
Musika Eskolaren dirulaguntzak

eskatzeko prozedura



Sartu www.getxo.eus

webgunean.

Klik egin «Udala» atalean, 

eta ondoren, «Musika

Eskola» atalean.



Hemen ikusiko duzu dirulaguntzen

atala. Sartu eta bertan aurkituko

dituzu oinarriak eta eskaera-

inprimakia

Arretaz irakurri oinarriak eta bete

eta gorde eskaera-inprimakia zure

ordenagailuan

Eskaneatu aurkeztu beharreko

ziurtagiri guztiak eta ordenagailuan

gorde, ahal izanez gero dokumentu

bakar batean



Ezinbestekoa da ziurtagiri digitala edo sinadura elektronikorako tresnaren bat izatea (NANe, B@KQ

edo antzekoak) dirulaguntza-eskaera aurkeztu ahal izateko.

Lehenik eta behin, Getxoko Udalaren webgunean sartu: www.getxo.eus

Eta klikatu “Tramiteak”  “Administrazio Elektroniko Bulegoa”.



Aukeratu nola identifikatu bi aukera hauen artean:



Identifikatu ondoren, pantaila hau agertuko da:



«Nire erregistro telematikoa

(ESKAERAK)» atala zabaldu, klikatu

«Egin Eskaera» eta ondoren

«Musika Eskola».

«Eskaeraren Deskribapena»

eremuan idatzi “2022-2023 

ikasturterako dirulaguntza

eskaera” edo antzeko zerbait.

«Dokumentu erantsiak» eremuan, 

erantsi beharreko dokumentuak

gehitu, eskaera-inprimakia(k) 

barne. Lau baino gehiago badira, 

fitxategiak konprimitzeko

programaren bat erabili. Hau, 

adibidez:  

Eta klikatu “Bidali eskaera".

7-Zip updatestar.com



BakQ pertsonalaren eskaera: (1. Eranskina)

Nola lortu?

BakQ lortzeko bi modu daude:

- Izenperen herritartasun-ziurtagiri bat (txartel berdea) baduzu, aurrez aurre lortua, 

edo NANe bat baduzu, BakQ eska dezakezu online eskaeren bidez.

- Online irtenbiderik ez baduzu, aurrez aurreko arreta-gune hauetara jo behar duzu hori

eskatzeko:

- KZgunea Algorta - Algorta Hiribidea, 98, 1.a Solairua. Tel.: 944 03 33 60

- KZgunea Las Arenas - Santa Eugenia kalea 1, 3. solairua. Tel.: 944 03 33 61

Nola emititzen eta aktibatzen da BakQ?

Eskaera arreta-gune batean bete ondoren, mezu elektroniko bat jasoko duzu. Bertan

koordenatuak eta igorpen- eta aktibazio-prozesurako esteka bat egongo dira.

Igorpen- eta aktibazio-prozesua:

- SMS bat jasotzen da pasahitzarekin, eta pasahitz berri eta gogoraerraz batengatik

aldatu beharko duzu.

- Datu pertsonalak egiaztatzen dira eta BakQ erabiltzeko baldintzak onartzen dira.

- Autentifikazioa egiten da lehen aldiz, hodeian sinadura-ziurtagiria egin ahal izateko.

- BakQ prest egongo da nahi diren online harremanetan egiaztatzeko eta sinatzeko.

Herritarren Ziurtagiriaren eskaera: (txartela berdea)

Zer da?

Izenperen Herritar Ziurtagiriak aukera ematen du administrazio publikoekiko

(tokikoak, foralak, autonomikoak eta estatukoak) eta zerbitzu pribatuekiko harreman

telematikoetan identifikatzeko eta elektronikoki sinatzeko.

Txartelean ematen da, eta 4 urteko balioa du. 20€-ko kostua du BEZa barne (2022ko 
martxoaren 1etik), eta BakQ doako aukera da herritarrentzat identifikazio eta
sinadura elektronikoa egiteko.

Ziurtagiria iraungitzeko data baino 60 egun lehenago, Izenpek ziurtagiria berritzeko

prozesuaren berri emateko mezu elektronikoa bidaliko du eskaera egin zenean

emandako posta elektronikoko helbidera.

Nola lortu?

Izenpe Herritar Ziurtagiriaren eskaera bi modutan egin daiteke:

1.Izenperen Herritarraren Ziurtagiria edo NAN elektronikoa aktiboa baduzu, eta

dagozkion gakoak ezagutzen badituzu, on-line eskatu ahal izango duzu, eta ziurtagiria

duen txartela eta gakoak adierazitako posta-helbidean jasoko dituzu.

2.Aurreko kasuan ez bazaude, eskaera-orria bete eta ondoren bertaratze bidezko

identifikazioa egin beharko duzu. Izenpek gaitutako erregistro-puntuetako

adozeinetara joan zaitzeke, aurrez hitzordua hartuta.

Hitzordu bat telefonoz eskatzeko: 900 840 123

Helbidea: Gran Vía 85 Bilbao

Dokumentazioa (2. Eranskina)
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