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BESTELAKO XEDAPENAK
EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

3079
EBAZPENA, 2015eko uztailaren 3koa, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, zeinaren 

bidez argitara ematen baita 2015. ekitaldirako zenbait laguntza emateko deialdia, honako esparru 
honen barruan: turismo-enpresen lehiakortasuna hobetu eta modernizatzeko laguntza-pro-
grama arautzeko Aginduak finkatutakoa.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko ekainaren 11ko Aginduaren 
bitartez (2014ko ekainaren18ko EHAA, 114. zk.), arautu egiten da turismo-enpresen lehiakortasuna 
hobetu eta modernizatzeko laguntza-programa, eta Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko 
sailburuaren 2015eko ekainaren 24ko Aginduak aldatu du (2015eko uztailaren 1eko EHAA).

Aipatutako aginduaren 10. artikuluan ezarritakoaren arabera, egoki da hor zehaztutako 
diru-laguntzak emateko 2015eko ekitaldirako deialdia egitea eta hartarako behar diren arauak 
ematea.

Adierazitako guztiagatik, hau

EBAZTEN DUT:

1. artikulua.– Xedea.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko ekainaren 11ko Aginduaren 
bitartez, arautu zen turismo-enpresak hobetu eta modernizatzeko laguntza-programa (Ekonomia-
ren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko ekainaren 24ko Aginduak aldatuta), eta, 
hain zuzen ere, 2015eko ekitaldirako laguntza horien deialdia egitea da ebazpen honen xedea.

Xede horretarako, guztira, 699.396,54 euro bideratuko dira, abenduaren 23ko 5/2014 Legeak 
onartutako Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan 2015eko ekitaldirako eta gai 
horretarako ezarritako aurrekontu-kredituari jarraituz.

Diruz lagunduko diren jardueretarik bakoitzarentzat erabiliko diren zenbatekoak honako hauek 
dira:

a) Ekimen berritzaileak turismoaren sektorean: 321.722 euro (% 46).

b) Lehiakorrago egiteko, turismo-eskaintza modernizatzea: 307.735 euro (% 44).

c) Turismo-establezimenduak indarreko irisgarritasun-araudira egokitzea: 20.939,54 euro (% 3).

d) Turismo sektorean jardun eta Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko enpresa eta esta-
blezimenduetan, ingurumenaren kudeaketa eta kalitate-kudeaketa ziurtatu dezaketen sistemak 
ezartzea: 49.000 euro (% 7).

Deialdi honen kargura emango diren laguntzak ez dira izango artikulu honetan finkatutako 
zenbatekoak baino handiagoak, edo berau eguneratzearen ondoriozko zenbatekoak baino han-
diagoak, betiere indarreko legeriaren arabera aurrekontu-aldaketak onartzen badira, eskatutako 
laguntzen guztizkoa kontuan izanik, eta, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak beste 
laguntza-programa batzuk burututakoan, aurrekontuko ahitu gabeko diru-kopururik geratzen 
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bada, eta horiek ebatzi baino lehen. Merkataritza eta Turismoko sailburuordearen ebazpen bitar-
tez emango da horren berri.

2. artikulua.– Betekizunak.

1.– Entitate eskatzaileek, 2014ko ekainaren 11ko Aginduan ezarritako laguntzak eskuratu ahal 
izateko, agindu horretan ezarritako betekizunak eta baldintzak bete beharko dituzte (2014ko ekai-
naren 11ko Aginduaren bidez, Turismo-enpresak hobetu eta modernizatzeko laguntza-programa 
arautzen da; agindu hori Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko ekai-
naren 24ko Aginduaren bidez aldatu da).

3. artikulua.– Diruz lagundu ahal izango diren jardueren epealdia.

2014ko uztailaren 29tik laguntza-eskabidea aurkezteko egunera arte egindako eta justifikatu-
tako inbertsioak onartuko dira, betiere ebazpen honetako 6. artikuluan ezarritako epearen barruan.

4. artikulua.– Ebaluazio Batzordearen osaera.

15. artikuluan aipatutako hurrenkera-irizpideekin bat etorriaz eskabideen ebaluazio bateratua 
egiteko, Ebaluazio Batzorde bat eratuko da, ebazpen-proposamenak organo eskudunari helara-
ziko dizkiona. Batzorde horrek honako kide hauek izango ditu:

– Lehendakaria: Carlos Izagirre San Emeterio. Ordezkoa: M.ª Teresa Lezana Pérez.

