
OHIKO GALDERAK 
 
 

Nola jakin dezaket nire enpresa laguntzen onuradun izan daitekeen? 
 

Onuradun izateko, 2 baldintza bete behar dira: 

- Zure enpresa I. eranskinean zehaztutako jarduera-sektoreren batekoa izatea. 

- Diruz lagundu daitekeen aldian, zure enpresaren jarduera onuradun gisa jasota dagoen 
diruz lagun daitekeen egoera gertatu izana. 
 
 

Zein datatan gertatu dira diruz lagundu daitezkeen egoerak? Zeintzuk dira sektore 
onuradunak diruz lagundu daitekeen lehen aldirako? (2021eko urtarrilaren 1etik maiatzaren 
10era). 

 
Diruz lagundu daitekeen lehen aldian (2021eko urtarrilaren 1etik maiatzaren 10era), honako 
hauek dira diruz lagundu daitezkeen egoerak eta sektore onuradunak: 

 

- Legez ezarritako jarduera-sektore bat nahitaez ixtea:  
o Ostalaritza: 2021eko urtarrilaren 26tik otsailaren 9ra (guztira = 15 egun). 
o Diskotekak eta gaueko aisialdiko gainerako establezimenduak (Jendaurreko 

Ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duen 
otsailaren 5eko 17/2019 Dekretuaren III. eta IV. taldeetan sailkatutako 
establezimenduak, salbu eta beren jarduera I. eta II. taldeetarako arautzen duen 
araudiaren arabera garatzen badute eta dagokien udal-baimena badute): 
urtarrilaren 1etik maiatzaren 10era (130 egun) 

 I. edo II. talde gisa funtzionatzen aritu diren III. eta IV. taldeetako 
establezimenduek ostalaritza-sektorearen itxiera orokorraren datei heldu 
behar diete. 

 Egun batzuetan irekita egon badira, ez dute diru-laguntzarik jasotzeko 
eskubiderik izango irekita egon diren egunengatik. 

o Joko-aretoak: urtarrilaren 1etik 12ra eta urtarrilaren 26tik otsailaren 25era 
(guztira = 43 egun) 

 

- Getxoko udalerriaren itxitura perimetrala: urtarrilaren 25etik martxoaren 8ra, eta 2021eko 
apirilaren 13tik maiatzaren 8ra (guztira = 69 egun). Honako sektore hauetako enpresak 
dira onuradunak: 

o Ostatu turistikoa: hotelak eta pentsioak 
o Bitartekaritzako turismo-enpresak: bidaia-agentziak, turismo-operadoreak 
o Turismo-gidariak 
o Garraio turistikoko enpresak 
o Turismo aktiboko enpresak 
o Getxon lizentzia duten taxiak 

 
Oinarrien I. eranskinean zehazten dira aurreko sektoreetako bakoitzean sartutako 
azpisektoreak. Zalantzarik izanez gero, Ekonomi Sustapenak beharrezko informazioa 
eskatuko du enpresa bat sektore jakin bateko kide den ala ez erabakitzeko. 

 
Zure jarduera diruz lagundu daitezkeen sektoreekin bat datorren zalantzarik izanez gero, 
Sustapen Ekonomikoarekin kontsulta dezakezu, getxolan@getxo.eus helbidera mezu bat 
bidalita. 
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Aurkeztutako eskabideek aurrekontu erabilgarria gainditzen badute, zein da dirulaguntza 
emateko irizpidea? Aurrekontua modu proportzionalean banatzen da aurkeztutako 
eskabideen artean, edo eskabidearen hurrenkeran ematen dira? 
 
