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BESTELAKO XEDAPENAK
TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

3406
AGINDUA, 2019ko uztailaren 2koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, Hiri-

gune Hiri Merkataritzaren Lankidetza, Dinamizazio eta Lehiakortasuneko zonako estrategiak 
sustatzera bideratutako 2019ko laguntza-programarako arauak ezarri eta deialdia egiteko.

XI. legegintzaldi honetako Euskadi 2020 gobernu-programan, I.1 ardatzaren barruan (Hazkunde 
sendoa, enplegu gehiago eta hobea dakarrena). 31. konpromisoan («Euskal merkataritza-sektorea-
ren lehiakortasuna sustatu»), hau jasotzen da: tokiko merkataritza bultzatu eta bere lehiakortasuna 
sustatu, funtsezko elementua baita enplegua finkatzeko eta herriak eta hiriak dinamizatzeko, eta, 
horrekin batera, hiri-espazioak modu eraginkorrean kudeatu. Halatsu, merkataritza-lankidetza 
sustatu, merkataritzaren lankidetza, dinamizazio eta lehiakortasuneko zonako estrategiak susta-
tuta eta merkataritzako enpresarien elkarteak indartuta. Horretarako, ezinbestekoa dugu hainbat 
ekintza abian jartzea, sektore publikoaren eta pribatuaren arteko kolaborazioaren bitartez, dinami-
zazio-programak ezartzeko udalen eta elkarteen artean.

2017-2020ko aldirako Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko plan estrategikoan, sail horretako 
politika publikoen plangintza egiteko lan-tresna eta administrazio honi arlo horretan dagozkion 
jarduerak antolatzeko eta koordinatzeko bitarteko egokia den aldetik, Jaurlaritzak turismoan, mer-
kataritzan eta kontsumoan sustatu beharreko jarduketa publikoko arlo lehenetsiak zehazten dira, 
XI. legegintzaldirako gobernu-programan oinarrituta.

Barne-merkataritzari dagokionez, plan estrategikoaren helburuetako bat hau da: sektore-lehia-
kortasuna sustatzea elkarteekin elkarlanean jardunez eta ikuspegi berritu eta eraginkor baten 
bidez. Horretarako, hainbat lan-ardatz eta jarduketa-lerro zehaztu dira, horietako bakoitzaren 
helburuaren arabera. III. ardatz edo esparruan, Hiri-eremuen merkataritza-kudeaketan, helburua 
hau da: hiri-eremuen merkataritza-kudeaketan sakontzea esku-hartze tradizionalak aberastuz eta 
desberdinduz. Hala, ahalmen eraldatzailea eta eraginkortasuna optimizatu ahal izango da eta 
lurraldea laguntza-politikek eta lerroek bat egiteko eremua den ideia indartuko da. Era horretan, 
hirigintzako jarduketetan eta hiri eremuak dinamizatzekoetan berrikuntza sustatuko dugu.

Era berean, Merkataritza Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legearen 50. artikuluan 
aipatzen denez, Eusko Jaurlaritzak, merkataritzaren arloko sailaren bitartez, merkataritza-egiturak 
eraberritzea bilatzen duen jarduketa oro aurrera eramango du, eta batez ere honetara bidera-
tuak: merkataritzako enpresen artean taldekatze edo unitate integratuak osatzera, merkaturatzeko 
egitura eta prozesuak hobeto ezagutzera bideraturiko azterlan eta ikerketak egitera eta merkata-
ritza-azpiegituraren akatsak zuzentzera.

Aberastasuna emateko eta enplegu iraunkor eta kalitate onekoa sortzeko helburuz taxutu 
behar ditugu politikak, jakinik globalizazioak eta kontsumo-ohitura hauek marraztutako jokalekuan 
mugitu beharko dugula: gure ingurua gero eta lehiakorragoa eta profesionalago izango da, eta 
produktu nahiz zerbitzuen bikaintasun eta kalitatea gero eta erabakigarriagoak izango dira zer 
erosi aukeratzerakoan, bai eta, ondorioz, lortzen diren emaitzetan ere. Era berean, sektore ahu-
lenei eta ingurune babesgabeei erreparatu behar diegu, ez ikuspuntu ekonomikotik soilik, baizik 
baita sozialetik ere.
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Horrenbestez, hurbileko merkataritzaren apustu egiten jarraituko dugu, auzoetan, herrietan eta 
hirietan hiri-ehuna eratzen duenez, eta indar handiagoz egingo dugu, gainera, autonomia-erkide-
goko batez besteko langabezia-tasa baino handiagoa duten horietan.

Helburu horiek betetzeko, ezinbestekoa da arlo pribatuaren eta publikoaren arteko lankidetza 
bideratzeko mekanismoetara jotzea, eta sektore nahiz zonako kooperazioa bultzatzea udalerrian 
bertan; hartara, gure enpresek kokapen sendoagoa izango dute beren inguruan ondo errotuta 
egoteko.

Laguntza-programa hau Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren dirulaguntzen 2019ko 
Plan estrategikoan jasotzen da, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuak 2019ko mar-
txoaren 26an Agindu bidez onartutakoan. Programak, halaber, nahikoa aurrekontu-kreditu du, 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 
22ko 5/2017 Legean ezartzen den arabera, 2019rako luzatu baitira aurrekontuok.

Horrenbestez, honako hau

EBAZTEN DUT:

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.– Xedea.

Agindu honek xedetzat du udalerrikako jardun-proiektu bakarrak eta globalak garatzeko lagun-
tzen esleipena arautzea, hiri-merkataritzaren lankidetza, dinamizazio eta lehiakortasuneko zonako 
estrategiak sustatzeko zentroko zonetan eta inguruetan, hala nola auzoetan (berriak, zahartuak, 
degradatuak...).

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

1.– 3.560.043 euro bideratuko dira baliabide ekonomiko gisa, banaketa honen arabera:

– Udalen jarduketetarako laguntzak: 1.810.043 euro (1.267.030,10 euro 2019rako, eta 
543.012,90 euro 2020rako).

– Merkatarien elkarteen eta merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuetako elkarte mistoen edo 
hiri-merkataritzaren plataforma, elkarte multzo edo elkarteen jarduketetarako dirulaguntzak: 
1.750.000 euro.

Aurkeztutako eskaerak ebatzi ondoren, udaletarako edo merkatarien elkarteetarako eta elkarte 
mistoetarako edo hiri-merkataritzaren plataforma, elkarte multzo edo elkarteetarako aurreikusi 
diren baliabide ekonomikoak agortzen ez badira, baliabideak bestearen defizita finantzatzera bide-
ratzeko aukera egongo da, beharrezkoa izanez gero.

2.– Aurrekontu-ekitaldi bakoitzean eman beharreko laguntzen guztizko bolumenak ez du 
diru-kopuru horien zenbatekoa edo hori eguneratzetik ateratzen dena gainditzerik izango, inda-
rreko legerian aurreikusitako kredituak lotzeko edo aurrekontuak aldatzeko erregimenari jarraiki. 
Halakorik gertatzen bada, Turismo eta Merkataritzako sailburuordetzak ebazpen bat emango du 
gertaera horren berri emateko.
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3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

1.– Ondoren zerrendatutako EAEko udalek eta udalerriko merkatarien elkarteek edo hiri-mer-
kataritzaren elkarte mistoek edo hiri-merkataritzaren plataformek, elkarte-multzoek edo elkarteek; 
baina 4. artikuluan adierazitako lankidetza publiko-pribatuko «esparru-akordio» bat sinatu beharko 
dute biek.

a) Ondorengo udalerrietako Udalak:

1) 15.000 biztanletik gora dituzten udalerriak. Zerrenda agindu honetako I. eranskinean dago 
jasota.

2) 15.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriak, hirigune historikoa baldin badute eta udalerriko 
merkataritza-establezimenduen kopurua dela eta, biziberritze komertzial baterako potentzialta-
suna duten kasuan. Halako udalak agindu honetako II. eranskinean daude zehaztuta.

3) Beren eskualde-ingurunean ekonomia eta merkataritza arloko erreferentziazko gunetzat 
jotzen diren udalerriak, 75 merkataritza-establezimendutik gora dituztenak. Aipatutako udalak 
agindu honetako III. eranskinean daude zehaztuta.

4) Euskal Autonomia Erkidegoko eskualdeetako udalerri nagusiak, 75 merkataritza-establezi-
mendutik gora dituztenak, VI eranskineko 1.c) artikuluan jasotako jardueretarako soilik. Halako 
udalak agindu honetako IV. eranskinean daude zehaztuta.

5) 10.000 biztanletik gora daukaten udalerriak, 75 merkataritza-establezimendutik gora dituzte-
nak eta, 2019ko urtarrilaren 1ean, langabezia-tasa Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoa 
baino altuagoa dutenak, VI. eranskineako 1.c) artikuluan jasotako jardueretarako soilik. Halako 
udalak agindu honetako V. eranskinean daude zehaztuta.

b) Zona-eremuko merkatarien elkartek eta elkarte mistoak, baldin eta, 2019ko urtarrilaren 1ean, 
inskribaturik badaude Euskal Autonomia Erkidegoko Merkatarien Elkarteen Erroldan, zeina ekai-
naren 17ko 148/1997 Dekretuaz arautu baitzen.

c) Plataformak, elkarte-multzoak edo hiri-merkataritzako elkarteak, pertsona fisiko edo juri-
diko gisa eratuak, publikoak zein pribatuak, edo edozein motako unitate ekonomiko edo ondare, 
izaera juridiko propioa duena, eta, zuzenbideak onartutako edozein eran, 2019ko urtarrilaren 1ean 
horrela inskribatuta daudenak.

2.– Merkataritza-banaketaren jarduketarekin zerikusia duten merkatari elkarteen edo elkarte 
mistoen artean, laguntza jasotzeko eskaera aurkeztu den egunean, bazkide gehien dituztenak, 
eta gutxienez ere 10 merkataritza-establezimendu dituzten udalerrietakoak, I., II., III., IV. eta 
V. eranskinetan jasotzen diren udalerrietakoak salbu. Elkarte horiek ez dute esparru-akordiorik eta 
MSPB azterlanik (Merkataritza Suspertzeko Plan Berezia) aurkeztu beharko.

3.– Entitate onuraduna izateko, laguntza eskatzen duten entitateek ondo bete behar dituzte 
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13 artikuluan eta Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 
50.5 artikuluan xedatzen diren baldintzak.

4.– Agindu honetan jasotako dirulaguntzak onuradunei emateko eta ordaintzeko, ezinbes-
tekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde 
autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen eremuan hasitako edozein 
itzulketa- edo zehapen-prozedura amaituta egotea. Prozeduraren ondorioz laguntza publikoak 
jasotzeko desgaikuntza edo laguntzak itzultzeko betebeharra ezarriko balitz eta halakorik egingo 
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ez balitz horretarako ezarritako borondatezko epearen barruan, indargabetu egingo da baldintza-
pean emandako laguntza, onuradun izateko debekua dakarten egoeretako batean egoteagatik.

5.– Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioak bete diren automatikoki egiazta-
tuko da, laguntza eman aurretik eta ordainketa-proposamena egin aurretik; azken kasu horretan, 
laguntza eman zenetik 3 hilabete baino gehiago igaro badira, eta ordainketa osteko ekitaldi batean 
egiten bada.

Dirulaguntzaren eskaera aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen dio dirulaguntza emango 
duen organoari zuzenean egiazta ditzan Dirulaguntzen Erregelamenduaren 18. eta 19. artikuluetan 
(887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa) aurreikusita dauden inguruabar edo zirkunstan-
tziak, ziurtagiri telematikoen bidez.

Hala ere, erakunde eskatzaileak berariaz ukatu ahalko du baimena; hala eginez gero, egiazta-
penak aurkeztu beharko ditu.

