
¡Ausartu zaitez…!



¿Aurkezpena?



¿Aurkezpena?

Arau bakarra: eroso sentitu zaitez.…



¿Aurkezpena?

Getxolan,  Getxoko Udaleko Ekonomia Sustapenerako eta Enplegu Zerbitzuak

Gure helburuak:

Enplegua, enpresen sorrera eta ekonomiaren
sustapena bultzatzea Getxon.

Gure XEDEA:

Getxoko tokiko garapena eta hazkunde
iraunkorra sustatzea, berrikuntzaren,
ezagutzaren eta sareko lanaren bidez. Tokiko
garapenaren barruan sartzen dira, besteak
beste, enplegu aukerak hobetzea, enpresa
sarea sortu, hazi eta hobetzea eta udalerriko
bizitza dinamizatzea, baliabide endogenoen
eta kanpoko aukeren bidez .



¿Aurkezpena?

Getxolan, Getxoko Udaleko Ekonomia Sustapenerako eta Enplegu Zerbitzuak

Gure JARDUERA eramuak:

* Autoenplegua / Pertsona ekintzaileak.

* Enpresak.

* Bestelakoak:
- Behatokia
- Argitalpenak
- (…)



¿Aurkezpena?

Getxolan, Getxoko Udaleko Ekonomia Sustapenerako eta Enplegu Zerbitzuak

Gure TALDEA, gure PERTSONAK:

•Elena Larburu - Ekintzailetza Arloa
elarburu@getxo.eus

•Idoia Belasko - Enpresa Arloa
ibelasko@getxo.eus

* Mirene Zabalgogeazkoa -Merkataritza eta Ostalaritzako Enpresa
Arloa

mzabalgogeazcoa@getxo.eus

•Jose Rica eta Ainhoa Urbano - Esparru estrategikoen
Arloa
jrica@getxo.eus / aurbano@getxo.eus

•Sonia Urdiain - Turismo Arloa
surdiain@getxo.eus

mailto:elarburu@getxo.eus
mailto:ibelasko@getxo.eus
mailto:mzabalgogeazcoa@getxo.eus
mailto:jrica@getxo.eus
mailto:aurbano@getxo.eus
mailto:surdiain@getxo.eus


¿Aurkezpena?

Getxolan, Getxoko Udaleko Ekonomia Sustapenerako eta Enplegu Zerbitzuak

Getxo Elkartegia.

http://www.getxo.eus/eu/getxolan

Ogoño K/, 1.
48930 Areeta - Getxo. Bizkaia

Tel.: 94 466 01 40
Fax: 94 466 01 49

getxolan@getxo.eus

Ordutegia:

Astelehenetik ostegunera 8:30etik 18:30etara.
Ostiraletan 8:30etik 15:00etara.

http://www.getxo.eus/eu/getxolan
mailto:getxolan@getxo.eus
http://goo.gl/maps/jh2Aw
http://goo.gl/maps/jh2Aw


Getxolaneko Autoenplegu Zerbitzuak:

IDEIATIK PROIEKTURA

Ni

Ekintzaile



Getxolaneko Autoenplegu Zerbitzuak :
IDEIATIK PROIEKTURA

http://alejandrofariña.com/wp-content/uploads/2014/04/preguntas.jpg
http://alejandrofariña.com/wp-content/uploads/2014/04/preguntas.jpg


ENPRESA JARDUERA baten GARAPENEAN

beti daude hiru elementu

PERTSONA + IDEIA + PROIEKTUA

+ +

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=l0GCZCJqBj0wcM&tbnid=HTS-Q7PBdvJnRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zdnet.com/want-to-file-a-patent-this-software-could-help-7000020071/&ei=LlqgUt_pOcyS0QXi_YDQBw&bvm=bv.57155469,
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=l0GCZCJqBj0wcM&tbnid=HTS-Q7PBdvJnRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zdnet.com/want-to-file-a-patent-this-software-could-help-7000020071/&ei=LlqgUt_pOcyS0QXi_YDQBw&bvm=bv.57155469,
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SZbnQy-9TGnMAM&tbnid=qGCLXQnyGCIz7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://emprendedorprofesionalfp.blogspot.com/2012/02/emprendedor-12-reflexiones-para.html&ei=N2GgUpvTB4GJ0AWV3oHwDg&bvm=bv
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SZbnQy-9TGnMAM&tbnid=qGCLXQnyGCIz7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://emprendedorprofesionalfp.blogspot.com/2012/02/emprendedor-12-reflexiones-para.html&ei=N2GgUpvTB4GJ0AWV3oHwDg&bvm=bv


Getxolaneko Autoenplegu Zerbitzuak :
PERTSONA, IDEIATIK PROIEKTURA…

AUTOENPLEGURAKO AHOLKULARITZA zerbitzua.

Zer egiten dugu?:

https://www.youtube.com/watch?v=b1K31w05eW4

https://www.youtube.com/watch?v=b1K31w05eW4


Getxolaneko Autoenplegu Zerbitzuak :
PERTSONA, IDEIATIK PROIEKTURA …

AUTOENPLEGURAKO AHOLKULARITZA zerbitzua. Zer egiten dugu?:

* Informazioa eman:

- Informazio interesgarria ematen dugu eta zalantzak eta galderak argitzen ditugu.

- Enpresa forma juridikoei eta beharrezko tramitazioei buruzko informazioa ematen
dugu.
- Ekintzailetzaren arloko laguntzei eta diru laguntzei buruzko informazioa ematen
dugu .

* Orientazioa eman:

- Zure ekintzailetza prozesuan jarraitu beharreko urratsei buruzko orientazioa
ematen dugu.
- Zure negozio ideia burutzen eta lantzen lagunduko dizugu.

- Ekintzailetzarako finantzazioari buruzko orientazioa emango dizugu.