Eskabideek gehieneko aurrekontua gainditzen badute, aurrekontua ez da aurkeztutako eskabide 
guztien artean banatuko; aitzitik, laguntza-eskabideak hurrenez hurren ebatziko dira, eskabidea 
aurkeztu den ordenaren arabera, betiere behar bezala beteta badaude eta espedientea osorik 
badago, eta horretarako esleitutako aurrekontu-kredituaren mugaraino (1.000.000 €). Kreditua 
gehienez 1.000.000 €-ra handitzeko aukera aurreikusten da. Baina kreditua eta izan ditzakeen 
zabaltzeak agortzen direnean, dirulaguntzak ukatuko zaizkie egiteke dauden eskaerei.  
 
Hau da, kasu honetan, ordaintzeko ez da beharrezkoa eskaera guztiak aztertu arte itxarotea, 
baizik eta aldian-aldian eman eta ordainduko dira, eskaera aurkeztu den ordenaren arabera 
(espediente osoarekin). 
 
 
 
Getxon jendearentzat irekita dauden 2 establezimendu ditut. Eska al dezaket horietako 
bakoitzerako dirulaguntza? 

 
Bai, enpresa batek establezimendu bat baino gehiago baditu jendearentzat irekita Getxoko 
beste leku batzuetan, horietako bakoitzeko eskabide bat aurkeztu beharko du, betiere 
establezimendu horietan egiten dituen jarduerak onuradunen artean badaude, aldi horretan 
diruz lagundu daitezkeen egoerak gertatuz gero. Berdin dio bi establezimenduen jarduera 
berdina den (adibidez, 2 taberna), edo desberdina den (adibidez, taberna bat eta bidaia-agentzia 
bat). 

 
Adibide batzuk:  

 
- Enpresa batek 2 taberna ditu Getxoko leku desberdinetan: 2 eskaera aurkeztu behar 

ditu, eta bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa jasoko du. Hemen kontuan 
izan behar duzu plantillako aparteko zenbatekoari dagokionez, erantzukizunpeko 
adierazpenean adierazi behar duzula nola banatzen den plantilla 2 establezimenduen 
artean, eta eskabide bakoitzean dagokion establezimenduko plantilla esleitu behar 
duzula. Eskaera bakoitzean metro karratuko jasotzen duen aparteko zenbatekoa 
eskaera egiten ari den establezimenduaren azalerari buruzkoa izango da. 
 

- Enpresa batek bidai agentzia bat eta txikipark bat ditu Getxoko leku desberdinetan. 
Establezimenduei dagokienez, diruz laguntzeko moduko aldiren batean Getxoko 
perimetroa itxiko balitz eta etxeratze agindua 20:00etan edo lehenago ezarriko balitz, 2 
eskaera independente aurkeztu ahal izango lituzke, jarduera bakoitzeko bat. Kasu 
horretan, erantzukizunpeko adierazpenean adierazi beharko luke nola banatzen den 
plantilla bi establezimenduen artean, eta eskabide bakoitzean dagokion jardueraren 
plantilla esleituko luke. Hala ere, hasiera batean dirulaguntza jaso dezakeen aldi 
horretarako (urtarrilaren 1etik maiatzaren 10era), bidaia-agentziari dagokion eskaera 
baino ezin izango du aurkeztu, ez baita etxeratze aginduan diruz lagun daitekeen 
egoerarik gertatu. Eskabidean, plantilla eta bidaia-agentziaren jarduerara bideratutako 
metro karratuak bakarrik sartu beharko lirateke, eta erantzukizunpeko adierazpenean 
adierazi beharko litzateke nola banatzen den plantilla bi jardueren artean. 



 
 
 
2 jarduera desberdin egiten ditut (IFK berarekin), baina establezimendu bakarra dut. Zenbat 
eskabide egin behar ditut? 
 
