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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Udala

Getxo udalerriko taxietarako ibilgailu elektriko berriak erosteko laguntzen 
emakidarako deialdia, 2022an udalerriko taxi elektrikoen kopurua areagotze 
aldera.

Tokiko Gobernu Batzarraren 2022ko uztailaren 5eko 272 zenbakidun akordioaren 
bidez, honako hau erabaki da:

—  Getxoko udalerrian taxientzako ibilgailu elektriko berriak erosteko laguntzak ema-
teko deialdia onartzea, udalerriko taxien parke elektrikoa handitzeko. 2022. urtea.

Deialdia argitaratzea, diru-laguntzen datu-base nazionalari jakinarazi ondoren, Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean eta udalaren webgunean.

Getxon, 2022ko uztailaren 8an.—Ekonomia-Sustapen eta Hirigintza-Plangintza, Ku-
deaketa eta Disziplina Arloaren Zinegotzia, Iñigo Urkitza Yáñez



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
13

7-
(II

-3
25

6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, uztailak 19. Asteartea137. zk. 2. orr.

GETXO UDALERRIKO TAXIETARAKO IBILGAILU ELEKTRIKO BERRIAK EROSTEKO 
LAGUNTZEN EMAKIDARAKO DEIALDIA, 2022AN UDALERRIKO TAXI ELEKTRIKOEN 

KOPURUA AREAGOTZE ALDERA

Getxoko Udalak aspalditik egin du udalerriko enpresa-sarea garatzen, sustatzen eta 
dinamizatzen laguntzeko apustua.

Hiri-espazioaren kalitatea ezinbestekoa da merkataritza-espazioa nahiz turismoa 
dinamizatzeko. Merkataritza-espaziora pertsonak erakartze aldera, ezinbestekoa da 
hots-kutsadura baxua eta berotegi-efektuko gasen emisio baxuak dituen espazioa iza-
tea. Halaber, Garapen Jasangarrirako Helburuak bete behar dira. Hori dela eta, uda-
lerriarentzat lehentasunezkoa da laguntza hauen bitartez bizkortzea udalerriko garraio 
publikorako erabiltzen diren erregaia darabilten ibilgailuak ibilgailu elektrikoekin ordez-
katzeko prozesua.

1. artikulua.—Xedea
Deialdi honen xedea ibilgailu elektriko puru berriak eskuratzeko dirulaguntzen ema-

kida da; ibilgailu horien lehenengo matrikulazioa 2021ekoa edo 2022koa izango da, eta 
Getxo udalerriko taxi-zerbitzuan dauden beste errekuntzako motordun ibilgailuak ordez-
katuko dituzte. 

2. artikulua.—Baliabide ekonomikoak
Dirulaguntza horietarako, guztira, 50.000  euro bideratuko dira indarrean dagoen 

udal-aurrekontutik, betiere 070/4330/7710000 aurrekontu-partidaren kontura.

3. artikulua.—Onuradunak
Honako hauek izango dira dirulaguntzen onuradunak:
Getxoko Udaleko taxi-lizentzia baten jabe diren pertsona fisikoak, aurretik lizentzia 

horri atxikitako ibilgailua ordezteko ibilgailu elektriko puru berri bat erosi eta ordaintzen 
dutenak 2021ean edo 2022an.

Honako betekizun hauek bete beharko dituzte:
1. Getxo udalerrian taxi-lizentzia bat izatea.
2.  Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak nahiz zerga-zorrak 

egunean izatea eta, hala badagokio, dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ere.
3.  Ez egotea dirulaguntzen onuradun-izaera eskuratzeko Dirulaguntzei buruzko 

azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan 
ezarritako gainerako inguruabarren batean, ezta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Ogasun Orokorra Antolatzeko Printzipioen Legearen testu bateginaren 50. arti-
kuluan jasotako egoeran ere.

Pertsona fisiko eta lizentzia bakoitzeko ibilgailu bakarra lagunduko da diruz.

