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GETXOKO ESTABLEZIMENDUETAN JARDUERA MANTENTZEA SUSTATZEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREN 

LABURPEN-FITXA (COVID19). 2020. URTEA 

 

Gaur egun, maiatzaren 7an, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da. 

Helburua 
Getxoko establezimenduetan jarduerari eustea bultzatzea. 

 

Onuradunak 

Baldintza hauek guztiak betetzen dituztenak: 
 

1. Pertsona fisikoak (autonomoak eta ondasun-erkidegoetako edo nortasun juridikorik gabeko sozietate 

zibiletako bazkideak) edo pertsona juridikoak (sozietateak). 

2. Jarduera ekonomikoa Getxon publikoari irekitako establezimendu batean egiten dutenak. 

Halaber, jarduera ekonomiko hori aurrera eramateko establezimendua Getxon dutela jotzen da udalerrian 
itsasontziak amarratzen dituzten enpresa nautikoen eta lizentzia Getxon duten taxi-gidarien kasuan. 

 

Etxebizitza partikularrak ez dira inola ere jendearentzat irekitako lokaltzat hartuko. 

 
3. Mikroenpresa* edo Enpresa Txiki** izatea (Ostalaritza -hotelak eta jatetxeak- eta Hezkuntza -akademia eta 
haurtzaindegi pribatuak- Sektoreetakoak soilik). 

 * Mikroenpresek bete behar dituzten beharkizunak: 

● Aktiboa edo eragiketa-bolumena 2 milioi eurotik gorakoa ez izatea.  

 
● Plantillaren batez bestekoa 10 langilera ez iristea.  

 

● Aurrez azaldutako baldintzaren bat betetzen ez duten enpresek 100eko 25eko edo gehiagoko partaidetza 

zuzena edo zeharkakoa ez izatea. 

 
** Enpresa txikiek bete behar dituzten beharkizunak: 

● Aktiboa edo eragiketa-bolumena 10 milioi eurotik gorakoa ez izatea.  

● Batez beste plantillan 50 langile baino gutxiago izatea.  

● Aurrez azaldutako baldintzaren bat betetzen ez duten enpresek 100eko 25eko edo gehiagoko partaidetza 
zuzena edo zeharkakoa ez izatea. 

 

4. Bi egoera posible daude: 
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a) Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak ezarritako txikizkako lokal eta establezimenduen irekiera 

eteteak edo agintaritza eskudunak emandako aginduek eragindako jarduera: ez da fakturazio-murrizketarik 

justifikatu behar 

 

b) Honako establezimenduak: elikagaien txikizkako merkataritza-establezimenduak, edariak, behar-

beharrezkoak diren produktu eta ondasunak, farmazia- eta osasun-establezimenduak, albaitaritza-zentro edo -

klinikak, optikak eta produktu ortopedikoak, higiene-produktuak, prentsa eta papergintza, automoziorako 
erregaiak, estankoak, teknologia- eta telekomunikazio-ekipoak, etxe-animalientzako elikagaiak, internet bidezko 

merkataritza, telefono bidezko merkataritza edo korrespondentzia, tindategiak, ikuztegiak eta etxez etxeko ile-

apainketako jarduera profesionala. (Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuan funtsezkotzat hartutako 

jarduerak): garatzen duten jarduera horri dagokionez fakturazioa 2020ko apirilean gutxienez % 75 murriztu 

zaienean, 2019ko ekitaldian egindako hileko batez bestekoarekin alderatuta. Pertsona fisikoak edo juridikoak alta 
egoeran daraman denbora ez denean 2019ko urtarrilaren 1era heltzen, jarduera-aldia kontuan hartuta egingo da 

balorazioa. 

 

5. Getxon gutxienez establezimendu bat irekita edukitzeko konpromisoa, gutxienez 4 hilabetez, honako data 
hauetatik aurrera: 

- Berriro irekitzen den eguna (ixtera behartuta dauden jardueren kasuan). 

- alarma-egoera amaitzen den eguna (ixtera behartuta ez dauden jardueren kasuan) 

Zenbatekoa 

Gehieneko zenbatekoak:  

 

1.500 € Getxon lokal bat jendearentzat irekita duen eta aurreko atalean aipatutako 4 hilabeteko epean irekita 
mantentzeko konpromisoa hartzen duen pertsona fisiko edo enpresa bakoitzarentzat. 