– Idazkaria: Cristina Madinabeitia Olariaga. Ordezkoa: Jon Zalakain Hernández.

– Batzordekideak: Gema Etxenike Jauregibeitia, Ana Isabel Lekue Gallano, Miren Iosune Etxe-
beste Hernandorena eta Eider Albizu Zenikazelaia.

– Ordezko batzordekideak: David Garcia de Domingo, Garbiñe Ibarzabal Goikoetxea, Amaia 
Agirre Gogorza eta Idurre Ostoloza Garate.

5. artikulua.– Eskabideak aurkezteko lekua eta modua.

1.– Honako egoitza elektroniko honetan eskuratu eta bete beharko da eskabidea:

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ (castellano).

Http://www.industria.ejgv.euskadi.eust/r44-teletram/eu/ (euskera).

Bide elektronikotik izapideak egiteko zehaztapenak, eskabidea bera, erantzukizunpeko adieraz-
penak eta gainontzeko ereduak eskuragarri egongo dira aipatu egoitza elektronikoan. Eskabidearen 
edukia eta erantzukizunpeko adierazpenen edukiak eransten dira, jendea jakitun izan dadin.

Agindu honi dagokionez, espedienterako sarbidea izatea, errekerimenduak, jakina-
razpenak eta eskabidearen osteko gainontzeko izapideak honako honetan egingo dira: 
http://www.euskadi.eus/misgestiones/

Eskabideak, osorik betetakotzat jo dadin eta dagozkion eskubideak sor ditzan, honako hauek 
izan beharko ditu: eskabide egiten duen pertsonaren edo entitatearen sinadura errekonozitua eta 
Aginduko 12. artikuluan aipatutako oinarrizko dokumentazioa.

6. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argita-
ratu eta biharamunean hasiko da, 09:00etan; amaitu, berriz, 2015eko abuztuaren 11ko 12:00etan 
amaituko da.
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AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA

Deialdi-ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik 
aurrera izango ditu ondorioak.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren 3a.

Merkataritza eta Turismoko sailburuordea,
ITZIAR EPALZA URQUIAGA.



TURISMO ENPRESAK MODERNIZATZEKO ETA HAIEN LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO 
LAGUNTZA. 2015 

ESESKATZAILEA 
AILEA 

Titularra: 
Sozietatearen izena________________________________IFZ_______    ______________________________   

Telefonoa __________________________________________ Faxa  __________________________________________ 

Legezko ordezkaria: 

Izena_______________________________ IFZ____________  _____________________________________   

Lehen abizena __________________________Bigarren abizena___________    __________________________   

Sexua:             Emakumea       Gizona     

Telefono nagusia______________________________ Beste telefono bat________________________________________  

Helbide elektronikoa ______________________________________ Faxa ______________________________________ 

Harremanetarako pertsona: 

Izena: __________________________________________ Telefonoa:  ____________________________________ 
Lehen abizena __________________________Bigarren abizena___________  ___________________________   

Telefono nagusia______________________________ Beste telefono bat________________________________________  

Helbide elektronikoa ______________________________________ Faxa ______________________________________ 

ESESKARIA 
ARIA 
Laguntzetara biltzea turismo-enpresak modernizatzeko eta haien lehiakortasuna hobetzeko programaren barruan, ondoren 
zehazten den inbertsiorako: _____________________________________________ Inbertsio hori establezimendu honetan 
egin da: 

Izen komertziala _____________________________________________________________________ ________ _____ 

Tipologia  _______________________________   Helbide elektronikoa  _________________________________________ 

Lurralde historikoa _____________________________ Udalerria _______________________________________________ 

Herria ________________________________________________________ PK   _________________________________ 

Kalea____________________________________________________________ Ataria_____________________________ 

Solairua / lonja / lokala __________________________ Helbide osagarria _______________________________________ 
Telefonoa______________________________________ Webgunea ___________________________________________ 

Izaera pertsonaleko datuen babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoko 5. artikulua betez, hau jakinarazten dizu 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak: ematen dizkiguzun datuak fitxategi batean jasoko direla, Administrazioak 
berezko dituen funtzioak eta eskumenak betetze aldera. Noiznahi balia ditzakezu lege horretan ezarri diren eskubideak, 
datuak ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak alegia; horretarako, idatzi bat bidali beharko 
duzu Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara (Donostia kalea, 1-01010 Vitoria-Gasteiz). 
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DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN JARDUKETAK 
JARDUKETAK 

 Ekimen berritzaileak turismoaren sektorean 

  Informazioaren eta komunikazioaren teknologietan (IKT) oinarritutako soluzioak ezartzea negozioaren eraginkortasuna 
eta kudeaketa hobetzeko, baita turismo-produktu edo -zerbitzuen sustapen, komunikazio eta merkaturatzerako ere, 
horretarako Web 2.0 teknologia erabiliz. 

