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GETXOKO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO 2021EKO APARTEKO LAGUNTZAK COVID-19AREN ONDORIOEI AURRE EGITEKO 

Xedea 
Egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz agintariek hartzen dituzten prebentzio-neurri espezifikoek 2021ean zehar gehien eragiten dieten 
jarduerak egiten dituzten Getxoko enpresentzako laguntzak arautzea. 

Onuradunak 

 Norberaren konturako langileak edo autonomoak. 
 Ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, nortasun juridikorik gabeko pertsona fisiko edo juridikoen taldeak. 
 Mikroenpresak eta enpresa txikiak. 
 Kanpo geratzen dira elkarteak, klubak, fundazioak eta, oro har, irabazi-asmorik gabeko erakundeak, langile autonomo laguntzaileak, bai eta ondare-

sozietateak eta sektore publikoko erakundeak ere. 
 

Diruz lagundu 

daitezkeen 

egoerak eta 

sektore 

onuradunak 

Sektore jakin batzuetako enpresei dirulaguntza emango zaie, diruz lagun daitezkeen egoera hauek gertatzen diren egunetan: 
 Jarduera-sektore bat edo batzuk nahitaez ixtea, legeak aginduta: erabat ixtera behartuta daudenak. 
 Biztanleak etxean konfinatzea: bezero nagusia pertsona fisikoa duten eta ixtera behartuta dauden enpresak. 
 Getxoko udalerriaren itxitura perimetrala: 

o Ostatu turistikoa: hotelak eta pentsioak. 
o Bitartekaritzako turismo-enpresak (bidaia-agentziak, turismo-operadoreak), turismo-gidak, turismo-garraioko enpresak, turismo aktiboko 

enpresak. 
o Getxon lizentzia duten taxiak. 

 Etxeratze-agindua ezartzea 20:00etan edo lehenago: 
o Autoeskolak. 
o Akademiak eta prestakuntza-jarduerak. 
o Gimnasioak eta kirol-jarduerak. 
o Haurrentzako aisialdi-jarduerak. 

 

Baldintza 

nagusiak 

1. Getxon jendearentzat zabalik dagoen lokal batean jardutea, edo lokalik izan ezean, helbide fiskala Getxon izatea. Betekizun horretatik salbuetsita daude 
Getxoko jarduera-lizentzia duten taxi eta surf enpresak eta Getxon pantalana duten enpresa nautikoak. 

2. Aurreko atalean jasotako jardueretako batean aritzea, diruz lagun daitezkeen egoerak kontuan hartuta. 
3. Norberaren konturako langileen edo autonomoen kasuan, Autonomoen Araubide Berezian edo baliokidean alta emanda egotea eskaera egiten den 

unean eta aipatzen den diruz laguntzeko moduko aldi osoan . 
4. Pertsona juridikoen kasuan, bi aldi horietan bazkideetako bat dagokion Gizarte Segurantzako Erregimenean alta emanda egotea edo enpresa 

kudeatzeko besteren konturako langileak izatea. 
5. Dirulaguntzaren xede den jarduera garatzeko ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda egotea, 3. puntuan aipatutako bi aldietan. 
6. Zerga-betebeharrak (Ogasunarekikoak eta Getxoko Udalarekikoak) eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea. 
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Laguntzen 

zenbatekoa 

  

 

PLANTILLAREN 

ARABERAKO GEHIKUNTZA 

(€/egun) 

METROEN ARABERAKO 

GEHIKUNTZA (€/egun) 

PLANTILLAREN 

ARABERAKO GEHIKUNTZA 

METROEN GEHIKUNTZA 

(hoteletan eta ostatuetan 

gela zk.) 

DIRUZ LAGUNDU 

DAITEKEEN EGOERA 
SEKTOREA 

OINARRIZKO 

ZENBATEKO

A €/egun 1. tartea 2. tartea 1. tartea 2. tartea 1. tartea 2. tartea 1. tartea 2. tartea 

SEKTOREAREN ITXIERA 
Ad.: ostalaritza 33 13 23 10 17 4tik 5era 6 edo gehiago 60tik 120ra 

120 baino 

gehiago 

ETXEKO 

KONFINAMENDUA 

Hotelak eta ostatuak 33 20 30 20 30 4tik 5era 6 edo gehiago 

11 eta 25 gela 

bitartean 

26 gela edo 

gehiago 

Taxiak 33 _ _ _ _         

Gainerako onuradunak: 