4. artikulua.– Lankidetza publiko-pribaturako esparru-akordioa:

Agindu honetan arautzen diren laguntzak eskatzeko sinatu behar den lankidetza publiko-priba-
turako esparru-akordioak honako hau hartu beharko du barnean:

1.– Lankidetza publiko-pribaturako esparru-akordioa sinatzen duten subjektuak:

a) I., II., III., IV. eta V. eranskinetako udalak.

b) Udalerriko merkatarien elkarteak eta elkarte mistoak, edo hiri-merkataritzaren plataforma, 
elkarte multzo edo elkarteak, zehaztapen hauekin:

b.1.– Vitoria-Gasteizen, Donostian eta Bilbon, honako honek sinatuko du lankidetza publiko-pri-
baturako esparru-akordioa: udalerriko merkatari-elkarteen ordezkaritza handiena biltzen duen 
hiri-merkataritzaren plataforma, elkarte multzo edo elkarteak.

b.2.– Gainerako udalerrietan, hiri-merkataritzaren plataforma, elkarte multzo edo elkarterik ez 
dagoenean eta elkarte bat baino gehiago badago, akordio bidez zehaztuko da nor izango den guz-
tien ordezkaria eta lankidetza publiko-pribaturako esparru-akordioa sinatuko duena.

Udalerriko elkarte guztien artean egindako akordioak honako hauek jasoko ditu:

Akordioa sinatzen duten elkarteak.

Elkarte guztiak ordezkatzen dituen elkartea.

Nor izendatu duten ordezkari laguntza-programa honetatik eratorritako betebeharrak gauzatzeko.

Akordioa sinatu duen elkarte bakoitzak egin beharreko jarduketak.

Akordioa sinatu duen elkarte bakoitzak jarduketetan izan behar duen partaidetza-maila.

Akordioa sinatu duen elkarte bakoitzak egin beharreko jarduketen zenbatekoa eta aurreikusi-
tako finantzaketa-sistema.

b.3.– Udalerriko merkatari-elkarte guztien adostasuna lortuko ez balitz, udalaren eta, elkarte-
kide kopuruari dagokionez, balioduna izango da lankidetza publiko-pribaturako esparru-akordio 
bat, sinatzaile hauek izango dituena: alde batetik, udala, eta bestetik, kide-kopuruari dagokionez, 
enpresa-ordezkaritza maila handiena duen edo duten merkatari erakundeak. Aipatutako elkarteen 
arteko akordio batean geratuko da idatzirik inguruabar hori, eta honako hauek jasoko dira:
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Akordioa sinatzen duten elkarteak eta haien enpresa-ordezkaritza maila.

Elkarte guztiak ordezkatzen dituen elkartea.

Nor izendatu duten ordezkari laguntza-programa honetatik eratorritako betebeharrak gauzatzeko.

Akordioa sinatu duen elkarte bakoitzak egin beharreko jarduketak.

Akordioa sinatu duen elkarte bakoitzak jarduketetan izan behar duen partaidetza-maila.

Akordioa sinatu duen elkarte bakoitzak egin beharreko jarduketen zenbatekoa eta aurreikusi-
tako finantzaketa-sistema.

Akordioan parte hartzen ez duten udalerriko elkarteak eta bertan parte ez hartzeko arrazoiak.

Bazkide bat merkatari-elkarte bat baino gehiagokoa bada, nahitaez zehaztu beharko du bere 
kidetza zein elkartetan konputatzea nahi duen.

2.– Lankidetza publiko-pribaturako esparru-akordioaren xedea izango da zehaztea zer jarduera 
diruz lagungarri egin beharko dituzten entitate onuradunek, udalerrian hiri-merkataritzaren lanki-
detza, dinamizazio eta lehiakortasuneko proiektuak garatze aldera.

3.– Egin beharreko jarduketek honako hauek jasoko dituzte: garatu beharreko ekintzak, aurrei-
kusitako egutegia, ekintzak gauzatzeko baliabide ekonomikoak eta haien jatorria.

4.– Lankidetza publiko-pribaturako esparru-akordioan zehazten diren ekintzen kontrola eta jarrai-
pena zenbait adierazleren bidez egingo da, ekintza bakoitzaren estaldura eta betearazpen-maila 
neurtzeko.

5.– Lankidetza publiko-pribaturako esparru-akordioaren kontrol- eta jarraipen-organoa jarduke-
tak ebaluatzeko eratuko da.

II. KAPITULUA

UDALENTZAKO LAGUNTZAK

5. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Azterlanak eta hirigintza-jarduketak merkataritza-eremuetan (VI. eranskinean zehazten diren 
ezaugarriak dituztenak), EAEko udalek eginak, 3. artikuluan sartzen direnak.

6. artikulua.– Gauzatzeko epea.

Merkataritza-esparruetako azterlan eta hirigintza-jarduketa diruz lagundunak, baldin eta 2019ko 
urtarrilaren 1 eta 2019ko abenduaren 31 bitartean hasi eta 2020ko irailaren 30 baino lehen amai-
tzen badira.

7. artikulua.– Diruz lagun daitekeen gastua.

1.– Diruz lagun daitezkeen gastutzat jotzen dira merkataritza-esparruko azterlanak eta hiri-
gintza-jarduketak, baldin eta zalantzarik gabe betetzen badituzte VI. eranskinaren zehaztapenak, 
betiere azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan xedatutakoa baldintzak betetzen 
baldin badu.

2.– Honako hauek ez dira diruz lagunduko: BEZa, tasak, profesionalen zerbitzu-sariak, indus-
tria-irabazia eta gastu orokorrak.
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3.– Ez dira diruz laguntzeko modukoak izango gero udalerriari itzulketa ekonomiko bat ekarriko 
dioten jarduketa edo inbertsioak.

4.– Diruz lagun daitekeen jardueraren azpikontratazioaren ehunekoa % 100 izango da gehie-
nez, eta azpikontratazio horrek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 
29. artikuluan xedatutako baldintzak bete beharko ditu eta Dirulaguntzen Erregelamenduaren 
68. artikuluan (887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa).

8. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

1.– Dirulaguntzen zenbatekoa diruz lagundu daitekeen gastuaren % 80 izango da, eta hauek 
izango dira gehieneko zenbatekoak VI. eranskineko 1. puntuan jasotzen diren azterlanetarako:

– 1.a) puntuko azterlanak (MSPB eta eguneraketak): 25.000 euro.

– 1.b) puntuko azterlanak (udal-merkatuak): 15.000 euro.

– 1.c) puntuko azterlanak (udal-plan estrategikoen lanketa): lanketa-kostuaren % 75 (gehienez 
ere 25.000 euro).

2.– Udal bakoitzerako dirulaguntzaren gehieneko muga eragiketa honen emaitza izango da: 
jarraian zehazten den populazio-tartearen arabera dagokion dirulaguntza bider udalerriko merka-
taritza-dentsitatearen koefizientea (VIII. eranskinaren arabera).

Populazio-tartea, biztanleka Tarte bakoitzeko dirulaguntza 

0 – 499 5.000,00 € 

500 – 999 10.000,00 € 

1.000 – 1.999 15.000,00 € 

2.000 – 4.999 20.000,00 € 

5.000 – 9.999 25.000,00 € 

10.000 – 14.999 30.000,00 € 

15.000 – 29.999 35.000,00 € 

30.000 – 59.999 40.000,00 € 

60.000 – 99.999 60.000,00 € 

100.000 – 249.999 75.000,00 € 

> 249.999 95.000,00 € 

III. KAPITULUA

MERKATARIEN ELKARTE ETA ELKARTE MISTOENTZAKO, EDO 
HIRI-MERKATARITZAREN PLATAFORMA, ELKARTE-MULTZO EDO 

ELKARTEENTZAKO LAGUNTZAK

9. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduketak.

EAEko merkatari-elkarteen, elkarte mistoen edo hiri-merkataritzaren plataforma, elkarte mul-
tzo edo elkarteen jarduketak, zeinen ezaugarriak VII. eranskinean zehazten diren, baldin eta 
3. artikuluan sartzen badira.
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10. artikulua.– Gauzatzeko epea.

2019ko urtarrilaren 1aren eta 2019ko abenduaren 31ren artean hasi eta amaitzen diren jardu-
keta diruz lagungarriak.

11. artikulua.– Diruz lagun daitekeen gastua.

1.– Diruz lagun daitezkeen gastutzat hartzen dira VII. eranskinaren zehaztapenekin zalantzarik 
gabe bat datozen proiektuak, betiere azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan 
xedatutakoa baldintzak betetzen baldin badu.

2.– Ez dira diruz lagunduko ez BEZa, ez tasak, ez zergak.

Hala ere, diruz lagun daitekeen gastutzat hartuko da BEZa, balio erantsiaren gaineko zerga 
aurkeztu behar ez duten merkatarien elkarteen eta elkarte mistoen, edo hiri-merkataritzaren plata-
forma, elkarte multzo edo elkarteen kasuan. Inguruabar hori prozedura honen instrukzio-organoak 
egiaztatu beharko du.

3.– Diruz lagun daitekeen jardueraren azpikontratazioaren ehunekoa % 100 izango da gehie-
nez, eta azpikontratazio horrek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 
29. artikuluan xedatutako baldintzak bete beharko ditu eta Dirulaguntzen Erregelamenduaren 
68. artikuluan (887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa).

12. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

1.– Emandako dirulaguntzen zenbatekoa proiektuan diruz lagun daitekeen gastuaren % 80 
izango da, blogak eta web orriak sortzeko, ezartzeko eta garatzeko proiektuen kasuan izan ezik. 
Azken kasu horretan, proiektuen kostuaren % 20 izango da dirulaguntzaren zenbatekoa.

2.– Udalerriko merkatari-elkarteen multzorako dirulaguntzaren gehieneko muga eragiketa 
honen emaitzan izango da: merkataritza-tartearen araberako dirulaguntza bider udalerriko merka-
taritza-dentsitatearen koefizientea (VIII. eranskinaren arabera).

Komertzio kopuruaren tarteak Tarte bakoitzerako dirulaguntza 

0 – 45 12.000,00 € 

46 – 85 23.000,00 € 

86 – 180 27.000,00 € 

181 – 360 35.000,00 € 

361 – 900 55.000,00 € 

901 – 1.900 70.000,00 € 

1.901 – 3.400 95.000,00 € 

> 3.400 125.000,00 € 
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IV. KAPITULUA

PROZEDURA

13. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.

1.– Eskaerak aurkezteko epea 2019ko uztailaren 13an hasi eta 2019ko abuztuaren 26an amai-
tuko da.

2.– Eskaera bakarra egingo da aurreikusten diren ekintza guztietarako, eta oso-osorik beteta 
egon beharko du onartua izateko.

3.– Eskaerak, errekerimenduak, jakinarazpenak, zuzenketak eta agindu honetan inplikatutako 
gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoen bitartez egingo dira.

4.– Eskaera eskuratzeko eta betetzeko, Egoitza Elektroniko honetara jo beharko da:

https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1015606

Kanal elektronikoaren bitartez izapidetzeko zehaztapenak, baita eskaerak, erantzukizunpeko 
adierazpenak eta gainerako ereduak ere egoitza elektroniko horretan egongo dira eskura. Era 
berean, eredu horien edukiak agindu honen IX. eranskinean daude jasota.

Agindu honekin zerikusia duten espedienteetarako irispidea, bai eta errekerimenduak, jakina-
razpenak eta eskaeraren ondorengo gainerako izapide guztiak ere, honako helbide honen bitartez 
egiten dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

5.– Eskaerarekin batera, erakunde eskatzailea ordezkatzeko legezko gaitasuna duen pertsona-
ren edo entitatearen sinadura elektroniko egiaztatua ez ezik, aurkeztu beharreko agiri guztiak eta 
Administrazioak eska ditzakeenak ere ekarri beharko dira.

6.– Ordezkari bidez jardun nahi bada, ordezkaritza beste pertsona bati eman ahal izango 
dio, interesdunaren izenean bide elektronikoz jardun dezan Agindu honi dagozkion prozedura 
guztietan, dela Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan dagoen Ordezkarien Erregistro Elek-
tronikoaren bitartez (https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/
eu/), dela eskaerari erantsita lege-ordezkaritza emateko inprimaki arautua, behar bezala beteta. 
Azken hori hemen dago eskuragarri: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eskabidea/
borondatezko-legezko-ordezkaritza-egilestea-inprimaki-normaldua/

Ordezkariak (fisikoa edo juridikoa) identifikatzeko bitarteko elektroniko onartu bat eduki 
beharko du.