 

Era berean, honako zenbateko hauek gehituko zaizkie Getxon lokala duten pertsona edo enpresei, baldin eta 

konpromisoa hartzen badute establezimendua berriro ireki ondoren langile kopuru jakin bat 4 hilabetez 

mantentzeko (itxierara behartuta dauden jardueren kasuan) edo alarma-egoera amaitu ondoren (itxierara 
behartuta ez dauden jardueren kasuan). 

 

● 300 € 1 eta 3 langile artean.  

● 600 € 4 eta 5 langile artean.  
● 900 € 6 langile edo gehiago.  

 

Ondasun-erkidegoak edo sozietate zibilak osatzen dituzten bazkideen kasuan, ezarritako gehieneko zenbatekoa 

ondasun-erkidegoko edo sozietate zibileko bazkide guztientzat izango da, eskaera bereizita egiten badute ere. 
Bazkide bakoitzari esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa ondasun-erkidegoan edo sozietate zibilean duen 
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partaidetza-ehunekoaren arabera kalkulatuko da. 

 

 

Eskabideak aurkezteko epea  BAOn argitaratzen denetik hamabost egun natural.  Hau da, maiatzaren 8tik maiatzaren 22ko 23:59ra arte. 

Eskabideak aurkezteko eta 

izapidetzeko lekua 

 

Eskabideak bide telematikoz baino ezin izango dira izapidetu, Getxoko udalaren web-orriaren bidez: 

https://www.getxo.eus/ 
 

Ezin izango da eskabidea izapidetu BAOn argitaratu eta hurrengo egunera arte. 

 

Burutu behar diren urratsak: 
● Administrazio Elektronikoaren Bulegora (AEB) sartu, ziurtagiri digitalarekin edo itsasontzien jokoarekin 

identifikatuta. 

 

● Behin identifikatuta, sartu Nire erregistro telematikoan, Eskaera egin, Getxoko udala, eta idazpen-ereduan 
hautatu "Enpresentzako laguntzen  eskaera, Covid-19agatik" aukera. 

 

● Datuak bete, eskabide-eredua, erantzukizun adierazpena eta eskatutako dokumentazioa erantsi eta 

eskabidea bidali. 

 

* Nortasun juridikorik gabeko ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek eskaera bat egin beharko dute, norberaren 

izenean, erkidego edo sozietate hori osatzen duten bazkide bakoitzeko eta, nolanahi ere, aldez aurretik eskaera 

aurkeztu duten bazkideei esleitutako erregistro-zenbakia adierazi beharko dute (I. Eranskineko 3. orrialdea) 

 

Informazioa non dagoen 

⮚ BAO (85.Zenbakia, 2020ko maitzaren 7koa ) 

⮚ WEB: http://www.getxo.eus/getxolan 

⮚ E-maila: getxolan@getxo.eus 

⮚ Getxolan. Getxo Elkartegia. Ogoño kalea, 1. Getxo. Tlfnoa: 94 466 01 40.  

 

Tramitazio-prozesua 

Dirulaguntzaren emakida epe barruan aurkeztu diren eskera guztiak baloratu ondoren emango da; balorazio hori 

norgehiagoka-araubidean egingo da. 

Onartutako eskabideen kopuruak jasotako gehieneko aurrekontu-kreditua gainditzen badu, laguntza guztiak 

proportzionalki murriztuko dira aurkeztu diren eskabide guztien artean. 
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Ordaintzeko era 
Dirulaguntza ordainketa bakarrean ordainduko da, emandako zenbateko osoan. Ordainketa banku-transferentzia 

bidez egingo da, dirulaguntza emateko ebazpena ematen den egunetik aurrera. 

Justifikazioa 

Pertsona edo enpresa onuradunak 6 hilabeteko gehieneko epean aurkeztu beharko du justifikazioa, honako egun 

honetatik aurrera zenbatuta: 
- Itxierara behartuta dauden jardueren kasuan, jarduera etetea ondoriorik gabe geratzen den egunaren 

biharamunetik; 

- Alarma-egoera amaitu eta hurrengo egunetik, ixtera behartuta ez daudenen kasuan. 
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