4. artikulua.—Eskaera: Izapideak, dokumentazioa, argitalpena eta epeak
4.1. Izapide telematikoak

Telematikoki izapidetuko dira laguntza-eskaerak, Getxoko Udalaren webgunearen 
bidez: www.getxo.eus 

Urratsak:
—  Administrazio elektronikoaren bulegora sartu; horretarako, ziurtagiri digitalaren 

edo itsasontzi-jokoaren bitartez identifikatu.
—  Identifikatu ondoren, sartu atal honetan: Nire erregistro telematikoa -> Egin eskabi-

dea -> Getxoko Udala -> Ohar-eredua: Taxientzako laguntzak, 2022 
—  Datuak betetzea, eskatutako dokumentazioa eranstea eta eskabidea bidaltzea.
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4.2. Dokumentazioa
1. Ibilgailu elektrikoa erosteko laguntza eskatu nahi duten taxi-gidariek honako hau 

bete beharko dute:
I. eranskina: Laguntza-eskaera, erantzukizunpeko adierazpena eta honako helbide 

honetan eskuragarri dauden datuen kontsultari buruzko informazioa: www.getxo.eus/eu/
promocion-economica; eta eskaera egiten den unean, honako dokumentu hauek gehitu 
beharko dira:

a) NANaren kopia*.
b) Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta eman izanaren ziurtagiria*.
c)  Salmenta-puntuak zigilatutako faktura, non argi adierazi behar baitira honako 

datu hauek: eroslearen datuak, eta ibilgailuaren modeloa nahiz ezaugarriak. 
d)  Ibilgailu berriaren zirkulazio-baimenaren kopia, non laguntzaren onuradunaren 

izena agertu behar baita*.
e)  Ogasunarekiko ordainketak egunean izatearen ziurtagiria* (zergak EAEtik kanpo 

ordaintzen badira, dokumentua aurkeztu beharko da).
f) Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen ziurtagiria*.
g) Udalarekin zerga-zorrik ez izatea*.
h) Taxi-lizentzia bat jabetzan izatea*.
i)  Diru-laguntzak itzultzeagatiko ordainketa-betebeharrak egunean izatea Udalarekin*.
(*) duten dokumentuak elkarreragingarritasunaren bidez kontsultatuko dira, baldin 

eta horren aurka ez badaude (ikusi hurrengo puntua).

4.3. Interoperabilitatea
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. 

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.

4.4. Deialdiaren argitalpena eta eskaera aurkezteko epea
Deialdia, Dirulaguntzen Datu-base Nazionalari aurretiazko jakinarazpena egin ondo-

ren, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta udal-webgunean argitaratuko da.
Laguntzak aurkezteko epea deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den 

biharamunetik aurrera hasiko da eta 2022ko abenduaren 31n amaituko da.
Bai oinarri hauek, bai inprimakiak hurrengo webgunean kontsulta daitezke: www.ge-

txo.eus/getxolan.

4.5. Eskabidean dauden akatsak zuzentzea
Laguntzaren eskaerak ez baditu betetzen deialdi honetan eskatutako betekizunak, 

edo harekin batera ez bada eskatutako dokumentazioa aurkezten, Administrazio Publi-
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koen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. 
artikuluan ezarritakoari jarraikiz, interesdunei eskatuko zaie hamar egun balioduneko 
epean akats horiek ongitzeko edo nahitaezko dokumentuak bidaltzeko, eta jakinaraziko 
zaie, halakorik egin ezean, haien eskaera baliogabetutzat joko dutela, legezko testu be-
raren 21.1. artikuluan ezarritako ondoreekin.

4.6. Ordezkaritza
Beste pertsona bati eman ahal izango zaio ordezkaritza, lizitatzailearen izenean jar-

dun dezan bitarteko elektronikoen bidez deialdi honi dagozkion prozedura guztietan. 
Horretarako, gutxienez ordezkaritza emateko inprimaki normalizatua eta II. eranskina 
(behar bezala formalizatuta) erabili beharko dira. Eranskin hori eskabideari gehitu behar-
ko zaio.