  Enpresaren gastua murriztearren, baliabideak (ura, energia) eraginkortasunez erabiltzeko soluzioak ezartzea eta, era 
berean, jomugako ingurumen-jasangarritasuna hobetuta. 

 Turismoko negozio-eredu berriak sortzea, eta jarduera indibidualak zein kolektiboak gauzatzea ─azken kasu horretan, 
turismoko azpisektore ezberdinetako hiru enpresatakoak gutxienez─, turismo-produktu edo -zerbitzu berriak sortzeko 
moduan; guztiak ere, jadanik merkatuan direnekiko ezberdinak edo/eta osagarriak. 

 Turismo-eskaintza modernizatzea, lehiakorrago egiteko 

 Inbertsioak egitea hotel-establezimenduetan, haien kategoria igotzeko 

 Inbertsioak egitea jatetxe, taberna eta kafetegietan (intsonorizazioa, elikagaiak biltegiratu, prestatu eta 
manipulatzeko makinak, garbiketak egiteko ekipamendua, komunen eraberritze integrala, klimatizazioa eta terrazak) 

 Lokalen eraberritze integralak (jatetxeak, tabernak eta kafetegiak) 

 Turismo-establezimenduak indarrean den irisgarritasun-araudira egokitzea  

 Ingurumen- eta kalitate-kudeaketa ziurtatzeko sistemak ezartzea turismo-sektorean jardun eta Euskal 
Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden enpresa eta establezimenduetan. 

Lortzea    Berritzea 

• Turismo-kalitateko «Q» marka,  

ICTE Espainiako Turismo Kalitaterako Institutuarena  

• ISO 9001:2008 Kalitatearen kudeaketan  

• ISO 14001:2004 Ingurumen-kudeaketan  

• EMAS  

• Karbono-aztarna 

• Energia-auditoretza integralak 
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ENPRESAREN DATUAK, BERE TAMAINA ZEHAZTEKOAK 
ENPRESAREN DATUAK, BERE TAMAINA ZEHAZTEKOAK 

1.– Hona plantilla guztia, azken bi kontabilitate-ekitaldi itxietan abenduaren 31n zegoena, eta eskabidearen aurreko 
hilabetekoa: 

  2013 2014 2015
Gizonak        

Emakumeak       
Guztira       

2.– Hau izan da urteko fakturazioaren zenbatekoa eskabidearen aurreko azken kontabilitate-ekitaldian, abenduaren 31n: 
___________________________ euro. Hau izan da balantze orokorra eskabidearen aurreko ekitaldian, abenduaren 31n: 
__________________ euro. 

3.– ETE izateko eskakizunen bat betetzen ez duen enpresaren baten edo batzuen partaidetza al du, % 25etik gorakoa?    
BAI      EZ 

Oharra: Enpresa sortu berria bada eta kontuak oraindik itxi gabe baditu, dagokion kontabilitate-ekitaldian egindako 
zenbatespen fidagarriak emango dira datu gisa. 

ESTABESTABLEZIMENDUARI BURUZKO DATUAK 
IMENDUARI BURUZKO DATUAK 

1.– Adierazi ea establezimenduak irisgarritasunari buruzko ziurtagiria hau duen ala ez: 
  

 Irisgarritasun unibertsalaren UNE 170001-1 arauaren ziurtagiria 

2.– Establezimenduak baldin badu behean adierazitako kalitate-ziurtagiririk, zehaztu zein eta noiz egiaztatu zen azken aldiz  

Kalitatearen kudeaketa-ziurtagiria  
 Turismoaren  «Q» kalitate-marka Data: ______________ 
  ISO 9001: 2008 Data: ______________ 
  EFQM aitorpenak (Euskalit) Data: ______________ 

Ingurumen-kudeaketako ziurtagiria 
 EMAS Data: ________________ 
 Europako Etiketa Ekologikoa- Data: ________________ 
 Ekoscan Data: ________________ 
 ISO 14001 Data: ________________ 
 Karbono-aztarna Data: ________________ 
 Energia-auditoretza integralak Data: ________________ 