Getxolaneko Autoenplegu Zerbitzuak :
PERTSONA, IDEIATIK PROIEKTURA …

AUTOENPLEGURAKO AHOLKULARITZA zerbitzua. Zer egiten dugu?:

* Prestakuntza eman:

- Prestakuntza ibilbide bat eskaintzen dizugu:
 Aurre ekintzailetzaren tailerra
 Enpresa kudeaketaren tailerra.
 Prestakuntza elementuak arlo eta gai desberdinetan.

* Babesa eman:

- Babesa ematen dizugu zure Negozio Plana eraikitzeko orduan, tutoretza
pertsonalizatuen bidez.

- Eta babesa ematen jarraitzen dugu zure enpresa eratu duzunean ere.…



Getxolaneko Autoenplegu Zerbitzuak :
PERTSONA, IDEIATIK PROIEKTURA …

Zein baldintza bete behar da AUTOENPLEGU zerbitzuan parte hartzeko ?:

* Negozioaren alta GETXOn + bizilekua GETXOn :

-Egoitza GETXON- errolda – eta negozioa GETXON.

* Egoitza GETXOn baina negozioa udalatik kanpo:

- GETXOn erroldatutako pertsona (negozioaren tokiko agentziara bideratzea gomendatu daiteke)

* Negozioaren alta GETXOn + bizilekua EZ GETXOn :

- Negozioa GETXON kokatuta egon behar da; ez da nahitaezkoa pertsona sustatzaileak Getxon

erroldatuta egotea.



AHOLKULARITZA PROZESUA



Getxolaneko Enpresentzako zerbitzuak :
SORTUTAKO ENPRESAK

ENPRESENTZAKO AHOLKULARITZA zerbitzua. Zer egiten dugu?

• Aholkularitza eskaintzen diegu Getxoko enpresei negozioaren arlo desberdinetan: 
• Estrategia eta negozio-eredua 
• Merkatu berriei buruzko azterlana eta dibertsifikazioa
• Komunikazioa, marketina eta arlo komertziala
• Sare sozialak, online marketina, eta presentzia Interneten
• Teknologia berriak
• Ekonomia eta finantzak
• Arlo legala
• Arlo fiskala
• Antolamendua eta giza baliabideak
• Laguntzak eta diru-laguntzak
• Komertzioaren arlo bereziak (merchandising, erakusleiho-apainketa, irudi komertziala, 
barrualdeen banaketa, inbentarioen kudeaketa, etab.)
• Ostalaritzako arlo bereziak (kalitatea, derrigorrez bete beharreko araudiak, barrualdeen 
banaketa, inbentarioen kudeaketa, kartak berrikustea, barra- eta areto-zerbitzua, prezio-
finkatzea, etab.)

•Prestakuntza ibilbide bat eskaintzen dugu kudeaketa arlo desberdinetan, udalerriko enpresen
beharrizanetara egokituta.



- GUNEAK: Coworking
http://www.getxo.eus/eu/getxolan/noticias/186

- Getxo Meeting
https://www.getxo.eus/eu/getxolan/getxo-meeting/getxo-meeting

Getxolaneko beste zerbitzu batzuk
ekintzaile eta enpresentzat

Networking Lankidetza Kooperazioa

http://www.getxo.eus/eu/getxolan/noticias/186
https://www.getxo.eus/eu/getxolan/getxo-meeting/getxo-meeting


BERRIZ ENPRESA PROGRAMA
Funtzionatzen ari den enpresa bat eskuratu nahi duten ekintzaileei zuzendua

Beste zerbitzu batzuk
ekintzaile eta enpresentzat

HELBURUA.- Enpresa jarraipena eta hazkundea erraztea, saltzaileei eta erosleei 
transmisioa modu antolatu eta planeatuan egiten lagunduz.

PUBLIKO OBJEKTIBOA.
• Merkataritza, ostalaritza eta alojamendu sektoreetako enpresaburuak,
finkatutako negozioak dauzkatenak
• Funtzionatzen ari diren negozioak eskuratu nahi dituzten ekintzaileak.

EZAUGARRIAK
• Pertsonalizatua eta malgua
• Erabateko konfidentzialtasuna
• Zerbitzu bereiziak eroslearentzat eta saltzailearentzat
• Dohainik



BERRIZ ENPRESA PROGRAMA
Zerbitzuak alde erosleari

Beste zerbitzu batzuk
ekintzaile eta enpresentzat

•NEGOZIOEN BILAKETA AKTIBOA, EKINTZAILEAREN PROFILAREN ARABERA

•SALGAI DAGOEN NEGOZIOAREN ANALISIA EGITEKO LAGUNTZA

•ENPRESA PLANA EGITEKO AHOLKULARITZA

•TRANSMISIOA IXTEKO, KONTRATUAK FORMALIZATZEKO, ENPRESA ABIAN JARTZEKO ETA
JAKINTZA ESKUALDATZEKO PROZESUAN LAGUNTZEA

www.berrizenpresa.com



Gure zerbitzuei eta beste gai batzuei buruzko informazio eguneratu gehiago:

* Ekintzailetza :

http://www.getxo.eus/eu/getxolan/emprendedores

http://www.getxo.eus/eu/getxolan/emprendedores/formacion-emprendedores-getxolan

* Enpresentzako prestakuntza (enpresa sortzeko prozesuan daudenek ere hartu ahal
dute parte):

http://www.getxo.eus/eu/getxolan/empresas/formacion-empresas-getxolan

•Beste interes-erreferentziak:

http://www.getxo.eus/eu/getxolan/emprendedores/recursos-emprendedores-getxolan

http://www.getxo.eus/eu/getxolan/informes-y-estudios

Gehiago jakin nahi baduzu …?

http://www.getxo.eus/eu/getxolan/emprendedores
http://www.getxo.eus/eu/getxolan/emprendedores/formacion-emprendedores-getxolan
http://www.getxo.eus/eu/getxolan/empresas/formacion-empresas-getxolan
http://www.getxo.eus/eu/getxolan/emprendedores/recursos-emprendedores-getxolan
http://www.getxo.eus/eu/getxolan/informes-y-estudios