7.– Laguntza jasotzeko eskabidea, eskatutako dokumentazioarekin batera, aukeratutako hizkun-
tza ofizialean aurkeztu ahal izango da. Halaber, dirulaguntza eskaeraren ondoriozko jarduketetan, 
prozedurak irauten duen bitartean, entitate eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Eus-
kararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean xedatutakoa betez.

8.– Espedientearen tramitazioaren edozein unetan begiratu ahal izango da eskaeran jasotako 
datuen egiazkotasuna.

9.– Eskaerak aurkezteak esan nahi du espresuki eta formalki onartzen direla deialdi honetako 
oinarriak.

https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/
https://www.euskadi.eus/ordezkarien-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eskabidea/borondatezko-legezko-ordezkaritza-egilestea-inprimaki-normaldua/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eskabidea/borondatezko-legezko-ordezkaritza-egilestea-inprimaki-normaldua/
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14. artikulua.– Eskaeraren edukia eta aurkeztu beharreko agiriak.

Laguntza-eskaera IX. eranskinaren araberakoa izango da, eta agiri digitalizatu hauekin batera 
aurkeztu beharko da:

1.– Erantzukizunpeko adierazpena, eskaera horretan jasota dagoen informazioaren egiazkota-
sunari buruzkoa. Hauek jasoko dira adierazpen horretan:

a) Bete egiten dituela deialdia arautzen duten oinarrietan ezarritako betekizunak.

b) Erakunde eskatzailea ez dagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro-
korraren 13. artikuluan aipatzen diren gainontzeko egoeretan (onuradun izatea eragozten dute 
horiek).

c) Eskatzailea ez dagoela sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta 
haren erakunde autonomiadunek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen espa-
rruko ezein itzulketa edo zehapen prozeduratan.

d) Inbertsio hori bera egiteko beste erakunde publiko zein pribatu batzuetatik jasotako edo haiei 
eskatutako laguntzak.

e) Ez dagoela zigortuta dirulaguntzen eta laguntza publikoen onuradun izateko debekuarekin, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 24.2 artikuluaren 
arabera.

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

g) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3 artikuluan 
ezarritako betebeharrak onartzeko konpromisoa hartzen duela.

2.– Ordezkaritza hirugarren pertsonen esku utzi nahi izanez gero, ordezkari jardun deza-
ten modu elektronikoan, eta horretarako erabiltzen ez bada Eusko Jaurlaritzaren egoitza 
elektronikoko Ordezkarien Erregistro Elektronikoa, «Borondatezko Legezko Ordezkaritza Egi-
lestea-Inprimaki normaldua» delakoa (http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eskabidea/
borondatezko-legezko-ordezkaritza-egilestea-inprimaki-normaldua/) behar bezala bete, eta doku-
mentazio hau erantsi beharko zaio:

– Pertsona fisikoen kasuan: ordezkaritza ematen duen pertsonaren NANa edo agiri baliokidea, 
baldin eta ez badu nahi instrukzio-organoak aipatu informazioa lor dezala administrazioarteko 
elkarreragingarritasun-zerbitzuen bitartez.

– Pertsona juridikoen kasuan: ordezkaritza-ahala edota ordezkaritza hirugarren pertsona bati 
ematen dion erakundearen legezko ordezkari gisa legitimatzen duen bestelako edozer agiri, 
zuzenbidez balio duena.

3.– Dirulaguntza kobratzeko, eta pertsona edo enpresa onuradunaren bankuko edo izen sozia-
leko datuak aurretik eman ez badira edo aldatu nahi izanez gero, hirugarrenari alta emateko datuak 
eman beharko dira, Ogasun eta Ekonomia Sailak ezarritako ereduaren eta prozeduraren arabera 
(http://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-s2oga/eu/).

Hirugarrenen alta Hirugarrenen Erregistro Telematikoaren bidez egiten ez bada, inprimakiarekin 
batera nortasun fiskaleko txartela ere aurkeztu beharko da.

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eskabidea/borondatezko-legezko-ordezkaritza-egilestea-inprimaki-normaldua/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eskabidea/borondatezko-legezko-ordezkaritza-egilestea-inprimaki-normaldua/
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4.– Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren erregelamenduko 22.2 artikuluan identifikatzen 
diren administrazio-ziurtagiri positiboak, eskatzaileak kudeaketa-organoak zuzenean eskura 
ditzala nahi ez duenean.

5.– Agiri zehatzak, laguntzaren eskatzailearen araberakoak:

UDALAK:

a) Laguntza onartu duela egiaztatzeko akordio-ziurtagiria, eskumena daukan organoak egina, 
aurkeztutako jarduera bakoitzaren kostua eta eskatutako laguntzaren zenbatekoa zehaztuta.

b) Dirulaguntzaren bidez finantzatu nahi diren jardueren inguruko azalpen-txostena, merka-
taritza-ikuspegitik egina, Merkataritza Suspertzeko Plan Bereziaren (MSPB) ikerlanean duten 
kokapena adieraziz, edo horren ordezkoan edo osagarrian dutena, halakorik baldin badago.

Txosten horretan, gutxienez, ondorengo informazioa jaso beharko da:

1) Garatu beharreko jarduera bakoitzaren gauzatze-proiektua, zera adieraziz:

1.a.– Lortu nahi diren helburuak.

1.b.– Gauzatu beharreko ekintzak.

1.c.– Egindakoaren eraginkortasuna neurtzeko adierazleak.

2) Aurrekontuak, partidaz partida zehaztutakoak.

3) Gauzatze-egutegia.

4) Dokumentazio grafikoa, jardueren kokaleku izango diren eremuen aurretiko egoeraren argaz-
kiak barne.

c) 4. artikuluan aipatutako lankidetza publiko-pribaturako esparru-akordioa, baita ondoren egin-
dako edozein aldaketa ere.

d) Hiri-jarduketaren bat eskatuz gero, VI. eranskineko 2. puntuko f), g) eta h) apartatuetan jaso-
tzen den horietakoa, udal-ziurtagiri bidez egiaztatu beharko da jarduketa merkataritza-kale batean 
egingo dela, halakotzat hartuta lonjen % 70 gutxienez merkataritzarako dituztenak, eta horietarik 
% 70 martxan dituztenak.

MERKATARIEN ELKARTEAK ETA HIRI-MERKATARITZAKO ELKARTE MISTOAK EDO 
PLATAFORMAK, ELKARTE-MULTZOAK EDO ELKARTEAK:

a) Eskatzailearen identitatea egiaztatzen duen dokumentazioa; horretarako, eratze-eskritura, 
estatutuak eta erregistroko inskripzioa aurkeztu beharko ditu.

b) Entitate eskatzailearen identifikazio fiskaleko txartela, baldin eta nahi ez bada instrukzio-orga-
noak aipatu informazioa lortzea administrazioarteko elkarreragingarritasun-zerbitzuen bitartez.

c) Laguntza zer jarduketarako eskatzen den, bada horietako bakoitzerako azalpen-memoria 
bat, merkataritza-ikuspegitik egina, gutxienez informazio hau jasoko duena:

1) Garatu beharreko jarduera bakoitzaren gauzatze-proiektua, zera adieraziz:

1.a.– Lortu nahi diren helburuak.
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1.b.– Gauzatu beharreko ekintzak.

1.c.– Egindakoaren eraginkortasuna neurtzeko adierazleak.

2) Sarreren eta gastuen aurrekontu xehatuak.

3) Gauzatze-egutegia.

4) MSPB azterlanean edo hori erabat ordezkatzen duen beste azterlan batean sartzen dela.

5) Jardueran parte hartzeko aukera jakinarazteko erabiliko den sistema, hala behar den 
kasuetan.

e) Dagokion Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganbera Ofizialeko ziurtagiria, Merkatari 
Elkarteen Erroldan agertzen diren erakunde eskatzailearen datuen ingurukoa.

f) Hiri-merkataritzaren plataformako, elkarte multzoko edo elkarteko idazkariaren ziurtagiria. 
Bazkideen zerrenda jaso behar du, eskaera-epea hasi aurreko hilabetean eguneratua, baita azken 
ekitaldian bildutako kuotak ere. Enpresen zerrenda sexuaren arabera bananduta islatu beharko 
da; alegia, merkataritza-enpresetako titular diren emakumezkoak adieraziko dira, alde batetik, eta 
titular gizonezkoak, bestetik.

g) 4. artikuluan aipatutako lankidetza publiko-pribaturako esparru-akordioa, baita ondoren egin-
dako edozein aldaketa ere, 3. artikuluko 2. puntuetako elkarteak izan ezik.

h) Udalerriko elkarteek sinatutako akordioa, 4. artikuluko 1.b) puntuan adierazten den kasuan.

15. artikulua.– Zuzenketak.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Merkataritza Zuzendaritzak ikusten badu aur-
keztutako eskabidean akatsen bat, hutsen edota zehaztasun faltaren bat dagoela, eskatzaileari 
jakinaraziko dio, eta 10 eguneko epea emango, dena delakoa zuzen dezan; halaber, jakinaraziko 
zaio hori egin ezean eskaerari uko egin diola ulertuko dela. Epe hori igarotakoan, zuzendu ezean, 
ebazpena emango da eskatzaileak eskaeran atzera egin duela adierazteko.

16. artikulua.– Eskabideak aztertu eta ebaluatzea.

1.– Merkataritza Zuzendaritzako teknikariak arduratuko dira udalei dagozkien dirulaguntze-
tara biltzeko eskarien azterketaz eta ebaluazioaz; beste alde batetik, lurralde historiko bakoitzeko 
merkatari-elkarteei eta hiri-merkataritzaren plataforma, elkarte multzo edo elkarteei dagozkien 
dirulaguntzetarako eskariez ari garela, diruz laguntzeko moduko jarduerak garatuko diren lurralde 
historikoko Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoak arduratuko dira eskarien azterketaz eta 
ebaluazioaz.

2.– Eskabide bakoitza aztertu eta ebaluatu ondoren, ebazpen-proposamen bat aurkeztuko da 
eta berariaz adieraziko da eskatutako dirulaguntza emango den ala ez, eta zenbatekoa izango 
den.

17. artikulua.– Prozeduraren ebazpena.

1.– Merkataritza zuzendariak, gehienez ere sei hilabeteko epean ebatziko ditu eskabideak, 
dirulaguntzaren eskaera aurkeztu eta hurrengo egunetik hasita; ebatzi ere, ordenari jarraituz, 
espedienteko dokumentazioa osatu zen unearen arabera.

2.– Eskatutako laguntza eman edo ukatzeko administrazio-ebazpenak honako hauek jaso 
beharko ditu: entitate onuradunaren identitatea, diruz laguntzen den jarduketa bakoitzerako 
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ematen den dirulaguntzaren zenbatekoa (jarduketaren kostu zenbatetsiarekin eta egikaritze-epea-
rekin) edo, kasuan kasu, ukapenaren arrazoia.

3.– Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Turismo eta Merkataritzako 
sailburuordeari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatuta-
koarekin bat. Gora jotzeko errekurtsoa egoitza elektronikoan bakarrik egin ahal izango da: https://
www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

4.– Dirulaguntzak emateko ezarritako kreditua agortuz gero, Turismo eta Merkataritzako sail-
buruordeak egoera horren berri emango du administrazio-ebazpen baten bidez, eta ebazpen 
horretan kreditua noiz agortu den azaldu beharko du. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian argitaratuko da.

5.– Ebazpena emateko epea amaitu, eta erakunde interesdunari ezer jakinarazi ez bazaio, 
eskatutako laguntza onetsi egin dela esan nahiko du, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan agindutakoarekin bat etorrita.

6.– Erakunde eskatzaileei dirulaguntzak emateko ebazpenak banan-banan jakinarazteaz gai-
nera, onuradunen zerrenda eta emandako dirulaguntzen zenbatekoa argitaratuko dira Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

18. artikulua.– Gastuak eta inbertsioak justifikatzea.

1.– Justifikaziora sartzea eta berori betetzea egoitza elektronikoaren bidez soilik egin ahalko da, 
honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

2.– Merkatari-elkarteek eta elkarte mistoek, edo hiri-merkataritzaren plataforma, elkarte multzo 
edo elkarteek garatutako jarduerei dagokienez, 2019ko abenduaren 31 izango da epe-muga; eta 
udalek garatutakoei dagokienez, 2020ko irailaren 30a.

