialean gerta daitezkeen hondamenen edo galeren erantzulea 
izango.

—  Arauak betetzen ez badira edo guneak zabarkeriaz erabiltzen badira, horiek erabil-
tzeko baimena eten ahalko da.

Udal guneetako elementu komunei buruz
Beren izaeragatik pertsona eta erakunde onuradunek elkarrekin erabili ahal dituzten 

edo onura orokorrekoak diren elementu guztiak jotzen dira elementu komuntzat.
Pertsona edo erakunde onuradunek elementu komunak erabiltzeko eskubidea dau-

kate, baina ezin diete gainerako onuradunei horiek erabiltzea eragotzi, eta Getxoko Uda-
lak ezartzen dituen arauei men egin beharko diete; udalak ebatziko ditu horri dagokionez 
sortzen diren gatazkak.

12. Arau-hausteen eta zehapenen araubidea
Oinarri hauetan ezarritako eginbeharrak eta bete beharreko gainerako arauak hau-

tsiz gero, zehapen-prozedura bat hasi ahalko da, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako baldintzetan

Ez-betetzearen larritasunaren arabera, esleitutako espazioan eragindako kalte-ga-
lerei aurre egiteaz gain, esleitutako espazioa erabiltzeko eskubidea galtzeko zehapena 
ezarri ahalko da.

13. Udal inbentariorako berri ematea
Ondare eta Etxebizitza Sailari baimenak ematen dituzten ebazpenen berri emango 

zaio, inguruabar hori Udalaren Ondasunen eta Eskubideen Inbentarioan islatuta gera 
dadin.
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