Gure zerbitzuei eta beste gai batzuei buruzko informazio eguneratu gehiago:

* Sektore espezifikoak

- Merkataritza eta ostalaritza

http://www.getxo.eus/eu/getxolan/empresas/comercio-getxolan

* Eremu estrategikoak:

- Industria sortzaileak eta kulturalak
- Kirolaren eta Ongizatearen teknologiak eta industriak.
- Kulturaren eta Wellnessaren turismoa.

http://www.getxo.eus/eu/getxolan/noticias/161

Gehiago jakin nahi baduzu …?

http://www.getxo.eus/eu/getxolan/empresas/comercio-getxolan
http://www.getxo.eus/eu/getxolan/noticias/161


Diru-laguntzak

GETXOKO UDALA

UDAL TASAK. GETXOKO UDALA
http://www.getxo.net/eu/ayuntamiento/normativa

• Jarduera eta instalazioengatiko nahiz lokalak irekitzeagatiko zerbitzuen tasak: % 75eko hobaria. 
2021. urtean, % 50eko murrizketa (gehigarria)

• Hirigintza zerbitzuen eta obra lizentzien tasa: % 50eko hobaria

• Zabor bilketaren, garraioaren eta tratamenduaren tasa eta Estolderia tasa: % 75eko murrizketa 
lehen urtean eta % 50ekoa bigarren urtean. Jardueraren edo, hala badagokio, irekitzearen 
aurretiazko jakinarazpena egiten den egunetik zenbatzen hasita, ezarpen berriko enpresa 
jarduerak edo jarduera komertzialak hasten dituzten zergadunei  (ur kontagailua hobaria eskatzen 
duenaren izenean egon behar du)

Bete beharreko baldintzak:
- lokalaren katastro-balioa ezin da 225.000€-koa baino handiagoa izan
- Getxolanen gainbegiraketa eta aldeko txostena (obra lizentziarako izan ezik)

http://www.getxo.net/eu/ayuntamiento/normativa


Diru-laguntzak

GETXOKO UDALA

EUSKERA ZERBITZUA. GETXOKO UDALA:

https://www.getxo.eus/eu/katalogoa/

* Euskarazko errotulazioa (Errotuluak, olanak, biniloak, pertsianak eta ibilgailu
komertzialak): 

- euskaraz soilik idatzi bada, haren zenbatekoaren % 50 ordainduko da, gehienez 360 eurora arte.

- errotulu elebiduna bada, euskaraz eta gaztelaniaz, haren zenbatekoaren % 30 ordainduko da,
gehienez 180 eurora arte (euskarazko testua, kokapenagatik, letra tamainagatik edo
bestelakoengatik nabarmenduta egon behar da).

- itzulpen eta aholkularitza zerbitzua, dohain, errotulua jarri baino lehen.

* Itzulpen zerbitzua: doako itzulpen edo zuzenketa zerbitzua, gehi@getxo.net helbide 
elektronikoaren bidez. Negozioari buruzko testuak euskaraz jartzeko laguntza behar baduzu 
(ordutegiak, oharrak, bisita-txartelak, menuak eta abar).

Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzua
944660010/11

euskara.zerbitzua@getxo.eus

http://www.getxo.net/eu/euskara/servicios

https://www.getxo.eus/eu/katalogoa/
mailto:gehi@getxo.net
mailto:euskara.zerbitzua@getxo.eus
http://www.getxo.net/eu/euskara/servicios


Helburua Kontratatzeko laguntzak, lansaio osoko o lanaldi partzialeko hiru hilabete edo gehiagoko kontratuak 
egiteko, Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean. 

Diru-laguntza jaso dezaketen kontratuak: Gutxieneko iraupena: 2020ko uztailaren 1ren abenduaren 
31ren artean hasi diren kontratuak. Hiru hilabete iraungo dute gutxienez, eta edozein kontratazio 
modalitaterekin formalizatu ahalko da, prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratua izan ezik. Lanaldia osoa edo 
partziala izan beharko da (gutxienez jardunaldiaren %50) 

Diruz laguntzeko zenbatekoak eta kontratuak: 
 3.000 euro gehienez 3 hilabeteko lanaldi osoko kontratuetarako. Zenbateko hori 4.500 eurokoa izango da 

baldin eta kolektibo* hauetako pertsonak kontratatzen badira. 
 6.000 euro gehienez 6 hilabete edo gehiagoko lanaldi osoko kontratuetarako. Zenbateko hori 9.000 

eurokoa izango da baldin eta kolektibo* hauetako pertsonak kontratatzen badira. 
 Hiru eta sei hilabete arteko iraupena duten kontratazioen edo kontratazio partzialen kasuan (% 50eko 

gutxieneko jardunaldia), lan egindako denborarekin proportzionala izango da dirulaguntza. 
 Kontratua emakumeek egiten duten kasuetan, dirulaguntzaren zenbatekoa % 10 handituko da. 

Kontratuaren iraupena zenbatze aldera, aintzat hartuko dira horren luzapenak, betiere hasierako kontratua 3 
hilekoa bada gutxienez. 
Diru-laguntzen azken zenbatekoak ezin du izan kontratatutako pertsonen soldatako eta gizarte-
segurantzako kostuen %75 baino handiagoa (kolektiboen* kasuan %100) , kontratu amaierarengatik 
eman beharreko kalte-ordainak eta enpresak ordaindu behar duen Gizarte Segurantzaren kuota barne. 
*Kolektiboak: DSBEaren titularrak edo onuradunak, 35 urtetik beherakoak, iraupen luzeko langabeak (kontratazioaren aurreko 
540 hilabeteetan Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta daudenak, baldin eta denboraldi horretan gutxienez 360 egunez 
langabezian egon badira) eta 55 urtetik gorakoen pertsonak. 

Nor kontratatu daiteke 
 Langabea izatea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enpleguaren eskatzaile modura izena emanda egotea. 
 Getxon erroldatuta egotea. 
 Kontratatutako pertsonek ezin dute enpresako titular/bazkideen odolkide/ahaide izan, ezta elkarbizitza-unitate 

berekoak ere. 