3.– Justifikazio-dokumentazioa aurkezteko epea 2 hilabete izango da, onartutako azken proiek-
tua egikaritzen den unetik zenbatzen hasita. Epe hori igaro eta justifikaziorik aurkeztu ez bada, 
Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko teknikariek entitate onuradunari eskatuko diote 
dokumentazioa aurkez dezala hamabost eguneko epe luzaezinean. Ezarritako epearen barruan 
justifikaziorik ez aurkeztea arrazoi izango da ez-betetze gisa hartzeko.

4.– Entitate onuradunek justifikatu egin beharko dute ezarritako baldintzak betetzen dituztela 
eta laguntzaren helburua lortu dutela. Horretarako, dokumentazioa hau aurkeztu beharko dute, 
entitate onuradunaren arabera:

UDALAK:

– Kontu-sailak likidatzeari buruzko ziurtagiriak.

– Jardueraren amaierari buruzko udal ziurtagiriak.

– Ekintza bakoitzeko fakturen laburpen-koadroa (faktura-zenbakia, kontzeptua eta zenbatekoa).

– Fakturak eta ordainagiriak.

– Dokumentazio grafikoa.

– Azken egoeraren argazkiak (eskaeran aurkeztutako argazkiekin bat egin beharko dute).

– Jardueraren gastuak eta diru-sarrerak.
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– Aitorpena, helburu bererako lortu diren laguntza, diru-sarrera eta baliabideena, berdin dio 
administrazioetatik edo erakunde publiko nahiz pribatuetatik datozen, baldin eta diruz lagundutako 
jarduketak finantzatzeko badira. Finantza-erakundea, jarduketa eta onetsitako edo jasotako zen-
batekoa zehaztuko dira.

– Lankidetza publiko-pribaturako esparru-akordioan zehaztutako jarraipen-batzordearen balo-
razio-akta, eta, halakorik ezean, elkartearen txostena, bertan jasota gauzatutako proiektuen 
adierazleen hasierako eta amaierako emaitzak, baita garatutako ekintza bakoitzetik lortutako 
ondorioak eta udalak nahiz merkatari-elkarteek egindako balorazioa ere. Horrez gain, etorkizu-
neko ekitaldietan errepikatzeko komenigarritasuna eta arrazoiak.

MERKATARI-ELKARTEAK ETA ELKARTE MISTOAK, EDO HIRI- MERKATARITZAREN 
PLATAFORMA, ELKARTE MULTZO EDO ELKARTEAK:

– Ekintza bakoitzeko fakturen laburpen-koadroa (faktura-zenbakia, kontzeptua eta zenbatekoa).

– Fakturak eta horien ordainagiriak; merkataritzako plataforma, elkarte multzo edo elkartearen 
edo enpresa-erakundearen izenean egon daitezke, edo entitate (plataforma eta elkarte multzo) 
horietako edozein elkarte bazkideren izenean.

– Dokumentazio grafikoa.

– Jarduketaren gastuak eta diru-sarrerak.

– Aitorpena, helburu bererako lortu diren laguntza, diru-sarrera eta baliabideena, berdin dio 
administrazioetatik edo erakunde publiko nahiz pribatuetatik datozen, baldin eta diruz lagundutako 
jarduketak finantzatzeko badira. Hauek zehaztuko dira:

• Eskaeraren urtea.

• Finantzaketa-instituzioa.

• Finantzaketaren jatorrizko programa.

• Jarduketa.

• Jarduketaren zenbatekoa, guztira.

• Eskatutako laguntzaren zenbatekoa.

• Emandako laguntzaren zenbatekoa.

– Lankidetza publiko-pribaturako esparru-akordioan zehaztutako jarraipen-batzordearen balo-
razio-akta, eta, halakorik ezean, elkartearen txostena, bertan jasota gauzatutako proiektuen 
adierazleen hasierako eta amaierako emaitzak, baita garatutako ekintza bakoitzetik lortutako 
ondorioak eta udalak nahiz merkatari-elkarteek egindako balorazioa ere. Horrez gain, etorkizu-
neko ekitaldietan errepikatzeko komenigarritasuna eta arrazoiak.

– Berariazko parte-hartzea beharrezkoa den kasuan, jarduketara bildutako saltokien zerrenda, 
elkarte antolatzailearen kide den edo ez zehaztuta.

– Diruz lagundutako jarduketen barnean, aldaketak onetsi ahal izango dira jarduketa bereko 
jardueren artean. Ezin izango da, inolaz ere, ordezkapenik egin, ezta ekintza berririk txertatu ere.

– Diruz lagundutako jarduketaren bati uko egiten bazaio, zenbatekoa ezin izango da gainera-
ketan sartu.
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5.– Bi kasuetan, Merkataritza Zuzendaritzak eskatzen duen beste edozein agiri, eta justifikatu-
tako jarduketak osorik egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen bada.

6.– Justifikatutako gastuak aztertu behar dira, eta egiaztatu dirulaguntzak xedetzat dituen jardu-
ketak agindu honetan zehazten diren baldintzen arabera gauzatzen direla eta diruz lagundutako 
proiektura egokitzen direla. Horretaz arduratuko dira Merkataritza Zuzendaritzako teknikariak, 
udalen kasuan, eta Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoetakoak, lurralde historiko bakoi-
tzeko merkatari-elkarte eta hiri-merkataritzaren plataforma, elkarte multzo edo elkarteen kasuan.

7.– Dokumentazioa egiaztatzean ikusten bada konpon daitezkeen akatsak daudela dirulagun-
tzaren entitate onuradunak aurkeztutako egiaztagirian, jakinaren gainean jarriko dute aipatutako 
langileek, eta hamar eguneko epea emango diote akatsok zuzentzeko.

8.– Aurkeztutako proiektua edo proiektuak justifikatzean ikusten bada beherako desbidera-
tzea izan dela, % 25ekoa baino txikiagoa, aurkeztu zen aurrekontuarekiko –dirulaguntza emateko 
kontuan hartu zenarekiko, alegia–, dirulaguntza berriz kalkulatuko da, hasierako dirulaguntza kal-
kulatzeko erabili ziren irizpide berberekin.

9.– Beheranzko aldea % 25 edo handiagoa bada, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu egin 
daiteke, salbu eta justifikatzen bada dirulaguntzaren bidez lortu nahi ziren helburu guztiak bete 
direla. Bigarren kasu honetan, aurreko lerrokadan aurreikusitako moduan murriztuko da dirulagun-
tzaren zenbatekoa.

10.– Nolanahi ere, ez balira dirulaguntzaren justifikazioan aurkeztutako gastu guztiak onartuko, 
eta horrek emandako dirulaguntza murriztea ekarriko balu, Merkataritza zuzendariari dagokion 
dirulaguntzaren likidazioa proposatu baino lehen, hamabost eguneko entzunaldi-izapidea emango 
zaio enpresa interesdunari, hala badagokio, aurkeztutako dokumentazioa konpon dezan.

11.– Aipatutako alderdi guztiak egiaztatu ondoren, Merkataritza Zuzendariak dagokion liki-
dazio-ebazpena igorriko du, langile teknikoen txostena kontuan hartuta.

19. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Laguntzak horrela ordainduko dira:

Aldeko ebazpena eman ostean ordainduko da emandako dirulaguntzaren % 70, 20.a) artikuluan 
aurreikusitako epea igarotakoan, betiere berariaz uko egiten ez bazaio.

Gainerakoa, egindako inbertsioak eta gastuak justifikatu ostean, Agindu honen 18. artikuluan 
ezarritakoaren arabera.

20. artikulua.– Enpresa onuradunaren betebeharrak.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen onura hartzen duten erakundeek indarrean dagoen 
araudia bete beharko dute, hargatik eragotzi gabe azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekre-
tuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu 
Bateginaren 50.2 artikuluan eta dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 
14. artikuluan ezarritako betebeharrak. Horrez gain, honako betebehar hauek ere bete beharko 
dituzte:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Horrela, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta 
hamabost eguneko epean erakunde onuradunek ukoa idatziz eta berariaz adierazten ez badute, 
dirulaguntza onartu egin dutela ulertuko da.

b) Dirulaguntza eman den xede jakinerako erabiltzea.
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c) Eskatzen zaien informazio osagarri guztia eman beharko diote Merkataritza Zuzendaritzari, 
hark egoki irizten dituen egiaztapen guztiak egin ditzan diruz lagundutako jardueren garapenaren 
eta gauzatze-lanen inguruan.

d) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegia beren eginkizunen 
barruan deialdi honen karietara jasotako dirulaguntzei buruz eskatzen duten informazio guztia 
ematea.

e) Bi hizkuntza ofizialak erabiliko dira diruz lagundutako jardueren argitalpen, iragarki eta publi-
zitate guztietan, eta erabiltzaileei eta kontsumitzaileei bermatu egingo zaie entitate onuradunekin 
dituzten harremanetan gaztelania eta euskara erabiltzeko eskubidea.

f) Ez dute ezein euskarritan, publizitatekoa edo informaziokoa izan, hizkera edo irudi sexistarik 
erabiliko. Halaber, zuzenean sortzen dituzten agirietan, hizkera inklusiboa izango da.

g) Espresuki adierazi beharko da, Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Eskuliburua-
ren arabera, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren babesa egon dela udalek egindako 
hiri-azterlan eta -jarduketa guztietan, bai eta merkatari-elkarteen eta hiri-merkataritzaren plata-
forma, elkarte multzo edo elkarteen diruz lagundutako jarduketen euskarri, kartel eta seinaleetan 
nahiz hedapenean, zabalkundean edo publizitatean ere. Hori betetzen dela justifikatzeko, gutxie-
nez ale bat helarazi beharko da.

h) Entitate onuradunek honako hauek komunikatu beharko dituzte:

– Udalek Merkataritza Zuzendaritzari: jarduera bakoitzaren amaiera data.

– Merkatari-elkarteek eta hiri-merkataritzaren plataforma, elkarte multzo edo elkarteek dagokion 
Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoari:

– Gutxienez ere 7 egun balioduneko aurrerapenarekin, diruz lagundutako ekintzak non, zer 
datatan eta zer ordutan izango diren.

– Diruz lagundutako jarduketen jardueren edozein aldaketa, jarduerarako aurreikusi den data-
ren aurretik.

21. artikulua.– Bestelako laguntzekiko bateragarritasuna.

1.– Agindu honen babespean lortutako dirulaguntzak bateragarriak izango dira administrazio 
publikoek edo erakunde pribatuek emandako beste edozein dirulaguntzarekin.

2.– Dirulaguntzaren zenbatekoak, Estatuko zein nazioarteko beste administrazio publikoen edo 
erakunde pribatu edo publikoen laguntza edo dirulaguntzenak batuta, ezin izango du gainditu diruz 
lagundutako jardueraren kostua; gaindituz gero, soberakinari dagokion kopurua kendu beharko 
zaio agindu honen bidez emandako laguntzari.

22. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira eta beste administrazio 
edo erakunde publiko nahiz pribatuetatik beste dirulaguntza batzuk edo bestelako laguntzak jaso-
tzen badira, edota, hala badagokio, helburu bererako beste diru-sarrera zein baliabide batzuk 
eskuratzen badira, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu egin ahal izango da; betiere, aldake-
tarekin ez-betetzeak estaltzen ez badira, arau honetan ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen 
badira eta hirugarrenei kalterik eragiten ez bazaie. Horretarako, Merkataritza zuzendariak alda-
keta egiteko bidezko ebazpena emango du, zeinean doituko baitira emandako dirulaguntzen 
zenbatekoak.
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23. artikulua.– Ikuskapena.

Merkataritza Zuzendaritzak egokitzat jotako ikuskaritza eta egiaztapen guztiak egingo ditu, 
diruz lagundutako proiektuen garapenari eta egikaritzeari dagokienez; horrela, entitate onuradu-
nek eskatzen zaien informazio guztia aurkeztu beharko dute, eta, hori guztia, alde batera utzi gabe 
Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri 
Kontuen Euskal Epaitegiak, beren eginkizunetan dihardutela, kontrolak egitea jasotako laguntzei 
dagokienez.

24. artikulua.– Ez-betetzeak.

