
FAQ’s 
 
50 langile baino gehiago dituen enpresa bat dut, baina langile asko lanaldi partzialekoak 
dira, baita ordukakoak ere. Jaso al dezaket laguntza? 
Dirulaguntza mikroenpresei zuzenduta dago. Ostalaritza (Hotelak eta Jatetxeak) eta Hezkuntza 
(Akademia eta Haurtzaindegi Pribatuak) sektoreetako enpresa txikiak baino ez dira onartuko. 
Plantilla zenbatzeko, langile bakoitzaren lanaldi-ehunekoen batukaria hartzen da kontuan. 
Mikroenpresaren baldintzak betetzeko, batukari horrek ez du 10 lanaldi osora iritsi behar. 
Eskaera egiteko unean, erantzukizunpeko adierazpenean, mikroenpresaren baldintzak 
betetzen dituzuen adierazi behar duzue. Baldintza horiek ez dira soilik plantillari buruzkoak, 
baizik eta aktiboak edo eragiketen bolumenak 2 milioi eurotik gorakoa ez izatea ere eskatzen 
da; eta aurreko baldintzaren bat betetzen ez duten enpresek ez izatea zuzenean edo zeharka 
ehuneko 25eko edo gehiagoko partaidetza. Enpresa txikien salbuespenetarako, mugak 50 
pertsonakoak dira plantillaren kasuan, eta 10 milioi eurokoak aktiboaren edo eragiketa-
bolumenaren kasuan. 
Justifikatzeko unean, 2019ko Sozietateen gaineko Zergaren aitorpena eskatuko dizuegu, 
benetan mikroenpresa bat (edo enpresa txiki bat, hala badagokio) dela egiaztatzeko. Eskaera 
egiteko unean zalantzak baditugu, 2018ko Sozietateen gaineko Zerga eskatu ahal izango 
dizuegu. 
 
Enpresa- edo merkatari-aholkularitzek eta -elkarteek gure bezero eta enpresa elkartuen 
izenean aurkeztu ahal izango ditugu eskabideak? 
Bai. Gainerako agiriekin batera, idazki bat aurkeztu behar duzue, bi aldeek sinatuta egongo 
dena. Idazki horretan, enpresak baimena ematen dio aholkularitzari edo elkarteari eskabidea 
bere izenean aurkezteko. 
Ez da dokumentu-eredurik egongo. Nahi duzuena idatz dezakezue. Argi eta garbi agertu behar 
dute: 

● laguntza eskatzen duen enpresaren datuak,  

● eskaera egiten duen aholkularitzakoak edo elkartekoak.  

● enpresak kudeaketa/elkarteari laguntza hori eskatzeko baimena ematen diola aipatzea  

● eta bien sinadura 

 
Nola lor dezaket Ziurtagiri digital bat konfinamendu-une honetan? 
Orain azkarrena eta errazena BAK aktibatzea da, Ogasunak errenta-aitorpena egiteko guztioi 
bidali digun gakoaren bidez. 
Hiru esteka hauetako edozeinen bidez egin daiteke: 
  
https://web.bizkaia.eus/es/campana-de-renta 
https://web.bizkaia.eus/es/mas-informacion-sobre-bak#rp_masinfo_bak 
https://www.izenpe.eus/bak_dfb/ 
 
Enpresa onuradunei dagokienez, sozietate mugatua den denda edo saltoki bat ere barruan al 
dago? 
Ez dago arazorik enpresaren forma juridikoa sozietate mugatu bat izatearekin. Hori bai, 
mikroenpresa izan behar du. 
Enpresa Ostalaritza (Hotelak eta Jatetxeak ) eta Hezkuntza (Akademia eta Haurtzaindegi 
Pribatuak) sektoreetako kide izanez gero, Enpresa Txiki gisa kalifikatuta daudenak ere eska 
ditzakete. 
 

https://web.bizkaia.eus/es/campana-de-renta
https://web.bizkaia.eus/es/mas-informacion-sobre-bak#rp_masinfo_bak
https://www.izenpe.eus/bak_dfb/


Gehieneko zenbatekoari egiten zaio erreferentzia, baina ba al dago gutxieneko 
zenbatekorik? 
Eskaera asko badaude eta aurrekontu-partida iristen ez bada, dirulaguntza murriztuko 
litzateke? 
Ez dago gutxieneko zenbatekorik. Zenbatekoak oinarrietan daude finkatuta. Gerta daitekeena 
da eskaeren bolumen osoa erabilgarri dagoen aurrekontu-partida baino handiagoa bada, 
dirulaguntza emateko baldintzak betetzen dituzten enpresa eskatzaile guztiekiko murrizketa 
proportzionala egitea. 
 