Enpresa edo erakunde onuradunak Enpresak, dendak eta profesionalak eta irabazi-asmorik gabeko 
erakundeak, elkarteak eta fundazioak, betiere lantokia eta jarduera ekonomikoa Getxon badute. 



Betekizunak 
 Kontratuek Gizarte Segurantzako erregimen orokorrekoak izan behar dute. 
 Enpresa bakoitzeko 3 kontratu diruz lagunduko ahalko dira gehienez. Deialdi hau argitaratzean edo diruz 

lagundutako lehen kontratua egin aurretik 2 edo langile gutxiago duten enpresetarako (langile autonomoak barne), 
gehienez kontratu 2 lagundu ahalko da diruz. 
 Kanpoan geratzen dira honako pertsona hauen lan-kontratazioak: deialdi honetan eta aurreko 3 deialdietan pertsona 

horiek kontratatzeagatik enpresa berberean jadanik laguntza jaso dutenak. 

Eskariak aurkezteko epea BAOn argitaratu eta hurrengo egunetik 2021/02/08ra arte 

Eskariak aurkezteko tokia 
 www.getxo.eus/eu. Administrazio elektronikoaren bulegoa (AEB) 
 Presentziala: Getxoko herritarrentzako arreta-bulegoak (HAB). Helbideak eta ordutegiak: www.getxo.eus/eu. 

Informazioa hemen: 
 BAO (abenduan argitaratzea aurreikusita) 
 Getxolan. Getxo Elkartegia.Ogoño kalea, 1. Areeta. Telefono-zenbakia: 94 466 01 40. getxolan@getxo.eus

http://www.getxo.eus/eu/getxolan 

Helburu bereko laguntzekin bateragarriak al dira? EZ. Diru-laguntza hauekin batera ezin da administrazio edo 
erakunde publiko eta pribatuek kontzeptu eta helburu bererako ematen dituzten diru-laguntza eta laguntzarik jaso, salbu 
Gizarte Segurantzak ematen dituen hobariak. 

Diru-laguntzak nola emango diren Eskariak aurkeztutako ordenan, betiere behar bezala beteta badaude, 
espedientea osorik badago, eta diruz lagundutako kontratuen %40 gutxienez emakumeekin egin dela betetzen bada 
eta aurrekontu-kredituaren mugara heltzeraino. 

Ordaintzeko modua Bi ordainketa: 
Eskumena duen organoak ematen dituen laguntzak ebatzi ondoren, %70 (eskaera aurkezteko epea amaitu eta gehienez 
bi hilabetera, betiere eskaria behar bezala beteta badago). 
Gainerako %30 egiaztatzen denean diruz lagundutako kontratazioko baldintzak betetzen direla. 



Diru-laguntzak
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Bizkaiko Foru Aldundiaren 77/2021 FORU DEKRETUA

Ekintzailetzako ekimenak sustatzeko
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/27/I-435_eus.pdf?hash=15c1081bb6cc7cf1df54ebe3e69f9985

2. ATALA: ENPRESAK SORTZEKO ETA ABIARAZTEKO LAGUNTZAK

Helburua:

Sustatzaileek sustatutako enpresa-proiektuak sortzen eta abian jartzen laguntzea.

Laguntzak eskatzeko epea:

1. deialdia: 2021ko irailaren 6ko 08:00etatik urriaren 1eko 13:30etara.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/27/I-435_eus.pdf?hash=15c1081bb6cc7cf1df54ebe3e69f9985


ERAKUNDE onuradunen BETEKIZUNAK:

1.-Jarduera ekonomikoetan alta ematea 2020-10-13tik 2021-09-30ra bitartean- eta  alta 
horri eustea diru-laguntza eskatzen den egunean.
- Aurkeztutako negozio-planarekin zuzenean lotutako jarduera ekonomiko batean.

2.-Sozietatearen egoitza, zerga egoitza eta Lantokia Bizkaiko L.Han egon behar dira.

3.-Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean egon behar dira.

Diru-laguntzak 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA



Ez dira ERAKUNDE onuradunak izango aurreko baldintzak betetzen badituzte ere :
- 2021.an edo 2020ko azken seihilekoan IFZ/NAN bera izanik, baja hartu dutenak EJZn
dirulaguntza eskatzen den erakundearen jarduera ekonomikoaren talde berean. 

- NORTASUN JURIDIKOA DUEN edo EZ DUEN enpresa bateko BAZKIDE edo ERKIDE izan diren
enpresaburu indibidualak edo profesionalak, baldin eta enpresa horrek baja hartu badu 2021an 
edo 2020ko azken seihilekoan dirulaguntza eskatzen duen enpresaburu indibidualaren 
jarduera-talde berean. 

- Aurreko bi deialdien kargura dirulaguntza esleitu zaien enpresak eta banakako enpresaburuak. 

- Aurreko bi deialdien kargura esleipendun izan diren enpresetan bazkide edo erkide izan diren 
banakako enpresaburuak edo enpresaburuak.

- Banakako enpresaburuak eta profesionalak, eta dirulaguntzak kalkulatzearen ondoreetarako 
bazkide edo erkiderik ez duten enpresak.

Diru-laguntzak 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA



PERTSONA sustatzaileek BETE BEHARREKO BALDINTZAK:

1.-Norbanako enpresaburua edo profesionala; ondasun-erkidego edo sozietate zibil bateko 
bazkidea; enpresako bazkide-langilea; ekonomikoki mendekoak diren autonomoak.

2.- Bizilekua Bizkaian izatea, modu etengabean, JEZean alta hartu aurreko 3 hilabeteetan.