Erakunde onuradunak ez baditu betetzen laguntza emateko ebazpenean, Dirulaguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan eta aplikatu beharreko gainerako arauetan 
ezarritako baldintzak, Merkataritzako zuzendariak, behar den ebazpena emanez eta ez-betetze 
horri buruzko espedientea egin ondoren, non erakunde interesdunari entzungo zaion, adieraziko 
du onartutako diru-kopuruak eskuratzeko eskubidea erabat edo zati batean galdu duela, eta, 
hala badagokio, aginduko du Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzul diezaz-
kiola jasotako zenbatekoak, osorik edo zati batean, gauzatze-mailarekiko proportzioan, bai eta 
berandutze-interesak ere, hala baitiote Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 
Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak eta aben-
duaren 17ko 698/1991 Dekretuak, eta, zati baten diru-itzulketari dagokionez, 38/2003 Legeak, 
37. artikuluan zehazten duenaren arabera. Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, 
legezko ondorioei dagokienez,

Ez-betetze espediente hori egoitza elektronikoan bakarrik egin ahal izango da: https://www.
euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

25. artikulua.– Datu pertsonalak.

Eskatzaileen datu pertsonalei «Merkataritza-arloko Laguntzak eta Dirulaguntzak» izeneko trata-
mendu-jarduketa aplikatuko zaie.

Honako arau hauen arabera tratatuko dira datu horiek: 3/2018 Lege Organikoa, abendua-
ren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa; 2016/679 (EB) 
Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu 
pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babes-
teari buruzkoa.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

Oinarrietan aurreikusita ez dagoen guztirako, hauek aplikatuko dira: 38/2003 Legea, azaroaren 
17koa, Dirulaguntzei buruzko Orokorra; 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulagun-
tzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duena; eta, 
prozedura-arloan, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkidearena.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera 
izango ditu ondorioak.
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AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA

Agindu honek amaiera ematen dionez administrazio-bideari, berraztertzeko errekurtsoa aur-
kez dakioke Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean; edo, zuzenean, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dakioke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzi-
tegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Bi kasuetan, agindua Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak zenbatzen.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko uztailaren 2a,

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,
SONIA PÉREZ EZQUERRA.



 
 
 
 

I. ERANSKINA 

15.000 BIZTANLETIK GORAKO UDALERRIAK 

1.– Araba: 

Laudio/Llodio 

Vitoria-Gasteiz 

2.– Bizkaia: 

Amorebieta-Etxano 

Barakaldo 

Basauri 

Bermeo 

Bilbao 

Durango 

Erandio 

Ermua 

Galdakao 

Gernika-Lumo 

Getxo 

Leioa 

Mungia 

Portugalete 

Santurtzi 

Sestao 

 

3.– Gipuzkoa: 

Arrasate/Mondragón 

Donostia / San Sebastián 

Eibar 

Errenteria 

Hernani 

Hondarribia 

Irún 

Lasarte-Oria 

Pasaia 

Tolosa 

Zarautz 
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II. ERANSKINA 

15.000 BIZTANLETIK BEHERA ETA MERKATARITZAREN ALDETIK BIZIBERRIKO  
POTENTZIALA DAUKAN GUNE HISTORIKOA DUTEN UDALERRIAK 

1.– Araba: 

Agurain/Salvatierra 

Artziniega 

Laguardia 

Legutio 

Oyón-Oion 

 

 

2.– Bizkaia: 

Balmaseda 

Berriz 

Elorrio 

Etxebarri 

Lekeitio 

Markina-Xemein 

Ondarroa 

Plentzia 

Urduña/Orduña 

Valle de Trápaga-Trapagaran 

Zalla 

 

3.– Gipuzkoa: 

Alegia 

Andoain 

Antzuola 

Aretxabaleta 

Astigarraga 

Azkoitia 

Azpeitia 

Beasain 

Bergara 

Deba 

Elgoibar 

Eskoriatza 

Getaria 

Lazkao 

Legazpi 

Lezo 

Mutriku 

Oiartzun 

Olaberria 

Oñati 

Ordizia 

Orio 

Soraluze-Placencia de las Armas 

Urretxu 

Zestoa 

Zumaia 
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III. ERANSKINA 

ESKUALDEAN EKONOMIAREN ETA MERKATARITZAREN ALDETIK  
ERREFERENTZIAZKO JOTZEN DIREN UDALERRIAK 

1.– Araba: 

Amurrio 

2.– Bizkaia: 

Arrigorriaga 

Derio 

Sopela 

 

3.– Gipuzkoa: 

Usurbil 

Villabona 

Zumarraga 
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IV. ERANSKINA 

ESKUALDEKO UDALERRI NAGUSIETATIK, 75 MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDU BAINO 

GEHIAGO DUTENAK 

1.– Araba: 

Laudio/Llodio (Kantauri Arabarra / 
Cantábrica Alavesa) 

Vitoria-Gasteiz (Arabako Lautada / 
Llanada Alavesa) 

 

2.– Bizkaia: 

Bilbao (Bilbo Handia / Gran Bilbao) 

Bermeo (Gernika-Bermeo) 

Durango (Durangaldea / 
Duranguesado) 

Mungia (Plentzia-Mungia) 

Ondarroa (Markina-Ondarroa) 

Zalla (Enkartazioak / Encartaciones) 

 

3.– Gipuzkoa: 

Arrasate/Mondragón (Debagoiena / 
Alto Deba) 

Beasain (Goierri) 

Donostia/San Sebastián (Donostialdea 
/ Donostia-San Sebastián) 

Eibar (Deba Beherea / Bajo Deba) 

Irun (Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa)  

Tolosa (Tolosaldea / Tolosa) 

Zarautz (Urola-Kostaldea / Urola 
Costa) 
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V. ERANSKINA 

10.000 BIZTANLETIK GORA, 75 MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDUTIK GORA ETA EAEKO 
BATEZ BESTEKO LANGABEZIA TASA BAINA ALTUAGOA DUTEN UDALERRIAK. 2019KO 

URTARRILAREN 1EAN (11,30) 

1.– Araba: 

Amurrio 

Laudio/Llodio 

Vitoria-Gasteiz 

 

2.– Bizkaia: 

Barakaldo 

Basauri 

Bermeo 

Bilbao 

Erandio 

Portugalete 

Santurtzi 

Sestao 

Valle de Trápaga-Trapagaran 

3.– Gipuzkoa: 

Eibar 

Irun 

Pasaia 
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VI. ERANSKINA 

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN UDAL-JARDUKETAK 

1.– Ikerlanak. 

a) Agindu honetan aurreikusitako udalerrietan Merkataritza Suspertzeko Planak –halakorik ez badute– 
prestatzeko eta lantzeko ikerlanak, edo, egin zirenetik, 5 urtetik gorako antzinatasuna duten planak 
eguneratzeko egin beharrekoak. 

Diruz lagundu ahal izateko, gutxienez, ondorengo eduki hauek jaso beharko dituzte: 

1) Udalerriaren identifikazio-parametroen azterketa. 

2) Zonako merkataritza-azterketa. 

3) Zonako espazio-azterketa. 

4) Udalerriko hornidura-sistemen azterketa, salerosgaien karga eta deskarga ordenantzei buruzko 
alderdiak barne direla. 

5) Eskaeraren azterketa. 

6) Diagnostikoa. 

7) Helburuak eta ekintzak zehazten dituzten jardueren proposamenak eta haiek gauzatzea ahalbidetuko 
duten adierazleak. 

b) Txikizkako udal azokak eraldatzea, berregituratzea eta modernizatzea xede duten ikerlanak. 

Ikerlan horiek, diru-laguntzarik jasotzeko modukoak izango badira, gutxienez, ondorengo eduki hauek 
jaso beharko dituzte:  

1) Ikerketaren helburuak. 

2) Udalerriaren deskribapen-azterketa. 

3) Zonako merkataritza-azterketa. 

4) Xede-merkatuaren oraingo egoeraren azterketa, espazio, arkitektura eta merkataritza alderdiei 
dagokienez; irisgarritasuna, dekorazioa eta postuen kokapena ere aztertuko dira. 

5) Oraingo kudeaketa-eredua eta baliabideak. 

6) Eskaeraren azterketa.  

7) Diagnostikoa.  

8) Jarduera proposamenak:  

– Globalak, azoka osorako, oro har. 

– Azokako eskaintza komertzial globala (establezimendu aukera eta tipologia). 
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– Espezifikoak, salmenta-postu bakoitzarentzat. 

– Erabiltzaileei zerbitzuak eskaintzea (etxera banatzea, ordutegiak, txartelak, aparkalekuak, 
informazio-puntuak,...). 

– Produktu-gama berriak sartzea (bidezko merkataritza, produktu ekologikoak, tokikoak, eskuz 
landuak, jatorri-izendapen babestukoak, geografia-adierazpen babestukoak,...). 

– Hondakinak gaika bildu eta tratatzeko sistemak. 

– Barne araudia.  

 9) Proiektuaren bideragarritasuna epe labur, ertain eta luzera.  

10) Gauzatzeko egutegi optimoa.  

11) Kostuak kalkulatzea.  

12) Ondorioak. 

c) Udalerriko plan estrategikoetarako ikerketak, soilik baldintza hauek betetzen dituzten udalerrietarako: 
10.000 biztanletik gora izatea eta, 2019ko urtarrilaren 1ean, langabezia-tasa Euskal Autonomia 
Erkidegoko batez bestekoa baino altuagoa izatea, eta aurreko 5 urteetan honelako antzeko ikerlanik 
egin gabe izatea. Honako eduki minimo hauek bete beharko dituzte: 

1.– Planteamendua.  

1.1.– Aurrekariak.  

1.2.– Zioen azalpena.  

1.3.– Planaren helburuak. 

1.4.– Lan-metodoa.  

1.5.– Planaren egitura.  

1.6.– Erabili diren informazioa eta irizpideak.  

1.7.– Herritarren partaidetza.  

1.8.– Beste plan edo proiektu batzuekin koordinatzea.  

2.– Abiapuntua.  

2.1.– Udalerriko egoera sozioekonomikoa.  

2.2.– Sektore komertzialaren diagnosia.  

2.2.1.– Udalerriko eskaintza.  

2.2.2.– Inguruko eskaintza (konparazioa).  
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2.2.3.– Udalerriko eskaera.  

2.2.4.– Inguruko eskaera (konparazioa).  

2.3.– Gune komertziala.  

2.3.1.– Eskaintza komertzialaren hedapena, lurraldeka.  

2.3.2.– Etorkizunerako planteamendua.  

2.3.3.– Jarduera komertzial, turistiko eta hirugarren sektorerako arloen optimizazioa.  

2.3.4.– Hutsik dauden lokalen errolda.  

2.4.– Beste sektore batzuk (turismoa, kultura, aisia, osasuna, hezkuntza, ekonomia...).  

2.4.1.– Udalerriko eskaintza eta eskaera tertziarioa.  

2.4.2.– Inguruko eskaintza eta eskaera tertziarioa (konparazioa).  

2.4.3.– Gainerako sektoreen hedapena, lurraldeka.  

2.5.– Diagnostikoaren ondorioak.  

3.– Jarduera-proposamenak.  

3.1.– Merkataritza-jarduerarekiko.  

3.2.– Gainerako sektore tertziarioarekiko.  

3.3.– Sektoreen arteko elkarbizitzarekiko.  

3.4.– Merkataritza-lurzoruarekiko.  

3.5 Merkataritzako inguruak leheneratzea.  

3.6.– Hutsik dauden lokalen gestioa.  

4.– Gestioa eta finantzaketa.  

4.1.– Gestio-sistemak. 

4.2.– Finantzaketa-sistemak.  

4.3.– Sistemak ezartzeko metodoak.  

4.4.– Lege-kontuak.  

4.5.– Lankidetza publiko-pribatua.  

5.– Ingurumenarekiko arreta.  

5.1.– Merkataritza-jardueraren eta gainerako sektoreen analisia, ingurumenaren ikuspuntutik.  
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5.2.– Hobetzeko eta prebenitzeko neurriak.  

6.– Parte-hartzea.  

6.1.– Parte-hartze prozesuaren justifikazioa.  

6.2.– Prozesuko kideak.  

6.3.– Erabakiak hartzeko sistemak.  

7.– Jarraipena.  

