
  
 

 

 

 

 
ENPRESA INFORMAZIOA 
GAIA: ENPRESENTZAKO LAGUNTZAK 

 

LAGUNTZAREN IZENA:   AMURRIOKO UDALERRIAN ENPRESA TXIKIAK EZARTZEKO 

UDAL DIRULAGUNTZA 
KUDEATZAILEA: AMURRIOKO UDALA 

 

HELBURUA:  

Oinarri hauen xeda da Amurrioko udalerrian kokatuta dauden txikizkako merkataritza, turismo, ostalaritza, 

zerbitzu eta industria eremuko enpresa txikien jartzea sustatzeko dirulaguntzen ematea arautuko duten 

baldintzak xedatzea da. Laguntza ekonomiko hauek itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak dira. 

 
NORI ZUZENDUA: 

Merkataritza jardueretan Amurrion diharduten pertsona fisiko eta juridikoak izan ahalko dira laguntza hauen onuradun baldin 
eta alta eman izana JEZean eta Gizarte Segurantzan, 2016ko azaroaren 21etik 2017ko azaroaren 20ra bitartean 
 

DIRUZLAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK: 

Hona hemen diruz lagundu daitezkeenak: 
- Enpresa eratze gastuak  
- Jarduerak abian jartzeak eragiten dituen gastuak 
- Enpresa jarduera garatzen den tokia alokatzeak eragindako gastuak  
- Marketin eta ordezkaritza gastuak 
- Jarduera garatzeko egindako inbertsioak eta antzeko beste zenbait  
* Inbertsioak eta gastuak BEZ gabe hartuko dira kontuan. Berariaz kanpo uzten dira zirkulatzailea (lehengaiak, produktuak, 
etab.) erosteko egindako gastuak. 
 

BETEBEHARRAK:  

- Enpresaren plantillak hamar langile baino gehiago ez izatea.  
- Aurreko baldintza betetzen ez duen enpresaren batek diruz lagundutako enpresan ehuneko 25eko partaidetza baino gehiago 
ez izatea edo era horretako enpresaren bati lotuta ez egotea.  
- Enpresa edo negozioaren sozietatearen egoitza Amurrioko udalerrian egotea. 

- Banakako enpresaburua ez izatekotan, eratutako enpresako bazkideak -edozein delarik ere aukeratutako sozietate era- ezin 
daitezke altan emanda egon, jarduera berbera burutzen, dirulaguntza eskatzen duten altaren egunaren aurreko azken 3 
urteetan. Edozein kasutan ere, banakako enpresaburua izan edo ez, aurretik adierazitako aldian Gizarte Segurantzan alta 
emateko betebeharretik salbuetsita egongo dira, baldin eta, aldez aurretik araubide horretan altan emanda badaude horretara 
behartzen dituen beste jarduera bat egiteagatik. Lehendik eratutako enpresen eskualdatzeak izanez gero, JEZeko eta Gizarte 
Segurantzako alta aurretik adierazitako aldia baino lehenagokoa izan daiteke, baina agiri bidez egiaztatu beharko dira 
negozioaren titular aldaketa eta egindako diru xahupena.  
- Amurrioko udalerrian gutxienez bi urte lehenagotik erroldatuta egotea, banakako enpresaburuentzat. Zenbait bazkidek 
eratzen badute enpresa, bazkide guztiek eraman beharko dute urte bi baino gehiago erroldatuta Amurrion aurreikusitako 
gehieneko dirulaguntza eskuratu ahal izateko. Bazkideetakoren bat ez badago bertan erroldatuta, hainbanatu egingo da 
enpresa proiektuak jasotzeko dirulaguntza, erroldatutako bazkideek enpresak guztira duen bazkide kopuruarekiko 
ehunekoaren arabera.  
- Beraiek zerga arloko eskakizunak dituzten administrazio publikoekiko betebeharrak, baita Gizarte Segurantzarekiko 
betebeharrak ere, egunean edukitzea, bai enpresak (banakako enpresaburua nahiz sozietatea delarik), bai sozietate zibileko 
edo merkataritza sozietateko partaideetako bakoitzak.  
- Enpresa eskatzaileek goitik behera bete beharko dute garatzen duten jarduera ekonomikorako indarrean dagoen araudia. 
- Ezin izango dituzte dirulaguntza hauek eskatu sozietate publikoek eta zuzenbide publikoko erakundeek, ez eta irabazteko 
xederik gabeko erakundeek eta sozietate jardueretan edo jarduera profesionaletan (elkarteak, elkargoak...) dihardutenek ere.  
 