3.-Sustatzaileak egoera hauetako bat egiaztatu behar du jarduera ekonomikoetan alta ematen 
duen egunaren aurre-aurreko unean: langabezia; enplegu-hobekuntza, non lan-kontratuak ez duen 
gainditzen hitzarmenez ezarritako lanaldiaren %40; edo ABEEE baten edo EEE baten mende egotea. 
(beti LANBIDEN ALTAN egonda)

4.-AUTONOMOEN erregimen berezian ALTA eman izana 2020-10-13 eta 2021-09-30 bitartean.

5.-Gutxienez sustatzaileetako batek enpresa-kudeaketaren gaineko prestakuntza eta Negozio plana
garatzeko banakako aholkularitza jaso beharko ditu, 2020-07-1etik 2021-09-30ra bitartean, 
erakunde homologatuekin.
(Era berean, 2020an eta 2021an DEMA Enpresa Garapenarekin Anezka edo Taldeka programetan 
behar bezala parte hartu eta gainditu duten pertsonak sartu ahal izango dira.)

Diru-laguntzak 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 



Diru-laguntzaren ZENBATEKOA: 

• 5.000 € erakunde onuradunari, norbanako sustatzaile bakarra baldin badago.
• 2.000 € gehiago baldintzak betetzen dituen bazkide bakoitzeko (ikastaroa eta 
aholkularitza formakuntza ezik; bakar batek egitea nahikoa da)

Diru-laguntzaren kalkulua egiteko, bazkidea edo sustatzailea ez da kontuan hartuko baldin eta 
Jarduera ekonomikoaren kode berean baja hartu badu (lau digituko kode numerikoa), langile
autonomoen araubidearen kasuan, lan istripuak eta lanbide-gaixotasunak direla-eta edo, 
mutualitateen kasuan, jarduera berean, 2021. urtean edo 2020. urteko azken seihilekoan. 

Erakundeko gehienezkoa:  15.000 €

JUSTIFIKAZIOA: alta eman zenetik urte natural bateko epeari dagozkion kotizazioen 
oinarrien txostena eta Gizarte Segurantzari ordaindutako kuotak aurkeztu beharko dira.

Diru-laguntzak 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 



Balorazio-irizpideak (norgehiagoka araubidea):

1.- Langabezian emandako denbora (Lanbiden altan egonda)
2.- Bazterkeria-arriskuan egotea.
3.- Adina.
4.- Enpresaren helbide fiskala dagoen udalerrian erregistratutako langabezia-tasa.
5.- Alta emandako jarduera motaren arabera.
6.- Forma juridikoa.
7.- Demaren Anezka edo Taldeka programetan parte hartu izana.

- Irizpide hauek baldintza guztiak betetzen dituen pertsonari ezarriko zaizkio.
- Entitate batzuek puntuazio berdina lortzen badute, hurrenkera espedienteak 
dokumentazio guztia duen dataren arabera finkatuko da.

Diru-laguntzak 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA



Diru-laguntzak 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

1- LANGABEZIAN EGIN DUEN ALDIA

Atal hau baloratzeko, LANBIDEK egindako INSKRIPZIO-ALDIEN ETA LAN-
EGOERAREN TXOSTENA eta Gizarte Segurantzaren LAN-BIZITZAREN TXOSTENA 
aurkeztuko dira.

Langabezian egondako denboratzat hartuko da sustatzailea enplegu-eskatzaile
gisa enplegu-zerbitzu publiko batean etengabe inskribatuta egon den eta Gizarte
Segurantzan alta-egoeran ez dagoen denbora.

• Urtebete baino gutxiagoko langabezia-egoera: puntu 1.

• Urtebeteko edo gehiagoko eta bi urte baino gutxiagoko langabezia-egoera: 
3 puntu.

• Bi urte edo gehiagoko langabezia-egoera: 5 puntu.



Diru-laguntzak 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

2- BEREIZKERIA ARRISKUAN DAUDEN KOLEKTIBOETAKO KIDE IZATEA

Gizarte-bazterkeria jasateko ARRISKUAN dauden kolektiboen ezaugarriak (7. artikulua):

1.- Bizkaiko gizarteratzeko foru-zerbitzuen zerbitzu eta programetan sartuta dauden 
pertsonak.

2.- Udal bateko oinarrizko gizarte-zerbitzuek baztertutzat jotzen dituzten pertsonak.

3.- Gutxienez % 33ko minusbaliotasun aitortua duten pertsonak.

4.- Guraso bakarreko familia bateko aita edo ama.

5.- Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradunak.

6.- Toxikomano ohiak (alkoholiko ohiak eta drogazale ohiak), 6 hilabetez jarraian 
tratamenduan egon direnak.

7.- Genero-indarkeriaren biktimak.

8.- Preso ohiak, integrazio-prozesuetan dauden errefuxiatuak eta etxegabetasun-prozesuak 
gainditu dituzten pertsonak.

9) Sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima gisa detektatutako emakumeak

• Talde horietako kide izatea: 3 puntu.

• Talde horietako kide ez izatea: 0 puntu.



Diru-laguntzak 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

3- PERTSONA EKINTZAILEAREN ADINA

• 30 urtera arteko gaztea, Ekonomia-jardueren gaineko Zergan alta emandako 
eguna barne: 3 puntu.

• Ekonomia-jardueren gaineko Zergaren alta-datan 45 urtetik gorakoa den 
pertsona (beteak): 5 puntu.

• Ekonomia-jardueren gaineko Zergaren alta-datan 50 urtetik gorakoa den 
pertsona (beteak): 7 puntu.



Diru-laguntzak 
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4 – ERAKUNDE ONURADUNAREN HELBIDE FISKALAREN UDALERRIAN 
ERREGISTRATUTAKO LANGABEZIA-INDIZEA (I. eranskina) 

• % 10eko edo hortik beherako langabezia-indizea: puntu 1.

• % 10etik gorako eta % 13tik beherako langabezia-indizea: 2 puntu.

• % 13ko edo gehiagoko eta % 16tik beherako langabezia-indizea: 3 puntu.

• % 16ko edo gehiagoko langabezia-indizea: 4 puntu.



Diru-laguntzak 
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5 – EGITEN DEN JARDUERA.