3.– Establezimenduak jardunbide egokien programaren bat edo gehiago jorratu eta gainditu badu, zehaztu noiz eta zer 
programatan lortu duen azken aitorpena:  

               Jardunbide Egokiak Jomugen Kalitatean.    Data:________________
           Jardunbide Egokiak IKTen erabileran      Data:________________ 

  

129. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2015eko uztailaren 10a, ostirala

2015/3079 (20/6)



4.– Enpresak prestakuntza- eta/edo hizkuntza-ikastaroak antolatu, finantzatu edo eskaini baditu turismo-enpresa edo -
establezimenduko langileentzat laguntza eskatu eta urtebete gainditzen ez duen epean, informazio hau eman beharko du: 

Ikastaroaren izena Zein egunetan eman zen 
Ikastaroa eman duen 
entitatea 

Bertaratutakoen 
kopurua 

plantillaren % ...

        
        
        

5.– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako plan bat ezarri badu, orobat lana eta familiako bizitza bateragarri 
egiteko plana, edo gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunaren aldeko erakunde laguntzailearen ziurtagiria badu, 
Emakundek emana, adierazi planak noiz ipini diren martxan edo ziurtagiria noiz lortu den 
_________________________________. 

6.– Establezimenduak edo establezimenduaren titularitatea duen enpresak ziurtatuz gero ondorengo elkarte bateko kide 
dela, horren izena adierazi beharko da: «Euskadi Gastronomika» produktuen klub batekoa eta/edo «Surfing Euskadi» 
ekimenekoa (Basquetour, S.A enpresak eskainitako metodologia eta jarraibideetatik sortutakoak); EAEko turismoko enpresa-
elkarteetako batekoa eta/edo bere eragin-eremuko garapen turistikoa helburu duen erakunde publiko/pribatuetako elkarte 
batekoa.  

Elkartearen edo klubaren izena:   _________________________________________________ 

7.– Ba al du BIKAIN ziurtagiria, hau da, enpresetako hizkuntza-kudeaketaren kalitatea egiaztatzen duen ziurtagiria?  

 Bai      Ez   

8.–  Enpresa-transmisioko kasuetan, establezimendua bere kargura hartu duen enpresaburuak bat egin al du Enpresa 
Transmisioko Programarekin, turismo-arloko eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako Sailak EAEko Merkataritza, Industria eta 
Nabigazioko Ganberen bidez garatu baitu?  Bai      Ez   

1.– Ekimen berritzaileak turismoaren sektorean 

Informazio eta komunikazioko teknologiak (IKT) oinarri dituzten soluzioak ezartzea negozioaren kudeaketa eta 
eraginkortasuna hobetzeko, baita turismo-produktuak eta -zerbitzuak sustatu, komunikatu eta merkaturatzea ere, 
horretarako Web 2.0 teknologia erabilita. 

* Onartuko den gutxieneko inbertsioa: 3.000 euro. 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE)
IKTetan oinarritutako tresnak eta soluzioak garatu edo/eta ezartzea, 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 
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Aurkeztutako proiektuak soluzioei heltzen die negozioa IKTen aplikazio-eremu hauetan hobetzeko: 

 Negozioaren eraginkortasuna eta kudeaketa hobetzea

 Interneteko presentzia areagotzea negozioari 

 2.0 baliabideen sustapena eta komunikazioa areagotzea

 Produktu eta/edo zerbitzuen merkaturatzea eta zuzeneko salmenta erraztea 

Enpresaren gastua murriztearren, baliabideak (ura, energia) eraginkortasunez erabiltzeko soluzioak ezartzea eta, era 
berean, jomugako ingurumen-jasangarritasuna hobetuta 

*Onartuko den gutxieneko inbertsioa: 3.000 euro.
Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE)

Baliabideak eraginkortasunez erabiltzeko soluzio berritzaileak ezartzea

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data Fakturaren zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
        

Inbertsioa egin zaion establezimenduaren azalera erabilgarria: __________ m2

EKIMENAREN IZAERA BERRITZAILEAREN JUSTIFIKAZIO MEMORIA  

Memoria horretan, hauek justifikatuko dira egoki: ekimenaren izaera berritzailea, eta ekimenak enpresaren gastu-
murrizketan eta destinoaren ingurumen-iraunkortasunean duen eragina.  

Informazio nahikoa eman beharko da irizpideak baloratzeko, bestela ez dira kontuan hartuko. 