7.1.– Jarraipen-mahaiaren eraketa.  

7.2.– Kideak eta eginkizunak.  

7.3.– Tutoretza.  

7.4.– Erabakiak hartzea.  

2.– Hirigintza-jarduerak merkataritza eremuetan.  

3. artikuluan aipatu esparru-akordioan eta Merkataritza Suspertzeko Plan Berezian jasotako hiri-
azpiegiturak egokitzeko proiektuetan egindako inbertsioak, baldin eta agindu honetako 3. artikuluko 1.a) 
1), 2) eta 3) paragrafoetan aipatu udalek egiten badituzte, eta udalerriko merkataritza-jarduera 
aurrerabidean jartzeko helburua badute; esate baterako, merkataritza burutzen den ingurunea 
hobetzea. 

Aurreko paragrafoan esandakoaren ildotik, uste da beharrezkoa dela MBP azterlan bat edukitzea; hala, 
puntu honetan zehaztu jardueretarako laguntzak eskatu ahal izateko.  

Agindu honen ondorioei dagokienez, udalerriko hiri-azpiegituretan –barne dela hiri-ekipamendua– 
egokitzapen komertziala egiteko beharrezkotzat jotzen dira beherago zehaztu jarduerak; betiere, 
merkataritza aldeetan burutzen badira eta honako hauentzako badira: 

a) Hiri-ingurunean kokatutako kale-merkataritza eta noizbehinkakoa garatzeko eremu espezifikoak 
egokitzea. 

Agindu honen eraginetarako, kale-merkataritza eta noizbehinkako merkataritzaren garapentzat joko 
dira esandako merkataritza-aktibitatea eguneratzen eta duintzen duten jarduerak, eta hiri-ekonomiak 
animatzeko balio dutenak, esate baterako:  

1) Salmenta tipologia honetako jarduerak garatzeko erabiltzen diren eremuak edo azalerak 
egokitzea.  

2) Merkataritza-aktibitate horri zerbitzua emateko ekipamendu eta azpiegitura iraunkorrak eta ez-
iraunkorrak nahiz iragankorrak: karpak, desarma daitezkeen egiturak edo antzekoak. Kasu horretan, 
merkataritza-jarduerari erreferentzia egiten dioten mezuak eta esloganak agerian eta ikusteko 
moduan paratu beharko dira.  

3) Sostengu-zerbitzuen zuzkidura, hala nola argindarra, ura, ekipamendu elektronikoa, eta abar.  
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b) Udalerriko txikizkako merkatuetako postuak modernizatu eta berregokitzeko inbertsioak.  

c) Denden eta erosketa-turismoaren seinalizazioa.  

Hara zer den hori: merkataritza-zonetako eta erosketa-turismoarekin lotutako seinaleak jartzea, eta 
merkataritza-zonetarako sarbideen seinaleak jartzea, trafikoko seinaleak alde batera utzita.  

d) Paramentu bertikalak edo antzekoak, iraunkorrak ez direnak, zeintzuen helburua baita: merkataritza-
ardatzetako pasaia urbanoa eta estetikoa hobetzea; eta, betiere, jarduera bako lokalekiko loturarik 
badute.  

e) Zamalanetarako zonak eta/edo banaketa logistikorako puntuak ezartzea; halakotzat jotzen dira: 
merkataritzako horniketa-lanak batu, zentralizatu eta minimizatzeko diren espazioak. 

f) Salmentako ardatzak eta kaleak oinezkoentzako prestatzea, bai haiek garatu eta birmoldatzea ere, 
baldin eta, azken hamar urteetan, laguntzarik jaso ez badute sail honek eratu Merkataritza Suspertzeko 
Planen bidez. 

g) Espaloien zabalera handitzea merkataritza-kaleetan, gutxienez ere 3 metroraino. 

h) Merkataritza-kaleen bideak kale partekatu bihurtzea. 

Agindu honen ondorioetarako, honako espazio hauek jotzen dira bitarteko kaletzat: merkataritza-
jarduera izanik, ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa dutenak, zeintzuetan oinezkoek lehentasuna duten 
ibilgailuen zirkulazioaren aurretik; eta, besteak beste, honako hauek izan daitezke euren ezaugarriak: 
zoladura plano bakarra, paseorako zonetako eta ibilgailuentzako zonetako zoruak bereizita dituela, 
trafikoa antolatua da eta abiadura mugatua (gutxi-gorabehera 20 km/h), trafiko oztopatzeko eta 
oinezkoei lehentasuna emateko ornamentuak dituena, bestek beste: arbolak, jardinerak, oztopo-
zutoinak, bolardoak, etab.  

Merkataritza-kaletzat joko dira, f), g) eta h) puntuetan, kaleetako lonjen % 70 gutxienez merkataritzarako 
badira eta horietarik % 70 martxan badira. Baldintza hori udal-ziurtagiri baten bidez egiaztatuko da. 
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VII. ERANSKINA 

MERKATARIEN ELKARTE ETA ELKARTE MISTOEN, EDO HIRI-
MERKATARITZAREN PLATAFORMA, ELKARTE-MULTZO EDO 

ELKARTEEN DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN JARDUERAK 

1.– Baldintza hauek betetzen dituzten proiektuak dira diruz laguntzeko modukoak: 

– Udalerriko garapen komertzialerako plangintzarekin bat eta saileko plan estrategikoak markatzen 
dituen dinamizazio- eta sustapen-pautekin bat datozenak; 

– Esparruko akordioan jasotako helburuak lortzeko asmoa duten proiektuak; 

– MSPB ikerlanean edo horren ordezko edo osagarri den ikerlanean jasota daudenak; 

– kidetuta ez dauden saltokien parte-hartzea ez mugatzea, ezta baldintzatzea ere, eta kidetuei bezalako 
tratua ematea ekitaldiaren jakinarazpenei eta antolaketari dagokienez. Hala, udalerriko saltoki 
guztientzako eskuragarri dauden bitartekoak erabiliko dira. Jarduketaren eragin geografikoa muga 
daitekeenean, berriz, eragin-eremu horretan kokatutako establezimenduak bakarrik hartuko dira 
kontuan, 

 baldin jarduera horiek hau lantzen badute: 

a) Udalerriko merkataritza eta erosketa-turismoa dinamizatzera eta sustatzera zuzendutako 
ekintzak antolatzea eta gauzatzea, berorien helburua merkataritza-fluxuak erakartzea xede duten 
zonako estrategiak bultzatzea baldin bada. 

b) Ingurura merkataritza-fluxuak erakartzea erraztuko duten merkataritzaren zerbitzu osagarriak 
antolatzea eta sustatzea. 

c) Sektorearentzat interes erkidea duten lankidetza-zerbitzuak garatzea eta kontratatzea (eskalako 
ekonomiak sortzen dituzten proiektuak, negoziazio onuragarriak, etab.). 

Ez dira diruz lagunduko programa honen bitartez kanpainen ondoriozko sariak, merkataritza-
abonamendu motako kanpainen ondoriozko gastuak edo toki-izaerakoen ondoriozkoak.  

Blogen eta webguneen sorrera, ezarpena eta garapena diruz lagunduko dira baldin eta horien edukiak 
irekiak badira eta ez badute sarbide-mugarik. 
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VIII. ERANSKINA 

EAE-KO UDALERRIETAKO BIZTANLERIA, MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDU 
ETA MERKATARITZA-DENTSITATEARI BURUZKO DATUAK, EUSTATEK 2019KO 

URTARRILAREN 1EAN EMANDAKO DATUEN ARABERA 

a) EUSTATek argitara emandako biztanleriaren eta merkataritzaren azken zentsua hartuko da 
erreferentziarako, 2019ko urtarrilaren 1ekoa. 

b) Udalerriko merkataritza-dentsitatea: txikizkako establezimendu kopurua x 1.000/biztanle kopurua. 

c) Merkataritza-dentsitatearen koefizientea: udalerriaren merkataritza-dentsitatea/EAEko merkataritza-
dentsitatea. 

Laguntzen programa hau arautzen duen aginduan xedatzen denaren ondoreetarako, EAEko 
merkataritza-dentsitatea 12,03 izango da. 