5. artikulua.—Diruz lagun daitezkeen gastuak
Diruz lagundu ahalko dira Getxoko Udalaren taxi-lizentziari atxikita zegoen ibilgailua 

ordezte aldera 2021ean eta 2022an ibilgailu elektriko puru berria erosteko egindako in-
bertsioak.

6. artikulua.— Emakidaren prozedura, ordainketak eta laguntzaren zenbatekoa na-
hiz ordainketa

Emakida-prozedura lehia sinplean egingo da, dokumentazio osoaren sarrera-erregis-
troko ordenan (eguna, hilabetea, ordua eta minutuak) eta aurreko 2. artikuluan adierazi-
tako aurrekontu-mugara arte.

Eskatzaile bakoitzak eskaera bakarra egin ahalko du.
Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa bost mila eurokoa (5.000,00 euro) izango da 

eskaera bakoitzeko.
Honako hauek ez dira diruz lagun daitezkeen gastutzat hartuko: zergak, tasak eta 

BEZa.

7. artikulua.—Onuradunen betebeharrak
Onuradunek betebehar hauek izango dituzte:
a)  Getxoko Udalak egin beharreko egiaztapen-jarduketak onartzea; horretarako, 

eskatzen zaion informazio eta dokumentazio guztia jarri beharko du udalaren 
esku.

b)  Getxoko Udalari jakinaraztea, jakin bezain laster, laguntza honen xedea finan-
tzatzeko beste laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk lortu direla, bai eta 
laguntza emateko kontuan hartutako edozein inguruabar aldatu dela ere.

c)  Dirulaguntza justifikatzen duen dokumentazioa gutxienez azken ordainketatik 
hiru urtera bitartean gordeko dute, egiaztatze- eta kontrol-jarduketen xede izan 
daitekeen bitartean.

d) Taxi-zerbitzuari atxikitako ibilgailua gutxienez lau urtez mantentzea.

8. artikulua.—Ez-betetzeak eta itzulketa
1. Jasotako zenbatekoa itzultzeko, hala dagokionean, Dirulaguntzei buruzko aza-

roaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren II. tituluan eta Dirulaguntzei buruzko Lege Oro-
korraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 
III. tituluan xedatutakoa beteko da.

2. Jarraian zehazten diren kasuetan, dirulaguntza ordaindu den unetik itzulketa 
egin behar dela erabakitzen den datara arte jasotako zenbatekoak eta sortutako beran-
dutze-interesak itzuli beharko dira:

a) Dirua laguntzen xede ez ziren beste helburu batzuetarako erabili bada.
b)  Dirulaguntza lortzeko baldintzak faltsutu badira edo dirulaguntza jasotzea erago-

tziko zutenak isildu badira.
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c)  Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean jasotako gaine-
rako kasuak.

d)  Dirulaguntza justifikatzeko dokumentazioa dagokion epean eta eran aurkeztu ez 
bada (13. apartatua).

Dirulaguntzaren zenbatekoak ez du diruz lagundutako jardueraren kostua gaindituko, 
ez berak bakarrik ez beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin 
batera, eta gainditzen badu, itzuli beharko da diruz lagundutako jardueraren kostutik 
gorakoa, dagokion berandutze-interesarekin batera.

Itzuli beharreko zenbatekoak zuzenbide publikoko diru-sarreratzat joko dira, eta, be-
raz, haiek kobratzeko, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean ezarri denari helduko zaio.

Onuradun ez diren nortasun juridikorik gabeko taldeetako kideek solidarioki eran-
tzungo dute diruz lagundutako jarduerak itzultzeko betebeharraz. Alabaina, itzulketa-be-
tebeharra gorabehera, hala badagokio, zehapenak ordaintzeko eskatu ahalko da.

3. Itzulketa-prozedura hasteaz gain, dirulaguntza ematerakoan ezarritako bete-
beharrak betetzen ez badira, pertsona edo enpresa onuradunak horren berri eman ahal 
izango dio organo kudeatzaileari, eta jasotako zenbatekoaren borondatezko itzulketa 
egin ahal izango du. Halaber, dirua itzuli arteko berandutze-interesak ere kalkulatuko 
dira.