Turismoko negozio-eredu berriak sortzea eta jarduera indibidualak zein kolektiboak gauzatzea (azken kasu horretan, 
gutxienez turismoko azpisektore ezberdinetako hiru enpresarenak), turismo-produktu eta -zerbitzu berriak sortuko 
dituztenak; guztiak ere, jadanik merkatuan direnekiko ezberdinak edo/eta osagarriak. 

*Proiektu osorako onartuko den gutxieneko inbertsioa 4.000 euro izango da, proiektua indibiduala den edo bertan gutxienez 
hiru enpresak parte hartzen duten kontuan izan gabe

Honelakoa da proiektua: 

   Proiektu indibiduala

   Proiektu kolektiboa, hiru enpresa edo gehiago hartzen dituena
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Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE)

Turismo-negozio berriak sortzea eta/edo turismo-produktu zein turismo-
zerbitzu berriak eskaintzea. 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
        

Proiektuaren osotasunari buruzko datuak: 

Turismo-negozio berriak sortzea eta/edo turismo-produktu 
zein turismo-zerbitzu berriak eskaintzea.  

PROIEKTU OSORAKO INBERTSIOA (BEZ GABE)*

GUZTIRA

Hiru enpresak baino gehiagok batera bideratutako ekimenez sortutako proiektuetarako eskabideak modu indibidualizatuan 
aurkeztuko dira, alderdi bakoitzak bere aldetik. Laguntzetarako agindu honetan ezarritako betekizunak bete beharko dituzte 
aipatu enpresek, bakoitzak bere aldetik. 

Kasu horretan, behar bezala formalizaturiko dokumentu bat aurkeztu beharko dute, parte-hartzaileak aurkeztutako proiektua 
gauzatzeko elkar hartuta daudelako akordioa egiaztatze aldera, eta, halaber, proiektu osoaren aurrekontu zehaztua eta 
alderdi bakoitzak aurrekontuan duen zatia. Hori guztia, atal honetan emandako informazioarekin bat etorrita 

Parte-hartzaile bakoitzaren inbertsioari buruzko datuak:

Proiektuan gutxienez hiru enpresak parte hartu badute, ondoko informazioa eman beharko da enpresa parte-hartzaileei 
buruz, enpresa eskatzailea barnean hartuta: 

IFK

Enpresa bakoitzaren sozietatearen izena 
Zein turismo-sektorekoa den 
(tipologia) 

Zenbateko 
inbertsioarekin parte 
hartzen duen (€) 

      

GUZTIRA

JUSTIFIKAZIO MEMORIA, EKIMENAREN IZAERA BERRITZAILEARI ETA ENPRESAREN LEHIAKORTASUNAREN 
HOBEKUNTZAN DUEN ERAGINARI BURUZKOA 

Memoria horretan, modu egokian justifikatu beharko da ekimenaren izaera berritzailea, ondorengo ebaluazio-irizpideak 
kontuan izanda. 

• Gaur egungo eskariaren premiak asetzea. 
• Lehiarako abantaila edo desberdintasun-abantaila, beste negozio-eredu, zerbitzu edo antzeko produktu batzuekiko. 
• Kostuak gutxitzeko eta/edo diru-sarrerak handitzeko aukera ematen du. 
• Aukera estrategikoa da egiten den testuinguruan (tokikoa, eskualdekoa, Euskal Autonomia Erkidegokoa) 

Informazio nahikoa eman beharko da irizpideak baloratzeko, bestela ez dira kontuan hartuko. 
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2.– Turismo-eskaintza modernizatzea, lehiakorrago egiteko 

Hau egiaztatzen duten enpresentzat bakarrik: laguntza zer establezimendutarako eskatzen den, establezimendu horretako 
jardueran gutxienez hiru urteko antzinatasuna –laguntza eskatzen denean–. Aldi horretan, titulartasun-aldaketak onartuko 
dira, familiako oinordetza dela-eta (4. gradura arteko odol-ahaidetasuna edo ezkontza-kidetasuna). 