Lurraldea Udalerria Biztanleria Merkataritza-saltokiak Dentsitatea 
Araba Agurain/Salvatierra 5.240 53 10,11 
Araba Alegría-Dulantzi 3.081 12 3,89 
Araba Amurrio 10.366 111 10,71 
Araba Añana 180 2 11,11 
Araba Aramaio 1.521 4 2,63 
Araba Armiñón 214 0 0,00 
Araba Arraia-Maeztu 715 6 8,39 
Araba Arratzua-Ubarrundia 1.034 5 4,84 
Araba Artziniega 1.933 18 9,31 
Araba Asparrena 1.636 7 4,28 
Araba Ayala/Aiara 2.896 10 3,45 
Araba Baños de Ebro/Mañueta 312 3 9,62 
Araba Barrundia 948 3 3,16 
Araba Berantevilla 485 1 2,06 
Araba Bernedo 530 3 5,66 
Araba Campezo/Kanpezu 1.070 7 6,54 
Araba Elburgo/Burgelu 631 1 1,58 
Araba Elciego 1.059 10 9,44 
Araba Elvillar/Bilar 368 2 5,43 
Araba Ribera Baja/Erribera Beitia 1.573 7 4,45 
Araba Erriberagoitia/Ribera Alta 827 2 2,42 
Araba Harana/Valle de Arana 246 1 4,07 
Araba Iruña Oka/Iruña de Oca 3.445 18 5,22 
Araba Iruraiz-Gauna 533 1 1,88 
Araba Kripan 187 0 0,00 
Araba Kuartango 366 1 2,73 
Araba Labastida/Bastida 1.489 10 6,72 
Araba Lagrán 170 0 0,00 
Araba Laguardia 1.570 28 17,83 
Araba Lanciego/Lantziego 704 3 4,26 
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Lurraldea Udalerria Biztanleria Merkataritza-saltokiak Dentsitatea 
Araba Lantarón 937 4 4,27 
Araba Lapuebla de Labarca 867 5 5,77 
Araba Laudio/Llodio 18.447 201 10,90 
Araba Legutio 1.773 16 9,02 
Araba Leza 211 2 9,48 
Araba Moreda de Álava/Moreda Araba 285 1 3,51 
Araba Navaridas 209 2 9,57 
Araba Okondo 1.181 5 4,23 
Araba Oyón-Oion 3.465 31 8,95 
Araba Peñacerrada-Urizaharra 282 0 0,00 
Araba Samaniego 237 4 16,88 
Araba San Millán/Donemiliaga 730 6 8,22 
Araba Urkabustaiz 1.399 9 6,43 
Araba Valdegovía/Gaubea 1.068 5 4,68 
Araba Villabuena de Álava/Eskuernaga 306 4 13,07 
Araba Vitoria-Gasteiz 243.815 2.678 10,98 
Araba Yécora/Iekora 258 0 0,00 
Araba Zalduondo 196 0 0,00 
Araba Zambrana 425 1 2,35 
Araba Zigoitia 1.719 27 15,71 
Araba Zuia 2.379 15 6,31 
Bizkaia Abadiño 7.640 69 9,03 
Bizkaia Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 9.580 73 7,62 
Bizkaia Ajangiz 458 1 2,18 
Bizkaia Alonsotegi 2.845 23 8,08 
Bizkaia Amorebieta-Etxano 18.919 202 10,68 
Bizkaia Amoroto 419 1 2,39 
Bizkaia Arakaldo 164 2 12,20 
Bizkaia Arantzazu 368 0 0,00 
Bizkaia Areatza 1.222 10 8,18 
Bizkaia Arrankudiaga 1.018 5 4,91 
Bizkaia Arratzu 415 1 2,41 
Bizkaia Arrieta 549 0 0,00 
Bizkaia Arrigorriaga 11.951 87 7,28 
Bizkaia Artea 720 6 8,33 
Bizkaia Artzentales 708 4 5,65 
Bizkaia Atxondo 1.431 9 6,29 
Bizkaia Aulesti 662 3 4,53 
Bizkaia Bakio 2.599 18 6,93 
Bizkaia Balmaseda 7.579 100 13,19 
Bizkaia Barakaldo 98.055 1.193 12,17 
Bizkaia Barrika 1.535 4 2,61 
Bizkaia Basauri 40.882 545 13,33 
Bizkaia Bedia 1.028 8 7,78 
Bizkaia Berango 7.169 28 3,91 
Bizkaia Bermeo 16.865 220 13,04 
Bizkaia Berriatua 1.256 10 7,96 
Bizkaia Berriz 4.766 35 7,34 
Bizkaia Bilbao 342.810 4.825 14,07 
Bizkaia Busturia 1.640 5 3,05 
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Lurraldea Udalerria Biztanleria Merkataritza-saltokiak Dentsitatea 
Bizkaia Derio 6.396 78 12,20 
Bizkaia Dima 1.442 6 4,16 
Bizkaia Durango 29.295 403 13,76 
Bizkaia Ea 852 6 7,04 
Bizkaia Elantxobe 361 4 11,08 
Bizkaia Elorrio 7.398 56 7,57 
Bizkaia Erandio 24.157 297 12,29 
Bizkaia Ereño 257 0 0,00 
Bizkaia Ermua 16.091 181 11,25 
Bizkaia Errigoiti 493 1 2,03 
Bizkaia Etxebarri 11.096 77 6,94 
Bizkaia Etxebarria 735 5 6,80 
Bizkaia Forua 925 5 5,41 
Bizkaia Fruiz 547 3 5,48 
Bizkaia Galdakao 29.361 355 12,09 
Bizkaia Galdames 831 2 2,41 
Bizkaia Gamiz-Fika 1.372 4 2,92 
Bizkaia Garai 317 0 0,00 
Bizkaia Gatika 1.661 4 2,41 
Bizkaia Gautegiz Arteaga 858 2 2,33 
Bizkaia Gernika-Lumo 16.657 291 17,47 
Bizkaia Getxo 77.530 875 11,29 
Bizkaia Gizaburuaga 213 3 14,08 
Bizkaia Gordexola 1.701 15 8,82 
Bizkaia Gorliz 5.704 42 7,36 
Bizkaia Güeñes 6.520 64 9,82 
Bizkaia Ibarrangelu 629 2 3,18 
Bizkaia Igorre 4.140 62 14,98 
Bizkaia Ispaster 728 4 5,49 
Bizkaia Iurreta 3.667 49 13,36 
Bizkaia Izurtza 288 4 13,89 
Bizkaia Karrantza Harana/Valle de Carranza 2.740 27 9,85 
Bizkaia Kortezubi 438 2 4,57 
Bizkaia Lanestosa 273 3 10,99 
Bizkaia Larrabetzu 2.049 9 4,39 
Bizkaia Laukiz 1.162 4 3,44 
Bizkaia Leioa 30.904 387 12,52 
Bizkaia Lekeitio 7.212 113 15,67 
Bizkaia Lemoa 3.631 32 8,81 
Bizkaia Lemoiz 1.240 4 3,23 
Bizkaia Lezama 2.403 20 8,32 
Bizkaia Loiu 2.336 34 14,55 
Bizkaia Mallabia 1.173 11 9,38 
Bizkaia Mañaria 519 2 3,85 
Bizkaia Markina-Xemein 4.895 63 12,87 
Bizkaia Maruri-Jatabe 917 2 2,18 
Bizkaia Mendata 404 0 0,00 
Bizkaia Mendexa 480 0 0,00 
Bizkaia Meñaka 706 4 5,67 
Bizkaia Morga 405 1 2,47 
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Lurraldea Udalerria Biztanleria Merkataritza-saltokiak Dentsitatea 
Bizkaia Mundaka 1.824 13 7,13 
Bizkaia Mungia 17.237 199 11,54 
Bizkaia Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 448 1 2,23 
Bizkaia Murueta 301 1 3,32 
Bizkaia Muskiz 7.517 50 6,65 
Bizkaia Muxika 1.475 5 3,39 
Bizkaia Nabarniz 244 0 0,00 
Bizkaia Ondarroa 8.601 127 14,77 
Bizkaia Orozko 2.617 15 5,73 
Bizkaia Ortuella 8.315 61 7,34 
Bizkaia Otxandio 1.318 9 6,83 
Bizkaia Plentzia 4.412 38 8,61 
Bizkaia Portugalete 46.274 603 13,03 
Bizkaia Santurtzi 45.651 458 10,03 
Bizkaia Sestao 27.311 292 10,69 
Bizkaia Sondika 4.483 45 10,04 
Bizkaia Sopela 12.744 117 9,18 
Bizkaia Sopuerta 2.512 22 8,76 
Bizkaia Sukarrieta 344 2 5,81 
Bizkaia Trucios-Turtzioz 522 6 11,49 
Bizkaia Ubide 190 0 0,00 
Bizkaia Ugao-Miraballes 4.086 56 13,71 
Bizkaia Urduliz 4.133 29 7,02 
Bizkaia Urduña/Orduña 4.217 61 14,47 
Bizkaia Valle de Trápaga-Trapagaran 11.872 170 14,32 
Bizkaia Zaldibar 3.067 20 6,52 
Bizkaia Zalla 8.420 120 14,25 
Bizkaia Zamudio 3.268 39 11,93 
Bizkaia Zaratamo 1.633 13 7,96 
Bizkaia Zeanuri 1.250 6 4,80 
Bizkaia Zeberio 1.053 6 5,70 
Bizkaia Zierbena 1.495 7 4,68 
Bizkaia Ziortza-Bolibar 466 0 0,00 
Gipuzkoa Abaltzisketa 314 2 6,37 
Gipuzkoa Aduna 480 2 4,17 
Gipuzkoa Aia 2.020 11 5,45 
Gipuzkoa Aizarnazabal 766 6 7,83 
Gipuzkoa Albiztur 302 0 0,00 
Gipuzkoa Alegia 1.754 24 13,68 
Gipuzkoa Alkiza 354 3 8,47 
Gipuzkoa Altzaga 184 0 0,00 
Gipuzkoa Altzo 358 0 0,00 
Gipuzkoa Amezketa 923 6 6,50 
Gipuzkoa Andoain 14.930 144 9,65 
Gipuzkoa Anoeta 1.982 20 10,09 
Gipuzkoa Antzuola 2.219 16 7,21 
Gipuzkoa Arama 209 5 23,92 
Gipuzkoa Aretxabaleta 6.964 55 7,90 
Gipuzkoa Arrasate/Mondragón 22.124 278 12,57 
Gipuzkoa Asteasu 1.531 10 6,53 
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Lurraldea Udalerria Biztanleria Merkataritza-saltokiak Dentsitatea 
Gipuzkoa Astigarraga 5.922 59 9,96 
Gipuzkoa Ataun 1.723 12 6,96 
Gipuzkoa Azkoitia 11.964 129 10,78 
Gipuzkoa Azpeitia 14.916 248 16,63 
Gipuzkoa Baliarrain 150 0 0,00 
Gipuzkoa Beasain 13.977 216 15,45 
Gipuzkoa Beizama 128 0 0,00 
Gipuzkoa Belauntza 258 2 7,75 
Gipuzkoa Berastegi 1.058 6 5,67 
Gipuzkoa Bergara 14.976 190 12,69 
Gipuzkoa Berrobi 617 3 4,86 
Gipuzkoa Bidania-Goiatz 543 3 5,52 
Gipuzkoa Deba 5.437 70 12,87 
Gipuzkoa Donostia / San Sebastián 180.989 2.745 15,17 
Gipuzkoa Eibar 27.138 368 13,56 
Gipuzkoa Elduain 243 0 0,00 
Gipuzkoa Elgeta 1.140 9 7,89 
Gipuzkoa Elgoibar 11.558 129 11,16 
Gipuzkoa Errenteria 40.030 429 10,72 
Gipuzkoa Errezil 634 2 3,15 
Gipuzkoa Eskoriatza 4.089 25 6,11 
Gipuzkoa Ezkio-Itsaso 639 2 3,13 
Gipuzkoa Gabiria 506 0 0,00 
Gipuzkoa Gaintza 120 0 0,00 
Gipuzkoa Gaztelu 167 0 0,00 
Gipuzkoa Getaria 2.831 33 11,66 
Gipuzkoa Hernani 19.849 231 11,64 
Gipuzkoa Hernialde 314 1 3,18 
Gipuzkoa Hondarribia 17.119 154 9,00 
Gipuzkoa Ibarra 4.237 38 8,97 
Gipuzkoa Idiazabal 2.379 23 9,67 
Gipuzkoa Ikaztegieta 495 1 2,02 
Gipuzkoa Irun 59.508 929 15,61 
Gipuzkoa Irura 1.822 12 6,59 
Gipuzkoa Itsasondo 702 3 4,27 
Gipuzkoa Larraul 248 0 0,00 
Gipuzkoa Lasarte-Oria 18.677 176 9,42 
Gipuzkoa Lazkao 5.462 54 9,89 
Gipuzkoa Leaburu 367 0 0,00 
Gipuzkoa Legazpi 8.428 94 11,15 
Gipuzkoa Legorreta 1.502 14 9,32 
Gipuzkoa Leintz-Gatzaga 248 1 4,03 
Gipuzkoa Lezo 6.021 47 7,81 
Gipuzkoa Lizartza 644 3 4,66 
Gipuzkoa Mendaro 2.148 14 6,52 
Gipuzkoa Mutiloa 251 0 0,00 
Gipuzkoa Mutriku 5.349 53 9,91 
Gipuzkoa Oiartzun 10.345 165 15,95 
Gipuzkoa Olaberria 905 24 26,52 
Gipuzkoa Oñati 11.308 114 10,08 
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Lurraldea Udalerria Biztanleria Merkataritza-saltokiak Dentsitatea 
Gipuzkoa Ordizia 9.720 155 15,95 
Gipuzkoa Orendain 202 0 0,00 
Gipuzkoa Orexa 112 0 0,00 
Gipuzkoa Orio 5.986 64 10,69 
Gipuzkoa Ormaiztegi 1.321 12 9,08 
Gipuzkoa Pasaia 16.629 160 9,62 
Gipuzkoa Segura 1.496 9 6,02 
Gipuzkoa Soraluze-Placencia de las Armas 3.949 37 9,37 
Gipuzkoa Tolosa 19.069 363 19,04 
Gipuzkoa Urnieta 6.192 52 8,40 
Gipuzkoa Urretxu 6.776 89 13,13 
Gipuzkoa Usurbil 6.305 93 14,75 
Gipuzkoa Villabona 5.925 81 13,67 
Gipuzkoa Zaldibia 1.630 16 9,82 
Gipuzkoa Zarautz 23.188 327 14,10 
Gipuzkoa Zegama 1.534 9 5,87 
Gipuzkoa Zerain 258 0 0,00 
Gipuzkoa Zestoa 3.846 37 9,62 
Gipuzkoa Zizurkil 2.998 7 2,33 
Gipuzkoa Zumaia 9.770 125 12,79 
Gipuzkoa Zumarraga 9.868 135 13,68 
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IX. ERANSKINA 

HIRI-MERKATARITZAREN LANKIDETZA, DINAMIZAZIOA ETA LEHIAKORTASUNA SUSTATZERA BIDERATUKO 
LAGUNTZAK                    (HIRIGUNE 2019)          Kodea: 1015606 

 
ESKAERA 

 
 

ESKATZAILEA 
 

 

 Titularra 

 Ordezkaria 

 
 
 

OINARRIZKO DATUAK 
 

Instrukzio-organoari zuzenduta: MERKATARITZA ZUZENDARITZA  

 

 

Nortasun-datuak 
 
Titularra 

 Identifikazio-dokumentua:  

 Zenbakia: 

 Pertsona juridikoen kasuan: 

 Entitatearen izena: 

Pertsona fisikoen kasuan: 

 Izena: 

 Lehen abizena: 

 Bigarren abizena: 

 Sexua:     Gizona Emakumea 

 
Ordezkaria 

 Identifikazio-dokumentua:  

 Zenbakia: 

 Pertsona juridikoen kasuan: 

 Entitatearen izena: 

Pertsona fisikoen kasuan: 

 Izena: 

 Lehen abizena: 

 Bigarren abizena: 

 Sexua:     Gizona Emakumea 
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Erakunde eskatzailearen datu fiskalak zer lurralde historikotan dauden jasota: 

Lurralde Historikoa: Araba /  Bizkaia  /  Gipuzkoa  

 

 

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala 

Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko, 

identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharrezkoa da. 