Kasu honetan, 2 egoera bereiz daitezke: 

 
- 1. Egoera: Bi jarduera horiek egiteko lokala behar bada, bakarra duenez, eskaera 

bakarra egin beharko du. Kasu horretan, 2 jarduerak diruz lagundu daitezkeen bi 
egoeraren onuradunen artean badaude, sektore horietako bakoitzaren enpresa-eskaera 
zein egunetan egiten duen aukeratu ahal izango du, eta sektore desberdinetako 
enpresatzat hartzeko aukera izango du egun desberdinetarako, eta zehaztu dituen 
sektoreei dagozkien zenbatekoak egokituko zaizkio, horietako bakoitzean sartutako 
egun-kopuruaren arabera. 

 
Adibidez: enpresa batek (IFK bera duenak) lokal berean garatzen du ostatu- eta jatetxe-
jarduera: eskaera bakarra egin behar du; bertan adierazi ahal izango du zein egunetan 
eskatzen duen dirulaguntza ostatu-enpresa gisa (perimetro-itxieraren egoerarengatik), 
eta zein egunetan jatetxe-enpresa gisa (sektore baten dekretu-itxieraren 
egoerarengatik); baina bi egoera horietan sartzen diren egunak desberdinak izan behar 
dira. Halaber, bi egoera horien datak gainjartzen direlako konpentsatzen duela ikusten 
baduzu, sektore bakar bateko enpresatzat har daiteke diruz lagundu daitekeen egoera 
hori gertatu den egun guztietarako.  

 
Lehen aldian (2021eko urtarrilaren 1etik maiatzaren 10era) diruz lagundu daitezkeen 
egoerak zein egunetan gertatu diren kontuan hartuta, adibide honetarako aukerak 
honako hauek izango lirateke: 
 

a) 15 egun eskatzea (urtarrilaren 26tik otsailaren 9ra) zaharberritze-enpresa gisa 
(sektorearen itxiera-egoerarengatik), eta 54 egun (urtarrilaren 25etik, otsailaren 
10etik martxoaren 8ra eta apirilaren 13tik maiatzaren 8ra) ostatu-enpresa gisa 
(itxiera perimetraleko egoerarengatik). 

b) 69 egun eskatu ostatu-enpresa gisa (itxiera perimetrala dagoelako). 
 
Kontuan hartu behar da, ordea, plantillaren eta metro karratuaren araberako 
gehikuntzei dagokienez, erantzukizunpeko adierazpenean adierazi behar duela nola 
banatzen diren plantilla eta azalera 2 jardueren artean, eta eskabidean diruz lagundu 
daitekeen egoera eta jarduera bakoitzari dagozkion plantilla eta azalera esleitu behar 
dituela. 
 
Adibidean, plantilla 25 pertsonakoa bada, adierazi behar du zenbat dauden esleituta 
ostatu-jarduerarako eta zenbat zaharberritze-jarduerarako. Eskabidean, egun batzuk 
ostatu gisa eta beste batzuk jatetxe gisa eskatzen badituzu, atal bakoitzean jarduera 
horretarako plantilla sartu behar duzu. Azalerarekin gauza bera gertatuko litzateke: 
ostatu-jardueraren eta zaharberritze-jardueraren artean banatu behar da, nahiz eta 
eskaeraren ostatu-zatian ez diren kontuan hartzen metro karratuak, gela-kopurua 
baizik.  

 
 

- 2. egoera: jardueretako bat egiteko establezimendua behar bada, baina bigarrenerako 
ez, 2 eskaera egin beharko dituzu. Establezimendurik gabeko jarduerari buruzko 



bigarren eskaera hori egin ahal izateko, helbide fiskala Getxon egon beharko da (edo 
Getxoko udalerrian pantalana duen enpresa nautiko bat, edo Getxoko lizentzia duen taxi 
edo surf enpresa bat). Kasu honetan, bi eskaeretan data berberak jar daitezke. 