Adierazi altaren data, hots, establezimenduan jardueran hasi zenekoa; hain justu ere, Ekonomia Jardueren gaineko Zergako 
alta eta bajen ziurtagirian jasotako alta.____________________ 

Familiako oinordetzaren ondoriozko titularitate aldaketa bada, honako hauek adierazi: 

Negozioa norengandik jarauntsi edo transmititu den, izena: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahaidetasuna: ________________________________________________________ 

 Hotel-establezimenduetan inbertsioak egitea, haien kategoria igotzeko 

Onartuko den gutxieneko inbertsioa: 60.000 euro

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE) *

Hotel-establezimenduetan inbertsioak egitea, haien kategoria igotzeko

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

 Inbertsioak jatetxe, taberna, kafetegi eta antzekoetan 

* Onartuko den gutxieneko inbertsioa: 5.000 euro. 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE) *

Inbertsioak jatetxe, taberna, kafetegi eta antzekoetan

Establezimenduaren intsonorizazioa 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Makinaria (elikagaiak biltegiratu, manipulatu eta prestatzea) 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  
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Erabiltzailearen erosotasuna (komunetako obra integralak, terraza estaliak eta klimatizazioa) 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Establezimendua garbitzea (ekipamendua eskuratzea)  

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

 Lokalen eraberritze integralak (jatetxeak, tabernak eta kafetegiak) 

Onartuko den gutxieneko inbertsioa: 75.000 euro

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ 
GABE) 

Lokalen eraberritze integralak (jatetxeak, tabernak eta kafetegiak)

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

  
GUZTIRA  

3.– Turismo-establezimenduak indarrean den irisgarritasun-araudira egokitzea 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE)

Turismo-establezimenduak indarrean den irisgarritasun-araudira 
egokitzea

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
        

GUZTIRA  
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• Establezimenduaren jarduera turistikoa noiz hasi zen, dokumentu baten bitartez egiaztatuta (negozioa irekitzeko 
baimena, ekonomia-jardueren gaineko zerga, etab.):_________________ 

• Inbertsioa egiten den establezimenduaren azalera erabilgarria: __________ m2

Inbertsioek obra egitea eskatzen badute, eta establezimenduak eraikina osorik hartzen badu, obra horiek bat etorri beharko 
dute Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren txostenean adierazitakoekin.  

4.– Ingurumen- eta kalitate-kudeaketa ziurtatu dezaketen sistemak ezartzea turismo-sektorean jardun eta 
Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden enpresa eta establezimenduetan. 

 ESPAINIAKO TURISMO KALITATEAREN «Q» MARKA 
 Ziurtagiria lortzea: 

Ziurtagiria zein egunetan lortu zen: _________________

Halakorik bada, aholkularitza-enpresaren izena: ________________________________________________ 

Aholkularitzako laguntza eman duen pertsonaren izena: 
_______________________________________________________________________________________ 

Tel.: _________________  Helbide elektronikoa: _______________________________________________ 

Inskribatuta dago Basquetour SAk sortutako Turismo Kalitaterako Aholkularien Katalogoan?     
 Bai     Ez  (http:/www.basquetour.es) 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE) *

Turismo-kalitatearen «Q « marka lortzea

Kanpo-aholkularitzen laguntza teknikoa 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Kanpoko auditoretza 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Marka erabiltzeko eskubideak 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  
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 Marka berritzea: 

Ziurtagiria berritzeko auditoretzaren eguna: ________________ 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE) * 

 Turismo-kalitatearen «Q» marka berritzea

Kanpoko auditoretza 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Marka erabiltzeko eskubideak 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

 ISO 9001:2008 

 Ziurtagiria lortzea: 

Ziurtagiria zein egunetan lortu zen: ________________

Halakorik bada, aholkularitza-enpresaren izena____________________________________________________________ 

Aholkularitzako laguntza eman duen pertsonaren izena: _____________________________________________________ 

Tel.: ______________________   Helbide elektronikoa: _____________________________________________________ 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE) * 

ISO 9001:2008 ziurtagiria lortzea

Kanpo-aholkularitzen laguntza teknikoa 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Kanpoko auditoretza 

NÚM EXPTE..: 

NÚM SOLICITUD.:             
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Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Marka erabiltzeko eskubideak 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

 ISO 9001:2008 ziurtagiria berritzea: 

Ziurtagiriaren berritze-data: ________________ 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE) * 

ISO 9001:2008 ziurtagiria berritzea

Kanpoko auditoretza 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Marka erabiltzeko eskubideak 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

 ISO 14001:2004 
 ISO 14001:2004 ziurtagiria lortzea: 

Ziurtagiria zein egunetan lortu zen  __________________ 

Halakorik bada, aholkularitza-enpresaren izena____________________________________________________________ 

Aholkularitzako laguntza eman duen pertsonaren izena: _____________________________________________________ 