9. artikulua.—Instrukzioa eta ebazpena
Deialdi honetan jasotako laguntzak emateko, Getxoko Udaleko Ekonomia Sustape-

neko Sailak jardungo du instrukzio-organo gisa. Berak aztertu eta baloratuko ditu aur-
keztutako eskabideak, eta, zeregin hori egoki betetzeko, beharrezkoa deritzon doku-
mentazio eta/edo informazio osagarria eskatu ahalko du.

Kide anitzeko organoak emakida-proposamena aurkeztuko dio dirulaguntzaren or-
gano-emaileari, instrukzio-organoaren bitartez, zeinaren jarduerak Getxoko Udalaren 
eta bere erakunde autonomoen dirulaguntzen Ordenantza Orokorraren 17. artikuluan 
araututa baitaude.

Dirulaguntzen Ordenantza Orokorraren 17.5. artikuluan adierazitakoaren arabera, di-
rulaguntzen kide anitzeko organoa osatuko dute presidenteak, idazkariak eta gutxienez 
hiru kidek, eta horien barruan egongo dira dirulaguntzaren xedean adituak diren teknika-
riak. Alkatetzaren 1536/2022 Dekretua, dirulaguntzen kide anitzeko organoaren osaera 
aldatzeari buruzkoa.

Getxoko Udalaren eta bere erakunde autonomoen dirulaguntzen Ordenantza Oroko-
rraren 6. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, dirulaguntza emateko organo eskuduna Alka-
tetza da, betiere 30.000 euroko zenbatekoa gainditzen ez bada.

Ebazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko epea 
amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. Epea igaro ondoren ebazpen espresua ez bada 
eman, dirulaguntzaren eskaera bertan behera utzi dela ulertuko da Administrazio Publi-
koen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 
artikuluan ezarritako ondorioetarako.

Deialdiaren ebazpena hamar eguneko epean jakinaraziko zaie interesdunei, ebazpe-
na emandako datatik zenbatzen hasita.

Eskatzaileei jakinaraziko zaie dirulaguntzaren eskaera onetsi edo ukatu egin den, 
bai eta, hala badagokio, zenbat diruz lagunduko diren ere, guztira, onetsitako ekintzak.

Onuradun batek dirulaguntzaren bat justifikatzeke badauka, eta horretarako zeukan 
epea amaitu bada, ez zaio dirulaguntzarik emango, eta berdin jokatuko da aurretiko 
dirulaguntzaren bat itzultzeko eskatu zitzaien arren itzulketa egin ez duten pertsonekin. 

Ebazpenak administrazio-bidea amaituko du, eta haren kontra administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da administrazioarekiko auzien epaitegian bi hilabete-
ko epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunean zenbatzen hasita. Nolanahi ere, eta 
aurreko paragrafoan aipatu den administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik, au-
kerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko da, hilabeteko epean, ebazpena eman 
duen organoaren aurrean.
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10. artikulua.—Beste laguntza batzuekin bateragarritasuna
Oinarri hauetan araututako laguntzak bateragarriak izango dira erakunde publiko edo 

pribatuetatik datozen beste laguntza batzuekin, kontzeptu berberetarako dirulaguntza 
ematen badute ere, Getxoko Udaletik datozenekin izan ezik; dena den, ordaindu beha-
rreko zenbatekoa, beste laguntza batzuekin batera, ez da inola ere izango diruz lagun-
dutako ekintzen guztizko kostua baino handiagoa.

Hori gertatuko balitz, Getxoko Udalak eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa 
murriztuko litzateke.

Oinarri hauetan ezarritako laguntzek edo dirulaguntzek beteko dute Europako Ba-
tzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa 
(erregelamendu hori Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialaren 2013ko abenduaren 
24ko 358. zenbakian argitaratu zen, eta Minimis laguntzetarako Europar Batasunaren 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzkoa 
da), bai eta ondoren egiten diren aldaketa guztietan xedatutakoa ere. 

Europar Batasunak ezarritakoaren arabera, enpresa jakin bati emandako Minimis 
laguntzaren guztizko zenbatekoa ez da 200.000 euro baino gehiagokoa izango hiru zer-
ga-ekitaldiko edozein epetan. 