 
Adibidez: enpresa batek (IFK bera duenak) taberna bat kudeatzen du, eta, gainera, 
turismo aktiboko zerbitzuak eskaintzen ditu (ez dago lokalik bigarren jarduera 
honetarako). 2 eskaera aurkez ditzake, bata tabernarako dekretu bidezko itxiera-
egoerarengatik, eta bestea udalerria turismo aktiboko enpresa gisa perimetroan 
ixteagatik, betiere enpresaren zerga-egoitza Getxon badago. Eskabide bakoitzean, diruz 
lagundu daitekeen egoera zein egunetan gertatu den adierazi behar da (urtarrilaren 
26tik otsailaren 9ra, tabernarako; eta urtarrilaren 25etik martxoaren 8ra eta apirilaren 
13tik maiatzaren 8ra, turismo aktiboko jarduerarako), eta bi eskaeretan data batzuk 
batera egon daitezke. Kontuan hartu behar da, ordea, plantilla handitzeko, 
erantzukizunpeko adierazpenean adierazi behar duzula nola banatzen den plantilla bi 
jardueren artean, eta eskabide bakoitzean jarduera horri dagokion plantilla esleitu 
behar duzula. Lokalaren azaleraren araberako gehikuntzari dagokionez, 
establezimenduaren jarduerari buruzko eskaeran soilik sartuko da taberna adibidean. 

 

Jarduera bat baino gehiago eginez gero eta eskabidea egiteko moduari buruzko zalantzarik 
izanez gero, Sustapen Ekonomikoarekin kontsulta dezakezu getxolan@getxo.eus helbidera 
mezu bat bidalita.  

 

I. eranskinean jasotako jarduera batzuk egiten ditut, baina ez dut lokalik zabalik. Eskaera bat 
egin dezaket jarduera bakoitzeko? 

Ez. Kasu horretan, eskabide bakarra aurkeztu beharko duzu, eta bertan adierazi beharko duzu 
zein jarduera-sektoretan egiten duzun eskaera, eta aukera izango duzu sektore desberdinetako 
enpresatzat hartzeko egun desberdinetan, baldin eta jarduera horiek onuradun gisa kokatzen 
diren diruz laguntzeko moduko egoerak gertatu badira. Kasu horretan, beharrezkoa da helbide 
fiskala Getxon egotea, edo, bestela, udalerri horretan pantalana duen enpresa nautiko bat edo 
Getxoko lizentzia duen taxi edo surf enpresa bat izatea. 

Adibidez: helbide fiskala Getxon duen autonomo batek 2 jarduera garatzen ditu, biak lokalik 
gabe: gida turistikoa eta kirol-monitorea. Eskabide bakarra aurkeztu ahal izango du. 2 jarduera 
horiek onuradun gisa hartzen dituzten diruz lagundu daitezkeen 2 egoerak gertatuz gero 
(Getxoko perimetro-itxiera turismo-gidariaren jarduerarako, eta etxeratze agindua 20:00etan 
edo lehenago ezartzea kirol-monitorearenerako), eskabidean erabaki ahal izango luke zein 
egunetan (desberdinak) eskatzen duen turismo-gidari gisa, eta zein egunetan kirol-monitore 
gisa. Diruz lagun daitekeen lehen aldian (2021eko urtarrilaren 1etik maiatzaren 10era), diruz 
lagun daitezkeen 2 egoera horietako bakarra gertatu da (Getxoko itxiera perimetrala), eta 
eskabidean perimetroa ixteko diruz lagun daitekeen egoera bakarrik sar daiteke, eta horren 
barruan, turismo-gidariaren jarduera. Kontratatutako plantilla izanez gero, erantzukizunpeko 
adierazpenean plantilla hori bi jardueren artean banatzea sartu beharko luke, eta eskabidearen 
atal bakoitzean eskatzen ari den jarduerarekin lotutako plantilla bakarrik sartu beharko luke. 

 

Bulego txiki bat daukat nire etxean. Lokaltzat hartu ahal da? 