• Jarduera ekonomikoa honako jarduera-arlo hauetako bati baldin badagokio:

industria; digitalizazioa; zaintzaren ekonomia; ingurumen- jasangarritasuna

• Izaera berritzailea duten jarduerak: merkatuan lehendik dauden produktu, 
zerbitzu edo prozesuetatik nabarmenki desberdintzen diren produktu, 
zerbitzu edo negozio-prozesuak (edo guztien konbinazioa) sortzeko
planteamendua justifikatzen duten enpresa-proiektuak.

• Inpaktu-ekintzailetza jarduerak: ekonomia, gizarte edo ingurumen arloan 
balio erantsia sortzea justifikatzen duten enpresa-proiektuek.

• Jarduera hauetakoa bat izatea: 5 puntu.

• Jarduera horietakoa ez izatea: 0 puntu.



Diru-laguntzak 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

6 - FORMA JURIDIKOA

Gizarte-ekonomiako enpresen kasuan puntuatzen da: kooperatibak eta lan-
sozietateak.

• Forma juridiko hauetako bat izatea: 5 puntu. 

• Forma juridiko horietakoa ez izatea: 0 puntu.



Diru-laguntzak 
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7 – DEMA ANEZKA EDO TALDEKA PROGRAMETAN PARTE HARTZEN DUTENAK

Programa horiek behar bezala gainditu dituzten parte-hartzaileen kasuan 
puntuatzen da.

• 3 puntu.



Diru-laguntzak
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3. ATALA: ENPRESA-TRANSMISIOA

Helburua:
Diruz lagun daitekeen ekintzatzat hartuko da enpresa-transmisioa baldin jardunean
den enpresa baten %80 eskuratzen badute, gutxienez, beste enpresa batzuek baldin eta:
• Enpresa-transmisioa merkataritzako kontratu bidez gauzatu beharko da, eskritura publikoan, 

merkataritza-funtsaren balioa adierazten dela.
• Behin enpresa-transmisioa gauzatuta, jarduera ekonomiko bera mantendu beharko da.

Zenbatekoak: 
• 2 ataleko berdinak

ONURADUNAK:
• 2020ko urriaren 13aren eta 2021eko irailaren 30aren artean eskuratuak izatea eta titulartasun-

aldaketa jasota egotea Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren enpresaburuen, 
profesionalen eta atxikitzaileen zentsuan (036 eredua).

Gainerako betekizunak, 2 ataleko berdinak (norgehiagoka araubidean bazkideez gain, langileen
kopurua ere baloratuko da) eta eskabideak aurkezteko epe bera ere.
Ez dira onartzen eskualdatzen den enpresako bazkideak, baina bai besteren konturako langileak.



Diru-laguntzak
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II. TITULUA
ENPRESA-KONTSOLIDAZIOA

Norentzat:
2019an eta 2020an diru-laguntza jaso zuten erakundeentzat.

Zertarako: 
• 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitartean gauzatutako gastuentzako.

1. Komunikazio eta marketin arloko plan bat egitea enpresaren jarduerarekin lotuta.
2. Enpresaren lehiakortasuna hobetzen laguntzeari begirako digitalizazio-jardueren ondoriozko

gastuak.
3. Enpresa-jarduera hobetzeko prestakuntza-gastuak.
4. Laguntza tekniko espezializatuko zerbitzuak kontratzeak eragindako gastuak.

Zenbatekoa? 2.000€
Norgehiagokarik gabeko araubidearen bidez emango dira

Laguntzak eskatzeko epea:
2021ko ekainaren 7ko 08:00etatik urriaren 1ko 13:30etara



Diru-laguntzak
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA:

http://web.bizkaia.eus/eu/-/innovacion-y-creatividad
http://web.bizkaia.eus/eu/-/ayudas-y-financiacion
http://web.bizkaia.eus/eu/-/modulos-industriales-oficinas-y-suelo

Enpresa proiektu berritzaileen garapena.
Enpresa proiektu berritzaileen bideragarritasun planaren garapena eta burutzapena erraztea.

Enpresa berritzaile berrien sorrera
Bizkaian enpresa berritzaile berriak sortu eta abian jartzea sustatzea.

Bizkaia sortzailea
Sormenaren industriarekin lotuta dauden eta sortzen ari diren jarduera ekonomikoen sektore berriak
sustatzea aplikazio eremu guztietan.

Ekintzailetza eta gizarte berrikuntza
Enpresa eta erakunde sozial berritzaileen proiektu berriak abian jartzeko erraztasunak ematea eta
Bizkaiko enpresa edo erakunde sozial berritzaileak sortzeko bultzada ematea.

Bizkaia digitala: internet industriala
Bizkaiko enpresetako prozesu, produktu edo zerbitzuetan interneten ezarpena babestu eta
dinamizatzea.

http://web.bizkaia.eus/eu/-/innovacion-y-creatividad
http://web.bizkaia.eus/eu/-/ayudas-y-financiacion
http://web.bizkaia.eus/eu/-/modulos-industriales-oficinas-y-suelo


2021ko maiatzaren 26ko EBAZPENA. Horren bidez, ekintzaileei laguntzeko
2021ko dirulaguntzen deialdia argitaratzen da.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103419e.pdf

1) Proiektua ezartzeko laguntzak. IV. kapitulua
Enpresa-jarduera bat martxan jartzen ari diren eta proiektua ezartzeko laguntza behar duten pertsonei
bideratutako laguntzak ekonomikoak.

2) Enpresa-jarduera finkatzeko laguntzak. V. Kapitulua

Enpresa-jarduera bat hasi ondoren, proiektua sendotzeko laguntza behar duten pertsonentzako laguntzak.

