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EKINTZAILETZARAKO ETA TURISMO-ENPRESEN LEHIAKORTASUNAREN 
HOBEKUNTZARAKO LAGUNTZAK 2020 

 [EMET 2020]  

Kodea: 1010208 

(Aurkezpen-epea: 2020/06/6- 2020/07/06 

 
ONARRIZKO INFORMAZIOA 
 
DESKRIBAPENA 
 
Xedea 
 

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan toki-garapenari lagunduko 
dioten turismo-negozio berriak sortzen laguntzeko oinarriak ezartzea, baita turismo-
enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzera bideratutako jarduketak ere, guztia ere 
berrikuntza teknologikoaren babesarekin; halaber, haien kalitatea hobetu nahi da, eta 
turismo jasangarriko eta eskuragarriko eredu baterantz bideratu, baldin eta diruz 
laguntzeko honako ildo hauetan sartzen badira: 

●  Turismo-negozio berriak sortzeko ekintzailetza. 

●  Turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea. 

 
Aurrekontuko zuzkidura 
 
652.000 €  
 
Prestazio ekonomikoa 

Diruz laguntzeko moduko jardunak 

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako turismo-enpresek 2020ko urtarrilaren 
1etik abenduaren 31ra egindako eta fakturatutako  jarduerak, ondorengo linearen 
baten badaude:  

a) Turismo-negozioko berriak sortzea, I. eranskinean zehaztutako ezaugarrien 
arabera (baldin eta jarduera ekonomikoen gaineko zergan alta eman badute 2018ko 
urtarrilaren 1aren ondoren eta 2020ko abenduaren 31aren aurretik.) 

b) Turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea, II. eranskinean zehaztuta 
ezaugarrien arabera eta honako xede hauek bilatzen dituztenak: 

●  Turismo-enpresen eta -zerbitzuen berrikuntza, soluzio teknologikoen bitartez; 

●  Turismo-enpresen eta -zerbitzuen kalitatea hobetzea eta optimizatzea (2017. 
urtea baino lehenagotik hobekuntzaren xedeko negozioan edo establezimenduan 
turismo-jardueran dihardutela egiaztzen duten enpresak); 

●  Eskaintza turismo jasangarrira, arduratsura eta eskuragarrira bideratzea. 
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Laguntzen zenbatekoa 

Laguntza-koadroa EMET 2020 
 

Ebaluazio Batzorde 

Programa honi esleitutako zuzkidura ekonomikoa eman daitekeen zenbatekoa baino 
handiagoa bada, turismo-antolamenduko arduradunak Turismo eta Ostalaritzako 
zuzendariari proposatuko dio agindu honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten 
eskabide guztiei dirulaguntza ematea, eta betetzen ez dituztenei ukatzea. Kasu 
horretan, eskabideak ez dira baloratuko 14. artikuluan ezarritako irizpideen arabera. 
Batzordeak honako kide hauek izango ditu: 
 
 
 
NORI DAGO ZUZENDUTA 
 

Euskal Autonomia Erkidegoan jarduteko eskatzen diren legezko baldintzak 
betetzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoek , ondasun-erkidegoek eta sozietate 
zibilek,  eskuratu ahal izango dituzte; eta honako tipologia hauetako batean sartu 
beharko dute: 

a) Turismo-alojamenduko enpresak; 

b) Sukaldaritza-arloko enpresak; 

c) Bitartekaritzako turismo-enpresak; 

d) Turismo-garraioko enpresak; 

e) Turismo aktiboko enpresak; 

f) Biltzarrak antolatzen dituzten enpresa profesionalak; 

g) Turismo-gidak. 

 

Betekizun komunak 

1. Onuradunek laguntza eskatzen duten turismo-establezimenduan edo 

negozioan jardun beharko dute eskabidea aurkezten duten unean, eta 

Ekonomia Jardueren gaineko Zergan (EJZ) alta emanda egon beharko dute 

laguntza eskatzen duten jarduerari dagokion epigrafean, salbu eta 

ekintzailetza-ildorako laguntza eskatzen badute (I. eranskina), eskabideak 

aurkezteko epea igaro ondoren martxan jartzea aurreikusten den turismo-

negozio berri bat sortzeko. Kasu horretan, abenduaren 31 baino lehen bete 

beharko dituzte bi baldintza horiek. 

2. Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izan behar 

da. 

3. Laguntzaren xede diren inbertsioak Euskadin kokatu beharko dira. 

4. Eskabide bakarra onartuko da pertsona bakoitzeko (fisikoa edo juridikoa), eta 

negozio edo turismo-establezimendu bakarrekoa izan beharko du.  

https://elkarlan-my.sharepoint.com/personal/crist-mad_euskadi_eus/Documents/EMET%202020/FICHA%20WEB/EMET%202020_laguntza%20koadroa.pdf
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5. Bi lineak baztertzaileak dira bere artean. Bi lineak ebatzi ondoren horietakoren 

batean soberakinik balego, bestea finantzatzeko erabili ahalko da, beharrezkoa 

balitz.  

6. Linea bakoitzean jarduerak ez dira baztertzaileak bere artean. 

7. Diruz lagungarriak izango dira 2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra 

bitartean egin eta fakturatzen diren jarduerak. Justifikazioa egiteko epea 

2021ko urtarrilaren 31n amaituko da. 

8. Egindako gastua kontsideratuko da  justifikazioaren aurkezpenaren aurretik 
berariaz ordaindu dena. Ondorioz, data horren ondoren egindako gastuak, 
epeka eta/edo zeharka egindakoak barne,  ez dira kontuan hartuko.     
 

Ekintzailetzarako laguntza-lerroaren betekizun espezifikoak (I. eranskina) 

- Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren jarduera hasten duten turismo-
ostatuko establezimenduek EAEko Turismo Administrazioan laguntza eskatu 
aurretik izapidetu beharko dute turismo-enpresa eta jarduerei buruz indarrean 
dagoen araudia egokitzeko txosten-eskaera. Ez dira onartuko turismo-ostatuak 
sortzeko laguntza-eskabideak, baldin eta, aipatutako administrazioak egindako 
txostenaren arabera, ez badatoz bat dagokien turismo-araudiarekin. 

- Jendeari irekitako establezimenduek irisgarriak izan beharko dute, 
Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean eta lege hori 
garatzeko arau teknikoetan ezarritakoaren arabera. Bestalde, erabilera 
turistikoko etxebizitzek eta etxebizitza partikularretako logelek etxebizitzaren 
irisgarritasuna bide publikotik bermatu beharko dute, aipatutako irisgarritasun-
araudiaren arabera turismo-ostatuei aplikatzen zaizkien baldintzetan. 