Muga hori aplikatuko da, Minimis laguntzaren modua edo lortu nahi den helburua 
edozein dela ere. Aipatutako muga gaindituz gero, oinarri arautzaile hauen babesean 
emandako laguntza gehiegizkoari dagokion zenbatekoan murriztuko da.

11. artikulua.—Aplikatu beharreko araudia
Deialdi honetan xedatu ez den guztiari dagokionez, Getxoko Udaleko Dirulaguntzen 

emakida arautzen duen Udal Ordenantzan jasotakoa aplikatuko da (ordenantza hori 
2022ko martxoaren 7ko ohiko bilkuran onetsi zen eta 2022ko martxoaren 16ko Bizkai-
ko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen); halaber, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorra aplikatuko da, zeinaren garapen-araudia 887/2006 Errege De-
kretuaren bidez onetsi baitzen. 

12. artikulua.—Datuak babestea
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 dirulagun-
tzak 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. 

Datuen titularrek euren datuak kontsultatu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea balia-
tu ahal izango dute, bai eta horien tratamenduaren aurka egin edo mugatu ere. Horreta-
rako, idatzizko jakinarazpen bat bidali behar dute Getxoko Udalaren posta-helbidera edo 
datuak@getxo.eus helbide elektronikora.

13. artikulua.—Udalerriaren ikusgarritasuna udal-mugartetik kanpo
Deialdi honek, printzipioz, ez du eraginik izango udal-mugartetik kanpo; izan ere, 

Getxo udalerriko taxi-gidariei zuzendutako laguntzen deialdia da.
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I. ERANSKINA / ANEXO I
ESKAERA ETA ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZTAPENA  

ETA INFORMAZIOA DATUAK KONTSULTATZEARI BURUZ 
SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE  

E INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONSULTA DE DATOS

HELBURUA / FINALIDAD

Prozeduraren izena
Nombre del procedimiento P4805300C_GETLAN_005 ‘AYUDA TAXIS 2022’

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS IDENTIFICATIVOS DEL SOLICITANTE 

Izen-abizenak
Nombre y apellidos 

NAN/AIZ/Pasaportea
DNI/NIE/Pasaporte

Helbidea
Dirección

Udalerria
Municipio

PK
CP

( @

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REPRESENTANTE OCASIONAL
(rellenar sólo aquellas personas que cumplimenten ANEXO II)

Izen-abizenak
Nombre y apellidos 

NAN/AIZ/Pasaportea
DNI/NIE/Pasaporte

Helbidea
Dirección

Udalerria
Municipio

PK
CP

( @

MATRIKULA ALDATZEKO DATUAK / DATOS DE CAMBIO DE MATRICULA

Aurreko autoaren modeloa eta matrikula / Modelo y matricula coche anterior:

Auto berriaren modeloa eta matrikula / Modelo y matricula nuevo coche:

EGINDAKO INBERTSIOAREN DATUAK / DATOS DE INVERSION REALIZADA

Faktura zk. / N.º de factura:

Hornitzaile / Proveedor:

Zenbatekoa (BEZik gabe) / Importe (sin IVA):

Ordainketa-data / Fecha de pago:
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, uztailak 19. Asteartea137. zk. 8. orr.

BAKUAREN DATUAK / DATOS BANCARIOS

Nombre y apellidos / Razón social del titular de la cuenta:

Banco o caja:

Sucursal:

IBAN Cod. Entidad Cod. Sucursal DC N.º cuenta corriente/ahorro

E S

Diruz lagundutako jarduera finantzatzen du-
ten beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera 
edo baliabide batzuen onuradun izan bazara, 
bete taula hau:

Si ha sido beneficiario/a de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos que financien 
la actividad subvencionada cumplimentar el si-
guiente cuadro:

Eskaera-urtea
Año Solicitud

Instituzioa 
Institución

Programa 
Programa

Emandako laguntzaren zenbatekoa 
Importe de Ayuda Concedida

Erakundeak, azken hiru urteetan, minimis 
erregimenari lotutako Espainiako edo Europako 
Erkidegoko administrazio publikoen diru-laguntza 
hauek jaso ditu:

La entidad ha recibido, durante los tres últi-
mos años, las siguientes subvenciones de las 
Administraciones Públicas españolas o comuni-
tarias sujetas al régimen de mínimis:

Araudiaren izena 
Denominación  

de la reglamentación

Ematen duen 
erakundea

Entidad  
que concede

Ebazpena 
Resolución 

Ebazpenaren 
data 

Fecha de 
resolución

Laguntzaren 
helburua 
Finalidad  

de la ayuda

Laguntzaren 
zenbatekoa

Importe  
de la ayuda

GUZTIRA 
TOTAL

Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregela-
mendua, 2013ko abenduaren 18koa, Minimis La-
guntzei buruzkoa (emandako laguntza, proiektu-
eskaera onartzen bada, ezin izango da 200.000 
eurotik gorakoa izan hiru zerga-ekitalditan)

Reglamento (UE) número  1407/2013 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, de Ayu-
das de Mínimis (la ayuda concedida de ser esti-
mada la solicitud de proyecto, no podrá superar 
los 200.000 euros durante cualquier período de 
tres ejercicios fiscales).

ERANTZUNKIZUNEZ AITORTZEN DUT / DECLARO RESPONSABLEMENTE

  Diru-laguntzen onuradun izateko eskatzen diren baldintzak be-
tetzen ditut, Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 
13. artikuluaren arabera, baita Getxoko Udalaren eta bere era-
kunde autonomoen indarreko Diru-laguntzei buruzko Ordenan-
tza Orokorra eta dagokion diru-laguntzen deialdia ere.

  Que cumplo/cumplimos con las condiciones exigidas para ser 
beneficiario/a de las subvenciones según el artículo 13 de la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones así como la Ordenan-
za General de Subvenciones del Ayuntamiento de Getxo y sus 
Organismos Autónomos vigente y la convocatoria de subven-
ciones correspondiente. 
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, uztailak 19. Asteartea137. zk. 9. orr.

DATUAK KONTSULTATZEAREN KONTRAKOTASUNA 
OPOSICIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS

Getxoko Udalak beharrezkoak diren kontsultak egingo ditu Admi-
nistrazioaren esku dauden datu hauei buruz, , lehen adierazitako 
laguntzak lortzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

Kontsulta edo egiaztapen horren aurka bazaude, markatu X batez 
zein zerbitzuri egiten diozun/diezun aurka, bete ezazu Aurka ego-
tearen arrazoien atala eta aurkeztu dagokion dokumentazioa.

Markatu X batez aurka bazaude bakarrik:

El Ayuntamiento de Getxo va a realizar las consultas necesarias 
de los siguientes datos que obren en poder de la Administración 
con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los requisitos 
para la obtención de ayudas, anteriormente declarados.
Si usted se opone a dicha consulta deberá marcar con una X 
el/los servicio/s al/a los que se opone, rellenar el apartado de 
Motivación para la oposición y aportar la documentación corres-
pondiente.
Marque con una X únicamente si se opone: 

Poliziaren Zuzendaritza Nagusia 
  Nortasun-datuen kontsulta.

Dirección General de la Policía (DGP)
  Consulta de datos de identidad.

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

Ayuntamiento de Getxo
  Consulta de estar al corriente en las obligaciones tributarias.
  Consulta de estar al corriente en obligaciones de pago por 
reintegro de subvenciones.

  Consulta de tener licencia de taxi en propiedad.

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.

Trafiko Zuzendaritza Nagusia 
  Ibilgailuaren datuak.

Dirección General de Tráfico (DGT)
  Datos de vehículo.

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 EGOTEAREN ARRAZOIAK / MOTIVACIÓN PARA LA 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:

Oposaketa hori edozein unetan erretiratu ahal izango duzu, Datuak Babeste-
ko Ordezkariari idazki bat eginez HAB batean, Bulego Elektronikoan edo pos-
ta elektroniko bat bidaliz datuak@getxo.eus helbidera, NAN edo nortasuna 
egiaztatzen duen agiri baliokidearekin batera.