Ez, diruz lagundu daitezkeen egoera guztietarako, lokalaren azaleraren araberako zenbateko 
gehikuntzetan, ez dira kontuan hartuko egoitza partikular batean kokatutako bulegoak, ez eta 
biltegiak ere. Halaber, ez da helbide partikular bat kontuan hartuko enpresa batek udalerrian 
lokalik duen erabakitzeko orduan. 
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Nola kalkula dezaket niri dagokidan dirulaguntzaren zenbatekoa? Nola kalkulatzen dira 
plantilla eta metro karratuen araberako gehikuntzak? Zer gertatzen da hainbat jarduera egiten 
baditut? 

Dirulaguntza kalkulatzeko, eguneko zenbateko bat ezarri da; zenbateko hori biderkatu egingo 
da enpresa onuradun den diruz laguntzeko moduko egoera gertatu den egun kopuruarekin. 
Enpresak dirulaguntza jaso dezaketen jarduera bat baino gehiago egiten baditu, honako 
eragiketa hau egin beharko da eskabidea aurkezten duen jarduera bakoitzerako (ikusi aurreko 
galderak, non azaltzen baita zenbat eskabide aurkeztu behar diren eta jarduera bat baino 
gehiago garatzen den edo establezimendu bat baino gehiago dagoen kasuetarako adierazi 
beharreko diruz lagun daitezkeen egoerak). 

Eguneko zenbateko horrek 3 zati ditu: 

- Eguneko oinarrizko zenbatekoa. 

- Plantillaren araberako gehikuntzaren eguneko zenbatekoa, 2 tarterekin. Plantillaren 
zenbaketan autonomoak eta soldatapekoak sartuko dira, alde batera utzita lanean ari 
diren lanaldi osoa edo partziala, aldi baterako lan-erregulazioko egoeran daudenak, lan-
harremana etenda dutenak edo jarduera uzten dutenak. Langile bera lantoki eta 
jarduera bakar batera atxikitzea baino ez da onartuko. 

- Lokalaren metro karratuen araberako gehikuntzaren eguneko zenbatekoa, (logela 
kopurua hotelen eta pentsioen kasuan), 2 tarterekin. Barneko lokalaren azalera bakarrik 
hartuko da kontuan; aire zabaleko espazioen kasuan, konputatuko dira enpresarenak 
badira, jabetzan edo alokairu eta/edo emakida bidez, baina ez dira kontuan hartuko bide 
publikoan instalatutako terrazak, ez eta naturagune publikoak. Enpresa nautikoen 
kasuan, pantalanen eta ontzien azalera zenbatuko da. Ez dira kontuan hartuko egoitza 
partikular batean kokatutako bulegoak, ez eta biltegiak ere. 

o II. eranskinean jarduera garatzen den lokalaren zenbaki finkoa adierazi behar 
da; hainbat zenbaki finko dituzten lokal erantsiak badira, guztiak adierazi behar 
dira. Zenbaki finkorik ez duten jarduerarekin lotutako beste espazio batzuk 
baditu, pantalanak eta ontziak barne, horien azalera adierazi behar du, eta 
beharrezkotzat jotzen dituen oharrak egin. 

Zenbateko horiek aldatu egiten dira diruz lagundu daitezkeen egoera batzuetatik besteetara, 
eta, kasu batzuetan, zenbateko desberdinak ezarri dira azpisektore desberdinetarako. 
Zenbatekoak kontsulta ditzakezu oinarrien 5. artikuluko 2. atalean. 

Adibidez: plantillan 5 pertsona eta 130 metro karratuko azalera duen jatetxe bat.  

- "Sektorearen itxieraren” egoeraren eragina izan du, 15 egunez. 

- Eguneko zenbateko hauek dagozkio: 

o Oinarrizko zenbatekoa: 33 €/egun. 

o Gehikuntza plantillaren arabera: 13 €/egun. 

o Gehikuntza lokalaren azaleraren arabera: 17 €/egun. 

