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DEIALDIA: GETXO UDALERRIKO OSTALARITZA-SEKTOREARENTZAKO LAGUNTZAK, COVID-19 GAITZAK ERAGINDAKO OSASUN-KRISIALDIA 

DELA-ETA LEHENDAKARIAREN 38/2020 DEKRETUAREN BIDEZ HARTU DIREN ESTABLEZIMENDUAK IXTEKO NEURRIEN ERAGIN EKONOMIKOA 

ARINTZEKO 

Xedea 

Deialdi honen xedea da arautzea Getxo udalerriko ostalaritza-sektoreari zuzendutako laguntzak, sektore horretako jarduera 
kaltetu baitute lehendakariaren azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuaren bidez hartutako neurriek; halaber, barne hartuko dira 
Osasuneko sailburuaren 2020ko abuztuaren 19ko Aginduaren 3.26. artikuluak kaltetutako jarduerak. 
 

Onuradunak: 

 pertsona fisikoak (autonomak),  
 nortasun juridikorik gabeko sozietate zibiletako nahiz ondasun-erkidegoetako bazkideak, 
 legez eratutako pertsona juridikoak. 
 Ez zaie laguntzarik emango irabazteko asmorik gabeko erakundeei, elkarteei eta fundazioei, ezta sektore publikoko 

erakundeei, ondare-sozietateei eta autonomo laguntzaileei ere. 
  

Betekizun nagusiak 

 Gauzatzen duten ostalaritza-jarduera tipologia honetakoa izan behar da: jatetxea, taberna, kafetegia, diskoteka eta antzeko 
jarduerak. Horrez gain, establezimendu finkoetan gauzatu behar da jarduera, jendearentzat, oro har, irekita daudenetan, eta 
lokalean bertan kontsumitzeko janariak eta/edo edariak era profesional eta ohikoan eskaintzen dituztenetan. Horrenbestez, 
ez da laguntzarik emango delivery eta take away zerbitzuak jarduera nagusitzat dituzten negozioentzat. 

  Ostalaritza-jarduera Getxon dagoen lokal batean gauzatu behar da. 
 Establezimendua martxan egon behar izan da 2020ko urriaren 25eko alarma-egoeraren adierazpena eman aurretik. 
 Pertsona fisikoek langile autonomoen araubide berezian alta emanda egon behar dute eskaera aurkezten dutenean, eta 

betiere 2020ko urriaren 25a baino lehen. 
 Pertsona juridikoei dagokienez, aipatutako datetan bazkideetakoren bat dagokion Gizarte Segurantzako  araubidean alta 

emanda egon behar du, edo enpresa kudeatzeaz arduratu dadin inoren konturako langileak izan behar dituzte kontratatuta. 
 Eskaera aurkezten denean, eta betiere 2020ko urriaren 25a baino lehen, ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda 

egotea ostalaritza-jarduera bat egiteko. 
 Gizarte Segurantzarekiko eta Getxoko Udalarekiko zerga-betebeharren ordainketak egunean edukitzea. 
  

Enpresa onuradunen 
betebeharrak 

 Ekonomia-jardueren gaineko zergan eta dagokion Gizarte Segurantzako araubidean alta amanda egotea. Halaber, jarduerari 
berrekiten diotenetik, enpresek lau hilabetez mantendu beharko dute ostalaritza-jarduera, ostalaritza-jarduera eteteko 
neurriak kentzeko erabakia hartzen denetik zenbatuta; etete hori azaroaren 6ko 38/2020 Dekretaturen bidez agindu zen eta, 
III. nahiz IV. taldeetako establezimenduei dagokienez, Osasuneko sailburuaren 2020ko abuztuaren 19ko Aginduaren 3.26. 
artikuluaren bidez. Betebehar hori bete behar da, salbu eta justifikatutako arrazoiak badaude, udalak onartutakoak.  

 Jarduerari berrekiten diotenetik, enpresek sei hilabeteko epean egiaztatu beharko dute laguntzen ebazpenean nahiz 
oinarrietan jasotako betekizunak eta baldintzak betetzen dituztela. 
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Laguntzen zenbatekoa. 

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak dira 
II. taldeko establezimenduak: 
 6 langile baino gutxiago dituztenak: 1250 €. 
 6 edo gehiago: 1500 €. 
III. eta IV. taldeetako establezimenduak: 
 1 - 3 langile: 1500 €. 
 4 edo 5: 1750 €. 
 6 edo gehiago: 2000 €. 
Kontuan hartuko da autonomoak eta soldatadun pertsonak batzean ateratzen den kopurua. 
Ondasun-erkidegoen eta sozietate zibilen kasuan, zenbatekoak bazkide guztientzat izango dira, eta bazkideek banaka egin beharko 
dituzte eskaerak. 

Eskaerak 

Eskaerak telematikoki egingo dira soilik, Administrazio Elektronikoko Bulegoan. 
Establezimendu bakoitzak eskaera bana aurkeztuko du. 
Nortasun juridikorik gabeko sozietate zibiletako nahiz ondasun-erkidegoetako bazkideek banakako enpresaburu gisa egingo dute 
eskaera, eta aurretik eskaera aurkeztu duten bazkideei esleitu zaien erregistro-zenbakia adieraziko dute. 

Eskariak aurkezteko epea 2021-01-18tik 20 egun naturalez, 2021-02-07ra arte. 

Deialdiaren oinarriak: 
 BAO-an argitaratzeke 
 Getxolan. Getxo Elkartegia. Ogoño kalea 1. Areeta. Telefono-zenbakia: 944660140. getxolan@getxo.eus 

http://www.getxo.eus/getxolan 

Helburu bereko laguntzekin 
bateragarriak al dira? 

Bai  

Ordaintzeko modua Ordainketa bakarra 

Akatsak konpontzea Eskaria aurkeztutakoan dokumentazioa falta bada, eskatu egingo da eta aurkezteko 10 egun balioduneko epea jarriko da. 
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