Tel.: ________________________   Helbide elektronikoa: ___________________________________________________ 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE) *
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ISO 14001:2004 ziurtagiria lortzea:

Kanpo-aholkularitzen laguntza teknikoa 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Kanpoko auditoretza 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Marka erabiltzeko eskubideak 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

 ISO 14001:2004 ziurtagiria berritzea: 

Ziurtagiriaren berritze-data: ________________ 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE) * 

ISO 14001:2004 ziurtagiria berritzea

Kanpoko auditoretza 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Marka erabiltzeko eskubideak 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  
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 EMAS 
 EMAS ziurtagiria lortzea: 

EMAS ziurtagiria zein egunetan lortu zen: ______________

Halakorik bada, aholkularitza-enpresaren izena___________________________________________________ 

Tel.: _____________   Helbide elektronikoa: ___________________________________________________ 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ 
GABE) * 

EMAS ziurtagiria lortzea

Kanpo-aholkularitzen laguntza teknikoa 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Kanpoko auditoretza 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Marka erabiltzeko eskubideak 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

  

ESPEDIENTE ZK.:

ESKABIDE ZK.:            
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 EMAS ziurtagiria berritzea: 

EMAS ziurtagiria berritzeko auditoretzaren eguna: _____________ 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ 
GABE) * 

EMAS ziurtagiria berritzea

Kanpoko auditoretza 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Marka erabiltzeko eskubideak 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

 Karbono-aztarna 
 Karbono-aztarnaren egiaztapena lortzea: 

Noiz lortu zen karbono-aztarnaren egiaztapena: ______________

Halakorik bada, aholkularitza-enpresaren izena____________________________________________________________ 

Tel.: _________________   Helbide elektronikoa: __________________________________________________________ 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE) *
Karbono-aztarnaren egiaztapena lortzea

Kanpo-aholkularitzen laguntza teknikoa 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

  

ESPEDIENTE ZK.:

ESKABIDE ZK.:            
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Kanpoko auditoretza 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Marka erabiltzeko eskubideak 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

 Energia-auditoretza integralak 
 Energia Auditoretza Integrala lortzea: 

Noiz egin zen Energia Auditoretza Integrala: ______________
Halakorik bada, aholkularitza-enpresaren izena_____________________________________________________________ 
Tel.: _________________   Helbide elektronikoa: ___________________________________________________________ 

Proiektua INBERTSIOA, GUZTIRA (BEZ GABE) *

Energia Auditoretza Integrala lortzea

Kanpo-aholkularitzen laguntza teknikoa 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Kanpoko auditoretza 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa Ordainketa-
data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  

Marka erabiltzeko eskubideak 

Zk. IFK Enpresa 
hornitzailea 

Fakturaren 
data 

Fakturaren 
zk. Kontzeptua 

Diruz lagun 
daitekeen 

zenbatekoa 
Ordainketa-

data  (BEZ GABE) 

                
GUZTIRA  
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MEMORIA LABURRA, EGINDAKO INBERTSIOARI BURUZKOA 

MEMORIA LABURRA, EGINDAKO INBERTSIOARI BURUZKOA 

AURKEZTU EZ DIREN DOKUMENTUAK, EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILAREN ESKU 
DIRELAKO 

Indarreko dokumenturen bat jadanik Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan turismo-arloan eskumena duen Sailaren 
esku badago, ez dago zertan aurkeztu. Halakoetan, eskabidean argitu beharko da zer egunetan eta zer organo edo 
bulegotan aurkeztu ziren aipatutako dokumentuak, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35. artikuluaren f) idatzi-zatian 
ezarritako baldintzen arabera. 

Dokumentua Zein urtetan aurkeztu zen Programa  Organoa/Bulegoa 

    
    

TURISMO ENPRESAK MODERNIZATZEKO ETA HAIEN LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO LAGUNTZA. 
2015 

ESKATZAILEA 

Titularra: 

Sozietatearen izena:  _______________________________________IFZ:_______________________________________ 

ORDEZKARIA:  

Izena:__________________________________________________  NANa.   ____________________________________ 

Lehen abizena __________________________________________ Bigarren abizena: _____________________________ 

ADIERAZPENAK  

Erakunde eskatzaileak agindu honetan eskatzen diren baldintzak betetzen dituela.  