- Dirulaguntzaren zenbatekoa, guztira, honako hau izango litzateke: (33+13+17)*15 = 
945€. 

 

 

 



Beste enpresa batekin partekatzen dut lokala, baina enpresa independenteak gara. Nola 
eskatu behar dugu? 
 
Bi enpresak edo gehiagok lokal bera partekatzen badute, enpresa bakoitzak eskabidea aurkeztu 
ahal izango du, eta bere jardueraren eta diruz lagundu daitekeen egoeraren arabera dagozkion 
zenbatekoak egokituko zaizkio, enpresa bakoitzak bere jarduera ekonomikoa garatzen badu. 
Lokalaren azaleraren araberako zenbatekoaren gehikuntzaren kasuan, onuradun bakoitzak bere 
jarduerarako erabiltzen dituen metro karratuak bakarrik sartu ahal izango ditu. Eskatzaile 
bakoitzak, eskabidearekin batera, erantzukizun adierazpen bat aurkeztu beharko du, lokal 
horretan kokatutako enpresa bakoitzaren ordezkariak sinatuta. Adierazpen horretan, lokalaren 
metro karratu guztien kopurua eta lokala okupatzen duten enpresen arteko banaketa adierazi 
beharko dira. Enpresa bakoitzak egotzitako metro karratuen baturak ezingo du lokalaren azalera 
osoa gainditu. 
 
Gerta liteke lokalean kokatutako enpresa batek dirulaguntzaren onuradun izateko moduko 
jarduera bat garatzea, eta gainerakoek ez. Kasu horretan, lehenengo enpresak bakarrik egingo 
luke eskaera, baina, edonola ere, okupatzen dituen metro karratuak bakarrik egotzi ahal izango 
lirateke; horretarako, enpresen arteko azalera-banaketaren erantzukizunpeko adierazpena 
aurkeztu beharko luke. 
 
 
Ondasun-erkidego bat dugu, bazkide bakoitzak eskaera bat aurkeztu behar al du? 
 
Ez: Covid 19aren ondorioak arintzeko dirulaguntzetarako aurreko deialdietan ez bezala, kasu 
honetan Ondasun Erkidegoak eskabide bakarra aurkeztu behar du. Hori bera aplika dakieke 
nortasun juridikorik gabeko unitate ekonomiko edo ondare bereizi bat osatzen duten sozietate 
zibilei eta pertsona fisiko edo juridikoen taldeei. Kontuan izan behar da: 

- Horietan parte hartzen duten pertsona fisiko edo juridiko pribatu guztiak izango dira 
onuradun, eta guztiek bete beharko dituzte oinarrietan ezarritako betekizunak eta 
baldintzak. Horregatik, aurkeztu beharreko dokumentazioaren barruan, kasu batzuetan, 
ondasun-erkidegoaren edo sozietate zibilaren dokumentazioa behar da, bai eta bazkide 
bakoitzarena ere. 

- Elkartearen ordezkari bat izendatu beharko da. Ordezkari horrek ahalmen nahikoa 
izango du elkarteari onuradun gisa dagozkion betebeharrak betetzeko.  

- Taldea deseginez gero Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 
39. eta 65. artikuluetan aurreikusitako preskripzio-epea igaro baino lehen, emandako 
dirulaguntza itzuli beharko du. 

 
Jakina, gerta daiteke ondasun-erkidego, sozietate zibil edo nortasun juridikorik gabeko taldeak 
eskaera bat baino gehiago aurkeztu behar izatea, guztiak ere ondasun-erkidego, sozietate zibil 
edo nortasun juridikorik gabeko elkartearen izenean (adibidez, zenbait establezimenduk 
jarduera onuradunak badituzte diruz lagundu daitezkeen egoeretarako; edo hainbat jarduera 
garatzen baditu, bat lokalarekin eta beste bat eskatzen ez duena, aurreko galderetan 
enpresentzat orokorrean azaldutakoaren arabera). 
 