Eskabideak: Ekainak 17 tik Urriaren 29ra arte

LANBIDEREN 2021ko

dirulaguntzak

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103419e.pdf


1) Proiektua ezartzeko laguntzak. IV. kapitulua
Aktibo finkoetan inbertitzeko: eraikuntzak (lokalak eskuratzea izan ezik), makinak, instalazioak, tresneria, altzariak,
ekipo informatikoak, garraio-elementuak, frankizia-kontratuak, aplikazio informatikoak, merkataritza-funtsa eta
eskualdatze-eskubideak.
Gutxienez 5.000 euroko inbertsioak egin behar dira, 2021ko urtarrilaren 1etik dirulaguntza eskatzen den egunera
bitartean. Fakturak epe berean ordaintzea. Diruz lagundutako inbertsioek enpresa-jarduerari atxikita egon beharko
dute faktura-datatik gutxienez bi urtez.
Berreskuratu ahal baldin badira, ez dira kontuan hartuko zeharkako zergak.

Onuradunak:
- Enpresaburuak eta banakako profesionalak.
- Sozietate zibiletako edo ondasun-erkidegoetako bazkideak, norbere izenean eskatzen dutenean.
- EAEn bizitzea eta erroldatuta egotea (gutxienez bi urtez mantendu behar da).
- JEZean alta emandakoan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda eta langabezian egon izana.
-2021/01/01etik dirulaguntza eskatu den egunera bitartean Ogasunean eta Gizarte Segurantzan alta emanda
egotea (eta alta mantentzea gutxienez bi urtez, aktiboa eskuratu ostean).
- Enpresa-jardueraren egoitza soziala eta fiskala EAEn egotea, eta lantokia ere EAEn kokatzea (diruz lagundutako 
aldian zehar mantendu behar da, gutxienez).
- JEZean alta eman aurreko sei hilabeteetan jarduera bera autonomo gisa ez egin izana.
- Aurreko deialdietan laguntza hauen eta V. kapituluko laguntzen (hurrengo gardenkia) onuradun ez izatea.

Zenbatekoa: 3.500 euro pertsonako; zenbateko hori % 15 igoko da 18 urte baino gehiago eta 30 baino gutxiago
izanez gero (eskaera aurkeztean), eta beste % 15 gehiago emakumea izanez gero (OE edo SZ bakoitzeko 10.000 euro,
gehienez ere)

Ordainketa diru-laguntza eman eta gero egingo da, aldi bakar batean. Jarduera profesionaletarako, dirulaguntzaren
zenbatekotik PFEZren atxikipenak kenduko dira.
Eskabideak: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2021/apei-2021/web01-tramite/eu/

LANBIDEREN 2021ko 

dirulaguntzak

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2021/apei-2021/web01-tramite/eu/


2) Enpresa-jarduera sendotzeko laguntzak. V. Kapitulua

Honako kudeaketa, funtzionamendu eta sustapen gastu hauetarako:
LAAB gizarte segurantzako kuotak, merchandising eta publizitate kanpainak, ibilgailu eta saltokiei
errotuluak jartzea, errotuluen argiztapena eta diseinua, sare sozialen eta webguneen diseinua, beste
enpresa baten webgunean jarritako publizitate bannerrak, webgunea mantentzeko lanen kuotak, webeko
plug inekin lotutako gastuak, Facebook bidezko sustapen zerbitzuen kostua, aholkularitza gastuak (fiskala,
lanekoa, kontabilitatekoa, juridikoa, administraziokoa edo kudeaketakoa, lan-arriskuei buruzkoa eta
erakusleihoa aldatzeko eta hobetzeko), coaching gastuak, enpresa abian jartzeko eta bere
funtzionamenduarekin lotutako prestakuntza ikastaroak eta lokalen alokairua.
Berreskuratu ahal baldin badira, ez dira kontuan hartuko zeharkako zergak.

Diruz lagundutako aldia: gastu batzuetarako (gizarte segurantza, aholkularitza gastuak eta alokairuak), 10
hilabeteko epean egindako gastuak, dirulaguntza baiesteko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik
zenbatzen hasita; besteak, JEZ altan emandako egunetik eta 10 hilabeteko epera arte, dirulaguntza
baiesteko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta

LANBIDEREN 2021ko

dirulaguntzak



2) Enpresa-jarduera sendotzeko laguntzak. V. Kapitulua

Onuradunak:
- Enpresaburuak eta banakako profesionalak.
- Sozietate zibiletako edo ondasun-erkidegoetako bazkideak, euren izenean eskatzen dutenean.
- EAEn bizitzea eta erroldatuta egotea (gutxienez diruz lagundutako aldian zehar mantendu behar da).
- JEZean alta emandakoan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda eta langabezian egon izana.
- 2020/10/31tik dirulaguntza eskatu den egunera bitartean Ogasunean eta Gizarte Segurantzan alta 
emanda egotea (eta diruz lagundutako aldiaren amaierara arte, gutxienez, mantentzea).
- Enpresa-jardueraren egoitza soziala eta fiskala EAEn egotea, eta lantokia ere EAEn kokatzea (diruz 
lagundutako aldian zehar mantendu behar da, gutxienez).
- Aurreko deialdietan laguntza hauek ez jaso izana.

Zenbatekoa: 2.500 euro pertsonako; zenbateko hori % 15 igoko da 18 urte baino gehiago eta 30 baino 
gutxiago izanez gero (eskaera aurkeztean), eta beste % 15 gehiago emakumea izanez gero. (OE edo SZ 
bakoitzeko 6.000 euro, gehienez ere) 

Dirulaguntza bi epetan ordainduko da. Lehenengo ordainketan, dirulaguntza onartutakoan, 
dirulaguntzaren % 50 ordainduko da; bigarren ordainketa, gainerako %50arena gehienez, benetan 
egindako eta egiaztatutako gastuengatik izango da. Horretarako, justifikatzeko dokumentuak aurkeztu 
behar dira aurrez (hilabeteko epea diruz lagundutako aldia amaitzen denetik).