Erkidegoko zuzentarauek ezarritako minimis (*1) arauaren eraginpeko honako laguntza eta/edo diru-laguntza hauek jaso 
dituela azken 3 urteetan: 

Eskaera 
urtea Erakundea / Organismoa Programa Emate data 

Emandako 
zenbatekoa 

Jasotze 
data 

Jasotako 
zenbatekoa 

              

            Ilara gehitu 

(*1) Minimis erregelamenduaren arabera erakunde batek gehienez 200.000 euro jaso ditzake 3 zerga ekitalditan,laguntza 
eskatu den ekitaldia erreferentziatzat hartuta. 

Laguntza eskaeraz gain, proiektu honetarako finantzaketa eskaera aurkeztu edota laguntza lortu du, jarraian aipatzen diren 
erakunde/organismo publiko edo pribatuetan eta zenbatekoetan, orain arte: 
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Eskaera 
urtea Erakundea / Organismoa Programa 

Kontzeptua 
(*2) 

Emandako 
zenbatekoa 

Jasotze 
data 

Jasotako 
zenbatekoa 

            Ilara gehitu 

(*2) JARDUKETA espezifikoa adierazi.  

Halaber, erakundea eskatzaileak konpromisoa hartzen du erakunde/organismo publiko edo pribatuetan egungo ekitaldian 
proiektu horretarako egin edo lortutako eskaeren berri emateko. 

Erakunde eskatzaileak ez duela inolako zigor- edo administrazio-zehapenik, diru-laguntzak edo laguntza publikoak 
eskuratzeko aukerarik gabe uzten duenik, eta, era berean, ez duela aurreko horretarako ezgaitzen duen inolako lege-
debekurik. 

Erakundea ez dagoela sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomiadunek 
emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruko ezein itzulketa- edo zehapen-prozeduratan.  

Erakunde edo pertsona eskatzaileak ez duela armarik ekoizten, merkaturatzen edo finantzatzen, Herrialde Pobretuekiko 
Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren abenduaren 28ko 14/2007 Legean zehaztutakoa betez. 

Aginduan jasotako laguntzaren zenbatekoa gehi beste administrazio batzuek edo erakunde publiko edo pribatuek emandako 
diru-laguntzak xedea betetzeko behar den zenbatekoa baino gehiago bada, eskatzaileak konpromisoa hartzen du hori 
jakinarazteko. 

Ostalaritza-establezimendu batean egindako jarduketetarako laguntza eskatuz gero, legeek eskatutako kartelak 
(erreklamazio-orriak daudelako kartela eta prezioen zerrenda) jendeak ikusteko moduko leku betean dauzkala 
establezimendu horrek. 

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko konpromiso adierazpena  

Ordezkatzen duen pertsona edo erakundea ez dagoela sartuta itzultzeko ezein prozeduratan eta ez dutela inoiz zigortu arau-
hauste oso larriarengatik eta, halaber, ebazpen administratiboaren edo epai judizial irmoaren ondorioz ez dutela inoiz 
kondenatu langileen Estatutuan berdintasunari buruz azaltzen diren betebeharrak edo aplika daitekeen hitzarmena ez 
betetzeagatik.  

Ez dagoela zigortuta diru-laguntzen eta laguntza publikoen onuradun izateko debekuarekin, otsailaren 12ko Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 24.2 artikuluaren arabera.  

Emakumeen eta gizonen egiazko berdintasuna bermatzeko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan xedatutakoa betetzen 
duela.  

ETA HONAKO KONPROMISO HAY HARTZEN DU:   

Administrazioaren laguntzak kontratatzen, hitzartzen edo jasotzen dituzten erakundeei Emakumeen eta Gizonen 
berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezartzen dizkien betebeharrak bere gain hartzekoa:  

• Erakundeak behartuta daude honako printzipio hauek betetzera emakumezko eta gizonezko langileei dagokienez: 
tratu-berdintasuna, aukera-berdintasun eta dibertsitatea eta ezberdintasuna errespetatzea (3. artikulua). 

• Beren jardunetan genero-ikuspegia sartzera, ekintza positiboa gauzatzera eta sexuaren araberako rolak eta 
estereotipoak kentzera (3. artikulua). 

• Beren zuzendaritza-organoetan eta organo kolegiatuetan trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten 
emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izan dadin lortzera (23. artikulua) 

• Estatistikak eta azterlanak genero-ikuspegiarekin egitera, datuak sexuaren arabera banakatuta bilduz eta aurkeztuz 
(16. artikulua) 

• Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista egitera edozein euskarritan (18.4 artikulua).. 
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