“itxiera perimetrala” + 

“etxeratze agindua”ren 

onuradunak, lokalik gabe 23 13 23 10 17 2tik 4ra 5 edo gehiago 60 m2-ra arte 

60 m2 baino 

gehiago 

Establezimendua duten 

gainerako sektoreak 33 13 23 10 17 4tik 5era 6 edo gehiago 60tik 120ra 

120 baino 

gehiago 

ITXIERA PERIMETRALA 

Hotelak eta ostatuak 33 20 30 20 30 4tik 5era 6 edo gehiago 

11 eta 25 gela 

bitartean 

26 gela edo 

gehiago 

Taxiak 33 _ _ _ _         

Bitartekaritzako turismo-

enpresak, turismo-gidak, 

turismo-garraioak, turismo 

aktiboa 23 13 23 10 17 2tik 4ra 5 edo gehiago 60 m2-ra arte 

60 m2 baino 

gehiago 

ETXERATZEKO 

AGINDUA 

Autoeskolak, prestakuntza-

jarduerak, kirol-jarduerak, 

haurrentzako aisialdi-jarduerak 13 7 13 7 10 4tik 5era 6 edo gehiago 100 m2-ra arte 

100 m2 baino 

gehiago 
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Dirulaguntzen xede den jarduerari dagozkion metroak eta plantilla. 

- Plantilla: autonomorik soldatapekoenen batukaria hartuko da kontuan, lanaldiaren ehunekoa, ABEE egoera eta abar alde batera utzita. 

- Metroen araberako gehikuntza: 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. 

 Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak dira. 
 

Eskabideak 

 Eskabideak modu telematikoan baino ez dira egingo, Getxoko Udaleko Administrazio Elektronikoaren Bulegoaren bidez. 
 Aurkeztu beharreko eskaeren kopurua: 

o Enpresa batek hainbat establezimendu ditu: eskaera bat establezimendu bakoitzeko. 
o Hainbat enpresak partekatzen dute establezimendua: eskaera bat enpresa bakoitzeko. 
o Enpresa batek establezimendu berean lokala behar duten hainbat jarduera garatzen ditu: eskaera bakarra. 
o Enpresa batek 2 jarduera garatzen ditu, bat establezimenduarekin eta bestea lokalik gabe: 2 eskaera. 
o Enpresa batek jarduera bat edo batzuk egiten ditu establezimendurik gabe: eskaera bat. 

 
 Ondasun-erkidegoen, sozietate zibilen edo nortasun juridikorik gabeko elkarteen kasuan, eskaera bat aurkeztuko dute ondasun-erkidego edo sozietate 

zibilen* izenean; elkartearen ordezkari bat izendatu beharko da, elkarteari onuradun gisa dagozkion betebeharrak betetzeko ahalorde askietsiarekin. 
* Hainbat eskabide aurkez ditzakete, "Aurkeztu beharreko eskabide-kopuruan" jasotako egoeren arabera, baina guztiak ondasun-erkidegoen edo 
sozietate zibilen izenean, eta ez bazkideen izenean. 

Diruz lagundu 

daitezkeen 

aldiak eta 

eskabideak 

aurkezteko 

epea 

1. 2021eko urtarrilaren 1etik maiatzaren 10era: oinarriak BAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, 15 egun naturaleko epea. 
2. 2021eko maiatzaren 11tik ekainaren 30era bitarteko epea: 2021eko uztailaren 1etik 15era bitarteko epea.  
3. 2021eko uztailaren 1etik abuztuaren 31ra bitarteko epea: 2021eko irailaren 1etik 15era bitarteko epea.  
4. 2021eko irailaren 1etik urriaren 31ra bitarteko epea: 2021eko azaroaren 2tik 16ra bitarteko epea.  
5. 2021eko azaroaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko epea: 2022ko urtarrilaren 1etik 10era bitarteko epea.  

Deialdiaren 

oinarriak: 

 BAO zbk.100, 2021eko maiatzak 28 
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Beste 

laguntza 

batzuekiko 

bateragarritas

una  

 Bai.  

Akatsak 

zuzentzea 
Eskabidea aurkeztean dokumentazioa falta bada, 10 egun balioduneko epea emango zaie aurkezteko. 

Emateko 

prozedura 

Laguntza-eskabideak ondoz ondo ebatziko dira, eskabidea aurkeztu den ordenaren arabera, betiere behar bezala beteta badaude eta espedientea osorik 

badago, aurrekontu-kredituaren mugaraino. 

Ordaintzeko 

modua 
Ordainketa bakarra diruz lagun daitekeen aldi bakoitzeko. 

 