Jarduera profesionaletarako, dirulaguntzaren zenbatekotik PFEZren atxikipenak kenduko dira.
Eskabideak: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2021/apec_2021/web01-tramite/eu/

LANBIDEREN 2021ko
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Lanbideko dirulaguntza hauek bateragarriak izango dira bata bestearekiko, baina
EZ DIRA BATERAGARRIAK Bizkaiko Foru Aldundiak enpresak sortzeko eta Ekimen
ekintzaileak sustatzeko ematen dituenekin.

Eskaerak aurkeztu diren hurrenkeran aztertuko dira, eta hurrenkera berean 
emango zaizkie baldintzak betetzen dituzten guztiei, funtsak agortu arte.

Dirulaguntzen justifikazioari egotzi ahal zaizkien fakturen ordainketa guztiak 
transferentzia, taloi, txeke edo bankuko kontu-laburpen bidez egiaztatu behar 
dira. Hala, ez da onartuko ez eskudiruzko ordainketarik, ez 50 euro baino 
gutxiagoko gastuen fakturarik. 

Eskatutako alta-denbora betetzen ez bada, edo epe hori kolektibo onuradunetakoren
bateko kide izanik betetzen ez bada, jasotako dirulaguntza itzuli beharko du 
(establezimenduaren dirulaguntzaren kasuan, gutxienez urtebetez mantentzen bada, 2 

urtera arte geratzen den denboraren proportzionala izango da itzulketa).

LANBIDEREN 2021ko 

dirulaguntzak



Diru-laguntzak
Erreferentzia batzuk

LANBIDE / Euskal Enplegu Zerbitzua –
Estatuko Enplegurako Zerbitzu Publikoa:
- Langabeziaren prestazioaren kapitalizazioa/ Bateragarritasuna.
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/compatibiliza-tu-prestacion.html

GIZARTE SEGURANTZA
- Gizarte Segurantzaren hobariak/kenkariak autonomoei.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FPOIN_Contenidos_eu%2FInternet%2F4983%2F10777%2F1938%2F
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FPOIN_Contenidos_eu%2FInternet%2F4983%2F10777%2F10721%2F10724%2F1320%2F1322%2F

Murrizketak kotizazio oinarri minimoarekin eta tasa minimoarekin kalkulatzen dira.
Tarifa Laua

1. Lehen 12 hilabeteak: % 80eko murrizketa = 60 €.
2. 12. hiletik 18. hilera: % 50eko murrizketa = 152,52€
3. 18. hiletik 24. hilera: % 30eko murrizketa = 205,97 €

Langileak 30 urte baino gutxiago baditu edo, emakumeen kasuan, 35 urte baino gutxiago
baditu, 12 hilabete gehiagoan hobaria egongo da. 36. hilera arte % 30eko murrizketa
mantenduko da.

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/compatibiliza-tu-prestacion.html
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores?1dmy&urile=wcm:path:/POIN_Contenidos_eu/Internet/4983/10777/1938/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores?1dmy&urile=wcm:path:/POIN_Contenidos_eu/Internet/4983/10777/10721/10724/1320/1322/
http://www.lanbide.euskadi.net/inicio-lanbide/
http://www.lanbide.euskadi.net/inicio-lanbide/


Diru-laguntzak
Erreferentzia batzuk

RETAko tarifa laua hartzeko betekizunak
• Aurreko 2 urteetan autonomo gisa alta hartu ez izana (2 urteko denboraldia 3 

urtekoa izango da, baldin eta autonomoak bere aurreko alta-aldian hobariak / 
murrizpenak jaso baditu).

• Autonomo kolaboratzaile ez izatea. Hau da, ez egotea autonomoen senideen 
araubide berezian.

• Jarduera-aniztasunagatik (hau da, aldi berean inoren kontura eta norbere 
kontura lan egiten denean) kotizazio-oinarrien murrizpena eskatu ez izana.



% 33 graduko ezgaitasun handiago edo berdinagoko pertsonak , Genero-indarkeriaren biktimak
edo terrorismo biktimak

• Hasierako alta bada edo ta aurreko bi urteotan ez bada egon altan.

• Lehen urteko hobaria %80 = 60 €

• Hurrengo 4 urteotan %50 hobaria= 152,52€

Diru-laguntzak
Erreferentzia batzuk



Diru-laguntzak
Erreferentzia batzuk

JARDUERA-ANIZTASUNEKO egoeran dauden autonomo berrientzako hobariak

• Gehiegizko kotizazioaren %50 itzultzea, ofizioz RETAn sartutako kuoten %50eko mugarekin

• Kotizazio-oinarriak murriztea (tarifa lauarekin eta gehiegizko kotizazioaren itzulketarekin
bateraezina):

Lansaio osoan kontratatutako autonomo berriak
Denbora Kotizazio oinarriaren 

aukeraketa: % minimoa
Ordaindu behar den autonomo-

kuota

Lehen 18 hilabeteak % 50etik,                    472,20 € 141,66 €

Bigarren 18 hilabeteak % 75etik,                    708,30 € 212,49 €

Lanaldi partzialean kontratatutako autonomo berriak, % 50 baino gehiagoko lansaioarekin

Denbora Kotizazioko gutxieneko 
oinarriaren murrizpena

Ordaindu behar den autonomo-
kuota

Lehen 18 hilabeteak % 75etik,                    708,30 € 212,49 €

Bigarren 18 hilabeteak % 85etik,                     802,74€ 240,82 €



Diru-laguntzak
Erreferentzia batzuk

BESTE ORGANISMO BATZUK:

Sektoreen araberako laguntza espezifikoak daude identifikatzeke eta baloratzeke
proiektu bakoitzean.

https://www.spri.eus/laguntzak/

Up Euskadi – Ecosistema vasco de emprendimiento de SPRI

https://www.spri.eus/laguntzak/
https://upeuskadi.spri.eus/eu/
https://app3.spri.net/ayudaspri/?idioma=es
https://app3.spri.net/ayudaspri/?idioma=es


Ekintzailetzan Getxon.

Ausartzen al zara…?

http://www.flipaste.com.ar/experiencias/e?id=232
http://www.flipaste.com.ar/experiencias/e?id=232