 
Azkar ibili behar da eskaera egiteko, agian azkenak ez direlako kobratzera iristen? 
Ez da beharrezkoa. Norgehiagoka-araubideko laguntzak direnez, eskabidea erregistratzeko 
data ez da kontuan hartzen ebazteko orduan. Aldeko iritzitako eskabideen kopuruak erabilgarri 
dagoen gehieneko aurrekontu-kreditua gainditzen badu, laguntza guztiak maila 
proportzionalean murriztuko dira. 
 
 
Plantillaren mantentze-zifra kalkulatzeko, ez dira kontuan hartuko ABEEEn dauden 
pertsonak. Oraintxe bertan, itxi duten enpresak euren langileei aplikatutako ABEEEarkin 
daude; orduan, nola kalkulatuko dut? 
Adibidez, autonomo batek derrigorrez itxi duen taberna bat dauka, eta langile bat ABEEE 
egoeran dute. Kalkulatzeko, 2 langile izango lirateke: autonomoa eta langilea? Baina ABEEEn 
egonda, plantillaren zati gisa zenbatu al daiteke? 
Plantilla mantentzeko justifikazioari begira, lehen autonomoak ez du inolaz ere plantilla gisa 
kontatzen. 
2 autonomo baleude, bigarrena bai konta liteke 
Langileari dagokionez, orain ABEEEn dago; garrantzitsuena da berriro irekitzeko unean ABEEEn 
jarraitzen duen ala ez. Berriz ireki ondoren eta 4 hilabeteetan ABEEEn ez badago, zenbatu 
egingo litzateke. 
 
Dirulaguntza jaso dezaket lokala beste negozio batekin partekatzen badut? 
Bai, baldin eta egiaztatu badaiteke lokal horretan garatzen duela jarduera. Justifikazioan 
adierazten da zer dokumentazio aurkez daitekeen lokal horretan jarduera 4 hilabetez 
mantendu dela justifikatzeko, eta honako aukera hauek ematen ditu: kontratuaren kopia eta 
alokairua ordaindu izanaren egiaztagiriak; edo enpresaren izenean horniduraren bat ordaindu 
izanaren fakturak eta egiaztagiriak. 
 
Eska dezaket laguntza egun hauetan lokala aldatu badut? 
Lokala Getxon badago eta IFK eta izen komertziala badituzu, ahal duzu. 
 
Jendearentzat zabalik dagoen establezimendu batean jarduera ekonomikoak garatzen 
dituzten pertsona fisiko edo juridikoentzat dira laguntzak, eta ez dira halakotzat hartuko 
etxebizitza partikularrak. 
Nire negozioa errentamendu-erregimeneko etxebizitza baten dagoen bulego ireki bat da. 
Laguntza-programatik kanpo egongo nintzateke? 
Etxebizitzetan bulegoa duzuen profesionalek laguntza jaso dezakezue. Oinarriek negozioa 
etxebizitzetan kokatzea onartzen dute, baldin eta jarduera bakarra merkataritzakoa bada, hau 
da, ohiko etxebizitza ez badira, bertan erroldatuta ez bazaudete. 
 
Getxon hainbat establezimendu dituen autonomo batek laguntza bakarra eskatu behar du 
ala lokal bakoitzeko bi eskatu beharko lirateke? Nire ustez, aginduan jartzen duen laguntza 



enpresa bakoitzeko da, nahiz eta lokal bat baino gehiago izan, baina ez dakit bietako zein 
lokal adierazi beharko lukeen. 
Laguntzak Getxon gutxienez lokal bat duten enpresei zuzenduta daude. Bat baino gehiago 
badu, eskabidean zehazten duena, konpromisoa hartzen du laguntza justifikatzeko epea 
amaitu arte irekita izateko, hau da, 4 hilabete igaro arte, honako data hauetatik zenbatzen 
hasita: 
- Ixtera behartuta dauden enpresentzat: jarduera bertan behera utzi eta hurrengo egunetik 
aurrera. 
- Ixtera behartuta ez dauden enpresentzat: alarma-egoera amaitzen denetik. 
 

Nola erantsi behar ditut dokumentuak eskaera elektronikoan? 

Multzoka erantsi behar dituzu, hau da, I. eranskinaren orri guztiak dokumentu bakarrean 
pilatuko dira, II. eranskineko guztiak beste dokumentu batean eta dokumentazio gehigarria 
beste batean. 

 
Arazoak ditut aplikazioarekin, eta ezin izan dut eskatutako dokumentazio guztia erantsi. 
Nola osatu dezaket? 

Administrazio Elektronikoko Bulegoan eskaera-eredu bat gaitu da osatu gabe dauden eskaerak 
zuzentzeko. 

Eskura izan lehenengo eskaeraren espedientea; izan ere, derrigorrez bete beharko duzu eremu 
hori, zuzentzeko eskaera hori bidali ahal izateko. 

 

 
Jasotako dirulaguntzen artean gehitu behar al ditut mutualitateak edo Gizarte Segurantzak 
emandako prestazioa? 

Ez. Prestazioak eta dirulaguntzak ez dira mota bereko laguntzak. 

 

 

 

 

 