Agiri hauek aurkeztu beharko dituzte interesdunek: 
 

a) Eskabidearen inprimakia eta zinpeko aitorpena: I. eranskina.  
b) Pertsona fisikoa izanez gero: NANaren fotokopia.  
c) Pertsona juridikoa izanez gero: IFKren eta enpresa eraketaren eskrituren fotokopia, ordezkaritza ahalordea eta ordezkari 
ahalmena duen pertsonaren NANa. 
d) Jarduera ekonomikoen gaineko zergan alta emanda duela egiaztatzen duen agiria.  
e) Enpresak, baita hori osatzen duten bazkideetako bakoitzak ere, Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean dituztela 
ziurtatzen duen agiri eguneratua.  
f) Enpresak, baita bera osatzen duten bazkideetako bakoitzak ere, Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean dituztela 
ziurtatzen duen agiri eguneratua.  
g) Soldatapeko langilerik eduki ezean: autonomoei ordaindu izanaren ordainagiria, azken hilabetekoa, salbu eta hori ezinezkoa 
denean eskabidea aurkeztu den hilabetean hasi duelako jarduera. Kasu horretan, autonomoen alta aurkeztu beharko da. 
h) Soldatapeko langilerik edukiz gero: Azken hileko TC2. 
i) Bidean-Amurrioko Toki Garapenerako Sozietateak egindako ziurtagiria, negozioaren bideragarritasun plan bat egin dela 
egiaztatzen duena (enpresaren eta haren jardueraren deskribapena, ekonomia eta finantza plana, egindako inbertsioak). k)  
j) Diruz laguntzekoeskatzen diren gastuen jatorrizko fakturak. 
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k) Bankuaren ordainagiriak: ordaintzeko beste erarik adierazten ez duten eta 500,00 euro baino gutxiago egiten duten 
fakturak edo hornitzaile beraren faktura multzoak baino ez dira onartuko eskudirutan ordaintzea. Ez da onartuko banku 
ordainagiririk, baldin eta ordainagiri horrek ez baditu argi eta garbi jasotzen enpresa eskatzaileak hornitzaileari faktura 
ordaindu diola. Eperako erosketak izanez gero, egindako ordainketak bakarrik onartuko dira, horiei dagokien egiaztagiria 
aurkeztuta. 
l) Hirugarrenen alta, finantza erakundeak behar bezala zigilatua, izenpetua eta adostua: II. eranskina. 
 
 

DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA:  

Dirulaguntza, enpresa proiektuko, gehienez, 2.000,00 euro izango da.  
Eskaerak aztertuta, betekizunak betetzen dituzten enpresak asko direlako, aurrekontu partida nahikoa ez bada eratutako 
enpresa guztiei gehieneko dirulaguntza (bi mila euro) emateko, aurrekontu partida hainbanatu egingo da onuradun guztien 
artean.  
 

 

ERREGULATZEKO ARAUDIA:  
BOTHA, nº 60, 29 mayo 2017 Laguntzaren erregulazio araudia 
BOTHA, nº 100, 1 septiembre 2017 Laguntzaren deialdia 
BOTHA nº 105, 13 septiembre 2017. Akats zuzenketa 

 

AURKEZPEN EPEA 

Ordenantza hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean (Irailaren 1ean argitaratua) eta 2017ko 
azaroaren 20an bukatuko da. 
 

 

ESKABIDE AURKEZPENA ETA LAGUNTZA BATERAGARRITASUNA 

Amurrioko udal erregistro orokorrean. Interesa dutenek eskaera aurkezteak berekin dakar oinarri hauen edukia onartzen 
dutela.   
Bateraezintasuna beste laguntza edo dirulaguntzabatzuekin: programa honetan aurreikusitako laguntzak ezin zaizkie diruz 
lagundutako gastu berberetarako emandako beste laguntza batzuei gehitu.  
Laguntza honekin bateraezina da Lanbidek, Proiektuak ezartzeko eta finktzeko emandako laguntza 
 

ERAKUNDE ONURADUNEN BETEBEHARRAK 

1. Behartuta daude udalaren egiaztatze lanak eta udalaren kontu-hartzailetzaren finantza kontrola eta Herri Kontuen Euskal 
Epaitegiaren arauetan xedatutakoak onartzera  
2. Behartuta daude udalari udal dirulaguntza honek laguntzen dituen gastu beretarako jasotako dirulaguntzen edo laguntzen 
berri ematera.   
3. Behartuta daude udalari dirulaguntza hau emateko kontuan izandako zernahi baldintza, objektiboa zein subjektiboa izan, 
aldatu dela jakinaraztera  
4. Behartuta daude Ekonomia Sustapenaren Sailari dirulaguntza eskaera ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkoa den zernahi 
informazio edo agiri osagarri ematera.  
5. Ebazpen proposamena jakinarazi aurretik zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzea. 
6. Behartuta daude dirulaguntza ematen denetik aurrera, gutxienez, bi urtez betetzera jarduera ekonomikoa diruz 

lagundutako tokian. Establezimendua adierazitako epea baino lehenago itxiz gero, enpresa onuradunak itxiera horren berri 
eman beharko dio udalari eta itzuli egin beharko du emandako dirulaguntza, jarduerari utzi zaion egunetik dirulaguntza eman 
eta bi urte betetzeko gelditzen den denboraren proportziozko zatian. Salbuespen gisa, nahiz eta bi urteko epe hori igaro gabe 

egon, ez da eskatuko jasotako dirulaguntzaitzultzea, baldin eta negozioaren titularra larri gaixorik badago edo hil bada. 