 
 
 



Ondasun-erkidegoen, sozietate zibilen eta nortasun juridikorik gabeko elkarteen kasuan, zer 
eduki izan behar du kideetako bat ordezkari izendatzeko behar besteko botereak? 
Beharrezkoa al da ahalordea notarioaren aurrean ematea? 
 
Ez da beharrezkoa notarioaren aurrean ahalordea ematea. Nahikoa da ondasun-erkidego, 
sozietate zibil edo nortasun juridikorik gabeko elkarte horretako kide guztiek sinatutako idazki 
bat. 
 
Hona hemen gutxieneko edukia: 
 

- XXXXXXX jaunak/andreak (NAN: ____________) eta yyyyyyyyyy jaunak (NAN: 
_________) (bazkide guztien izen-abizenak) erabaki dute xxxxxxxxxxx-yyyyyy ondasun-
erkidegoaren (IFK: __________) ordezkaria izendatzea : xxxxxxxxxx 
 

- Ordezkaritza emate horrek botere nahikoa ematen dio xxxxxxxx (r)i honako hauetarako:  
 

o Taldeari onuradun gisa dagozkion betebeharrak betetzea. 
o Xxxxxxx – Yyyyyyyyyy ondasun-erkidegoaren izenean jardutea "Getxoko 

jarduera ekonomikoetarako ezohiko laguntzen 2021eko deialdia, Covid 19ren 

ondorioei aurre egiteko" prozeduran. Eskabidea edo dokumentazioaren 

edozein zuzenketa aurkeztu ahal izango da xxxxxxxxxxx-yyyyyyyy ondasun-

erkidegoaren izenean, prozedurarekin lotutako jakinarazpenak jaso ahal izango 

dira, bai eta xxxxxxxx eta xxxx-en izenean aurkeztu beharreko dokumentazioa 

sinatu ere. 

o Beste pertsona fisiko edo juridiko bati ordezkaritza ematea, xxxxx-yyyyyy 

ondasun-erkidegoaren izenean jardun dezan bitarteko elektronikoen bidez, 

“Getxoko jarduera ekonomikoetarako 2021eko aparteko laguntzen deialdia, 

COVID-19aren ondorioei aurre egiteko” (Dirulaguntzaren eskabidea edo 

zuzentzeko eta jakinarazpenak jasotzeko dokumentazioa aurkeztea). 

 
 
Erantzukizunpeko adierazpenean, azkenean, oposizioaren 2 atal agertzen dira. Zer esan nahi 
dute? 
 
Getxoko Udalak honako hauek egiazta ditzake elkarreragingarritasunaren bidez: 

- Pertsona fisikoen NANa. 
- Pertsona edo enpresa egunean badago Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 

Nagusiarekiko betebeharretan. 
 
Udalak egiaztapen hori egitearen aurka egiten badu, alderdi horiek egiaztatzen dituen 
dokumentazioa aurkeztu beharko du. 
 
Bigarren puntuari aurka egiten ez badio, Udalak egiaztatuko du ea pertsona edo enpresa Gizarte 
Segurantzaren Diruzaintza Nagusiarekiko betebeharretan egunean dagoen, nahiz eta egunean 
dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu. Egiaztapen horretan Gizarte Segurantzarekiko 
zorren bat agertzen bada, kudeatu egin beharko duzu dirulaguntzaren onuradun izan ahal 
izateko. 
 
 
 



Aurreko deialdietan jarduerari 4 hilabetez eustea eskatzen zen. Zein konpromiso hartzen 
dituzte enpresek deialdi honetan? 
 
Kasu horretan, ez da eskatzen emakidaren ondoren jarduerari eusteko eperik. Dirulaguntza 
jasotzeko baldintza guztiak betetzen dituzten enpresa guztiek eska dezakete dirulaguntza, eta 
behin emanda, ez da justifikaziorik aurkeztu behar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