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:

Podrá retirar esta oposición en cualquier momento mediante escrito dirigido 
al/a la Delegado/a de Protección de Datos ante una OAC, en Sede Electró-
nica o enviando correo electrónico a datuak@getxo.eus acompañado de su 
DNI o documento equivalente acreditativo de su identidad.
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SINADURA / FIRMA

Izen-abizenak
Nombre y apellidos 

NAN/AIZ/Pasaportea
DNI/NIE/Pasaporte

Legezko ordezkariaren sinadura / Firma del representante legal
(Noizbehinkako ordezkariaren kasuan, noizbehinkako ordezkariaren sinadura) 

(En el caso de representante ocasional, firma del representante ocasional

Getxon, …………………………………… 
En Getxo, ……………………………………

Zure datuak «EKONOMIA SUSTATZEA» tratamenduan sartzen dira; horren 
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 Aldundiari 
eman ahal izango zaizkie. Titularrak eskubidea du datuak eskuratzeko eta zu-
zentzeko, 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 bidaliz, bere nor-
tasuna 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 cumplimiento de 
una obligación legal y podrán ser cedidos a organizaciones directamente rela-
cionadas con la persona responsable, a Lanbide, al SPRI, al Gobierno Vasco 
y a la Diputación Foral de Bizkaia. Su titular tiene derecho de acceso, rectifi-
cación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su 
tratamiento mediante el envío de una comunicación escrita a la dirección pos-
tal 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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LAGUNTZEN DEIALDIA:  
CONVOCATORIA DE AYUDAS:  

TAXIEN LAGUNTZAK 2022 / AYUDA TAXIS 2022

II. ERANSKINA / ANEXO II
ORDEZKARITZA EMATEA 

OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN

ORDEZKARITZA EMATEN DUEN PERTSONA EDO ERAKUNDEAREN DATUAK 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD QUE OTORGA LA REPRESENTACIÓN

TITULARRA / TITULAR

Erakundearen izena
Nombre de la entidad

IFZ
NIF

Helbidea
Dirección

P.K.
C.P.

Udalerria
Municipio

Probintzia
Provincia

( @

ORDEZKARI LEGALA / REPRESENTANTE LEGAL

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

NAN 
DNI

( @

ORDEZKARITZA HARTZEN DUEN PERTSONA EDO ERAKUNDEAREN DATUAK
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD QUE ACEPTA LA REPRESENTACIÓN

TITULARRA / TITULAR

Erakundearen izena
Nombre de la entidad

IFZ
NIF

Helbidea
Dirección

P.K.
C.P.

Udalerria
Municipio

Probintzia
Provincia

( @

ORDEZKARI / REPRESENTANTE

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

NAN 
DNI

( @

ATZEAN BEGIRATU
VER AL DORSO Ä
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ZEIN PROZEDURATARAKO EMATEN DEN ORDEZKARITZA
PROCEDIMIENTO SOBRE EL QUE SE OTORGA LA REPRESENTACIÓN

Prozeduraren izena
Nombre del procedimiento

TAXIEN LAGUNTZEN DEIALDIA 2022 GETXOKO UDALA
CONVOCATORIA DE AYUDAS TAXIS 2022 AYUNTAMIENTO DE GETXO

ARAU APLIKAGARRIAK
NORMAS APLICABLES

Herri Administrazioen Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen 5. artikulua, urriaren 1ekoa.
Artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ORDEZKARITZAREN ONARPENA
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN

Hemengo idazkiaren sinaduraz ordezkariak emandako ordezkaritza 
 onartzen du eta emailearen sinaduraren egiazkotasunaz erantzuten du.

Con la firma del presente escrito la persona acepta la representación  
conferida y responde de la autenticidad de la firma de la persona otorgante.

Onartzen duenaren sinadura
Firma de quien acepta

Onartzen duenaren sinadura
Firma de quien otorga

Getxon, …………………………………… 
En Getxo, ……………………………………

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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