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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 

baldintzak eta betebeharrak eta eskaera formularioetan betetako datuak egiazkoak direla 

ziurtatzen duela.  

2.  Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (EB 2016/679) xedatutakoa betetzeko 

helburuarekin, 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 kudeatzeko. Getxoko Udalak, jakinarazten du eskatzaileen datu 

pertsonalak Getxoko Udalaren ardurapeko "Sustapen Ekonomikoa" tratamendu-jardueraren 

parte izango direla; eragiketa horren helburua Getxoko Udalaren eskumenekoak diren 

sustapen-politikekin lotutako ekintzak kudeatzea eta kontrolatzea da. Bildutako datuak 

beharrezkoak dira Getxoko Udalari emandako botere publikoak gauzatzeko eta legezko 

betebeharrak betetzeko, eta gai horretan eskumenak dituzten administrazio publikoei 

jakinarazi 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 ________aren ____(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 _________aren ___ 

 

 

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

 

 

 

 

Sinadura eta banku-erakundearen zigilua 

 

 

S
inatua:  

F
irm

ado:  
Jose R

ica B
ilbao (T

eknikaria/T
ecnico P

rom
ocion E

conom
ica) D

ata: 2021/01/29 F
echa: 29/01/2021

Iñigo U
rkitza Y

añez (E
konom

ia S
ustapen eta H

irigintza Z
inegotzia/C

oncejal de P
rom

ocion E
conom

ica y U
rbanism

o) D
ata: 2021/01/29 F

echa: 29/01/2021



 

GETXO UDALERRIAN ENPRESAK SORTZEA, 
DIBERTSIFIKATZEA ETA SENDOTZEA BULTZATZEKO UDAL 
ESPAZIOAK ALDI BATERAKO LAGATZEA ARAUTZEKO 
OINARRIAK.  
GETXO ITSAS HUB. 
 

 

Página 4 de 7 

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, 

funtzionario-eroskeria, iruzurrak eta legez kontrako ordainarazpenak, Herri Ogasunaren 

eta Gizarte 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 desgaikuntza berezirik. Pertsona juridikoak 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 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 

prozeduratan kaudimengabe gisa aitortua izan, ez dago lehiaketan aitortua (salbu eta 

lehiaketak hitzarmen baten eraginkortasuna lortu badu), eta ez dago esku-hartze 

judizialaren menpe edo Konkurtsalaren 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 
Publikoak. 
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Pertsona juridikoentzat edo ondasun erkidegoentzat edo nortasun 
juridikorik gabeko sozietate 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 

pertsonak 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 _________aren ___ 
 
 
 
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 

aldeko jarduerak egin behar ditu.  

• Eskariaren xede den gunea 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.  

 

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 bideragarritasuna baloratuko dira. 

2. Proiektua bultzatzen duten pertsonen curriculuma. Lantaldearen gaikuntza 

profesionala baloratuko da. 

3. Egoitzaren ziurtagiria (helbide soziala eta/edo fiskala edo lantokia, edo 

errolda ziurtagiria pertsona fisikoen kasuan). 7. eranskinaren arabera 

4. Proiektu berritzailea izatearen justifikazioa. Berrikuntza maila baloratuko da 

(diseinua, produktua, zerbitzua, teknologia, inplementazio praktikoa).  

5. Enpresa proiektua oinarrietan ezarritako arlo estrategikoen barruan dagoela 

egiaztatzea, bereziki 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 ebazpenaren 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 kontratu 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 pertsona 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, titularrak 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 inplikazioa (enpresa proiektuarekin lotutako ekintzak, 

hitzaldiak...) eta lagatako espazioaren erabilpen maila. 
 

Hasieran aurreikusitako iraupena luzatzeko lagapenaren eskaera beharko da, eta 

Getxoko Udalaren 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 espazioaren 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.  Zerbitzua amaitzean suntsitu egingo dira espazioan gelditu diren elementu 

guztiak; hau da, mahaietan, armairuetan eta abarretan utzitako guztia.  
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