 
10 egun naturaleko epean ez bazara sartzen jakinarazpen elektroniko bat ikustera, ulertuko da uko egin 
diozula; izapidea egintzat emango da eta prozedurarekin jarraituko du administrazioak. 

 

Abisuak jasotzeko datuak 

Posta elektronikoa 

Telefono mugikorra 
 

 

 
 
 

Jakinarazpen, komunikazio eta abisuen hizkuntza 

Euskara Gaztelania   
 

 

E  

Datu pertsonalen babesa (DBLO) 

Eskabide honetako datuak ezaugarri hauek dituen fitxategi batean jasoko dira: 

Izena: RAT Merkataritza arloko laguntzak eta dirulaguntzak. 

Helburua: Merkataritza arloko laguntzen eta dirulaguntzen kudeaketa eta kontrola. 

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren 

arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.. 

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra. Azaroaren 11ko 1/1997 

Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 

Legearen Testu Bategina. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

urriaren 1eko 39/2015 Legea

Hartzaileak: datuak ez dira lagako, lege-betebeharrik izan ezean. 

Titularra: Eusko Jaurlaritzaren Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko, Merkataritza 

Zuzendaritza. 

Eskubideak: zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea duzu, baita 

informazio gehigarrian jasotako bestelako eskubideak ere.  

Informazio gehigarria: datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehaztua kontsulta 

dezakezu gure web orrialdean https://www.euskadi.eus/rgpd/10101 

Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrean xedatutakoa betetze aldera. Datu Pertsonalak 

Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoan xedatutakoa betetze aldera. 
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DATU OSAGARRIAK 
 

Erakunde eskatzailearen identifikazio-datuak  

Erakunde eskatzailearen tipologia Udala Elkartea 
 

 

Erakunde eskatzailearen egoitza soziala  
Posta kodea: 

Probintzia:           ARABA /  BIZKAIA  /  GIPUZKOA 

Udalerria:                                                       Herria: 

Helbidea:                                                         Zk:                            Eskailera: 

Sol.:                                              Letra: 

 
 
 

Harremanetarako pertsona  
 

Izena    Lehen abizena    Bigarren abizena Sexua Telefonoa   Helbide elektronikoa

      

 

 
 

 

Plantilla 
Azken kontabilitate-zenbakia ixten den datan agertzen den plantilla, osotara:  

  Gizonezkoak:  Emakumezkoak:  Langileak guztira: 

 
 
 

UDALEN KASUAN: 
 

Diruz lagundu daitezkeen jarduketak 

Aurtengo hiri-merkataritzaren lankidetza, dinamizazio eta lehiakortasuneko zonako estrategiak sustatzera 
bideratutako laguntzak: 

Azterlanak.  

Hirigintza jarduketak.  

 

 

132. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2019ko uztailaren 12a, ostirala

2019/3406 (43/37)



 .

PROIEKTUAREN DATUAK 

 

Laguntza-eskabidearen xede diren jarduketen zerrenda 

Azterlanak  

 

Titulua Mota Egikaritze materialaren 
aurrekontua

   

    Jarduketaren izena 

       Titulua: 

       Mota: 

       Egikaritze materialaren aurrekontua:                            BEZaren zenbatekoa:  

       Jarduketaren zenbatekoa guztira:  

       Esleipen data:                                               Hasiera data:  

       Amaiera data:  

 

    Azterlanen zenbatekoa guztira: 

 

Hirigintza jarduketak 
 

Titulua Mota Egikaritze materialaren 
aurrekontua

   

    Jarduketaren izena 

       Titulua: 

       Mota: 

       Egikaritze materialaren aurrekontua:                            BEZaren zenbatekoa:  

       Jarduketaren zenbatekoa guztira:  

       Esleipen data:                                               Hasiera data:  

       Amaiera data:  

 

      Hirigintza-jarduketen zenbatekoa guztira: 

 

Aurkeztutako jarduketen zenbatekoa guztira: 
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ELKARTEEN KASUAN:
 

Inbertsioa zein udalerritan egingo da. 

 Inbertsioa gauzatuko den udalerria eta titularraren egoitza sozialaren udalerria ezberdinak dira? 

   Bai Ez 

 

Harremanetarako pertsona  
 

Izena    Lehen abizena    Bigarren abizena Sexua Telefonoa   Helbide elektronikoa

      

 

 
 

Plantilla 
Azken kontabilitate-zenbakia ixten den datan agertzen den plantilla, osotara:  

  Gizonezkoak:  Emakumezkoak:  Langileak guztira: 

 

 

Udalerriko merkatarien elkartea 

Udalerriko merkatari elkarteen kopurua: 

 

IFK Izena Ordezkaria 

   

Eratuta dago jarraipen-organoa?      Bai Ez  

Zuzendaritza-organoaren konposizioa:           Gizonezkoak:                   Emakumezkoak: 

 Entitatea BEZaren aitorpena egitetik salbuetsita dago?     Bai Ez  

 

Diruz lagundu daitezkeen jarduketak 

Aurtengo hiri-merkataritzaren lankidetza, dinamizazio eta lehiakortasuneko zonako estrategiak sustatzera 
bideratutako dirulaguntzak: 

 A jarduketak: Udalerriko merkataritza dinamizatu eta sustatzera bideratutako ekintzak antolatzea eta 
egitea. 

 B jarduketak: Zona horretan merkataritza-fluxua erakartzeko zerbitzu osagarriak antolatzea eta 
sustatzea. 

 C jarduketak: Sektorerako interes komunekoak izango diren lankidetza-zerbitzuak garatzea eta 
kontratatzea. 
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A JARDUKETAK  

 

Udalerriko merkataritza dinamizatu eta sustatzera bideratutako ekintzak antolatzea eta egitea.  

Jarduketak 

Titulua: 

Jarduera egikaritzeko data:  

Hasiera-data:                                      Amaiera-data: 

* Egin beharreko inbertsioaren deskribapena (Ekintza, egutegia, helburuak eta aurrekontuak banakatu) 

 
Kontzeptua Aurrekontua 

BEZik gabe 
BEZa Aurrekontua 

guztira
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Jarduketak guztira 
   

 

 

B JARDUKETAK 

 

Zona horretan merkataritza-fluxua erakartzeko zerbitzu osagarriak antolatzea eta sustatzea. 

Jarduketak 

Titulua: 

Jarduera egikaritzeko data:  

Hasiera-data:                                      Amaiera-data: 

* Egin beharreko inbertsioaren deskribapena (Ekintza, egutegia, helburuak eta aurrekontuak banakatu) 

 
Kontzeptua Aurrekontua 

BEZik gabe 
BEZa Aurrekontua 

guztira
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Jarduketak guztira 
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C JARDUKETAK 

 

Sektorerako interes komunekoak izango diren lankidetza-zerbitzuak garatzea eta kontratatzea. 

Jarduketak 

Titulua: 

Jarduera egikaritzeko data:  

Hasiera-data:                                      Amaiera-data: 

* Egin beharreko inbertsioaren deskribapena (Ekintza, egutegia, helburuak eta aurrekontuak banakatu) 

 
Kontzeptua Aurrekontua 

BEZik gabe 
BEZa Aurrekontua 

guztira
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Jarduketak guztira 
   

 

 

 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK 

 

Laguntzaren pertsona edo erakunde onuraduna izateari dagokionez:

 Pertsona edo erakundea ez dagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 
Orokorraren 13. artikuluan aipatzen diren gainerako egoeretan (egoera horiek eragotzi egiten dute 
pertsona edo erakunde onuradun izatea). 

 

Zehapenei dagokienez 

Ez daukala dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen penal edo 
administratibo irmorik eta ez daukala horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere. 

 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako 
izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo 
zehapen-prozedura batean sartuta ez dagoela. 

Erakundea itzultze- edo zehapen-prozedura hauetan sartuta dagoela, eta prozedura horien 
ebazpenaren berri emango diola Merkataritza Zuzendaritzari 

Prozedurak: 
 

Hasiera data 
Espedientea izapidetzen duen 

departamentua Espediente zenbakia 

   
Errepikatu nahi adina 
 

 
 

132. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2019ko uztailaren 12a, ostirala

2019/3406 (43/41)



 .

Beste laguntzei dagokienez 

 Proiektu honetarako ez diet erakunde publiko edo pribatuei eskaerarik egin edo haien laguntza jaso, 
gaurko egunera arte (atal hau betetzen bada ulertuko da ez dela beste laguntzarik eskatu) 

 Laguntza-eskaera honetaz gain, ondoren zerrendatzen diren erakunde publiko edo pribatuetan 
proiektu honetarako laguntza eskatu edota jaso duela, gaurko egunera arte: 

 

Beste laguntza batzuk: 
  

Eskaera 
urtea 

Erakundea Programa Jarduketa Jarduketaren 
guztizko 

zenbatekoa 

Eskatutako 
laguntzaren 
zenbatekoa 

Emandako 
laguntzaren 
zenbatekoa 

       
Errepikatu nahi adina 
 

Era berean, eskatzaileak konpromisoa hartu du proiektu honetarako eskatzen edo jasotzen dituen 
laguntzen berri emateko, erakunde publiko zein pribatuetan. 

 

 
 

Emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez 

Ez dagoela zigortuta dirulaguntza eta laguntza publikoen onuradun izateko debekuarekin, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 24.2 artikuluaren arabera. 

 Betetzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege 
Organikoan xedatutakoa. 

 Beren gain hartzen duela administrazioarekin laguntzak kontratatzen, hitzartzen edo handik laguntzak 
jasotzen dituzten erakundeei Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 
2.3 artikuluak ezartzen dizkien betebeharrak. Tratu-berdintasunaren, aukera-berdintasunaren eta langileen 
aniztasunarekiko eta desberdintasunarekiko errespetuaren printzipioak betez jardutea; estatistika eta 
azterketak egokitzea; edozein motatako hizkuntzaren erabilera ez-sexista egitea euskarri guztietan, eta 
zuzendaritza-organoetan eta kide anitzeko organoetan gaitasun, prestakuntza eta ahalmen egokia duten 
emakume eta gizonen presentzia orekatua edukitzea. 

 

 
 

Eskaera datuei dagokienez 

 Betetzen ditu indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak. 

 Aitortzen dut hemen jasotako datu guztiak egiazkoak direla eta osorik daudela, baita aurkezten 
dudan dokumentazioa ere, eta nire gain hartzen dut dagokion erantzukizuna (Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua). 
 
Erantzukizunpeko adierazpen batean jasotzen den datu edo informazioren bat zehaztasunik gabea edo 
faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo administrazio eskudunari ez bazaio aurkezten erantzukizunpeko 
adierazpena, edo aitortzen dena betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa, ezinezkoa 
izango da dena delako eskubidea baliatzen edo jardueran aritzen jarraitzea, egitate horren berri izaten 
den unetik bertatik aurrera, hargatik eragotzi gabe izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo 
administratiboak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 69.4 artikulua). 
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INSTRUKZIO-ORGANOAK OFIZIOZ EGIAZTATUKO DU  

 
 

Aplikatzekoa den araudiarekin bat, prozedura honen instrukzio-organoak hurrengo datuak 
egiaztatuko ditu administrazio eskudunean: 

 
 Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatearen 

egiaztagiria. 
 
�EZ ��T ONA�TZEN prozedura honen instrukzio-organoak ofiziozko egiaztapenak 
egitea (39/2015 Legearen 28. artikulua).  

 

 
 Identifikazio Fiskaleko Txartela edo NANa. 

 
�EZ ��T ONA�TZEN prozedura honen instrukzio-organoak ofiziozko egiaztapenak 
egitea (39/2015 Legearen 28. artikulua).  
 

 
 
 BEZaren aitorpena egitetik salbuetsita egotearen agiria  

 
�EZ ��T ONA�TZEN prozedura honen instrukzio-organoak ofiziozko egiaztapenak 
egitea (39/2015 Legearen 28. artikulua). 

 
 

 

Onartzen ez baduzu, prozeduran eskatutako dokumentu guztiak aurkeztu beharko dituzu.  
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