
 

 

 

PROGRAMA: ELKARTEGIAK 
ELKARTEGIETARAKO SARBIDEA 

Ekonomia Sustatzeko Saila  

Azpiegituren zerbitzua  

Orueta apezpikua, 6. 48009 Bilbao 

Argibidea: 

Tfno.: 94 406 8008 

azpiegitura.aldundia@bizkaia.net 

ERAKUNDE LAGUNTZAILEA: Azpiegiturak, S.A.U. Islas Canarias, 21. 48015 Bilbao tel. 946 073 700 

Xedea (1. art.) Enpresa txikiei enpresa-garapen iraunkor eta orekatu baterako azpiegiturak eskaintzea, Azpiegitura, 
S.A.U.ren Elkartegien bidez.  

Onurak (Art.5) 

Azpiegiturak, S.A.U.rekin errentamendu-kontratu bat egiteko eskubidea ematen du, denbora mugaturako 
(gehienez, 7 urte), elkartegietan une bakoitzean eskaintzen diren bulego-modulu eta industria-pabiloien 
gainean, eta kontratu horrek erosteko aukera du lehenengo urtearen ondoren. Elkartegi haietako bulego 
eta pabiloiak eska daitezke: 

•  Trapaga, Markina, Barakaldo, Sondika, Landako-Durango, Belako 2-Mungia, Orduña.  
•  Derioko Teknologi Parkea (enpresa sortu berriak bakarrik).  
•  Bolueta (gizarte-ekonomiako enpresak batez ere).  
•  Boroa-Amorebieta (automobilgintzako enpresak batez ere). 
•  Getxo (IKTko enpresak batez ere), (erosteko aukerarik gabe). 
•  Bakio (surfari eta turismo enologikoari lotutako negozioak), (erosteko aukerarik gabe). 

Enpresa onuradunek elkartegietan eskaintzen diren zerbitzu guztiak erabil ditzakete.  

Pertsona eta 
erakunde onuradunak 

(2. art.) 

Enpresaburu indibidualak eta merkataritzako sozietateak, bai sortu berriak, bai lehendik daudenak, 
zabaltzeko edo kokapena aldatzeko beharrizana badute.  

Baldintzak eta 
salbuespenak (3. eta 

4. art.) 

• Azpiegiturak, S.A.U.k (eta, Derioko Elkartegiaren kasuan, Teknologi Parkeak) erabakiko du ea 
enpresa elkartegian garatu nahi duen jarduera egokia den. Eta elkartegi guztietako dauden 
modulu eta pabiloiei buruzko informazio guztia eta erabilgarritasuna Azpiegiturak, S.A.U.ren 
webean dago eskuragarri (www.azpiegiturak.bizkaia.net).  

• Une berean ezin dira hiru industria-pabiloi edo lau bulego-modulu baino gehiago okupatu.  
• Elkartegiko bulego-moduluak eta industria-pabiloiak erabiltzeko eskubidea pertsonala eta 

besterenezina da. 
• Enpresak Merkataritzako Erregistroan inskribatuta egon behar dira, eta jarduera garatzeko 

beharrezkoak zaizkien aseguru, lizentzia eta baimen guztiak izan behar dituzte.  

Izapidetzea (13. art.) 

• Eskabideak haiek jaso diren hurrenkera zorrotz errespetatuz ebatziko dira.  
• Eskabideak Ekonomia Sustatzeko Saileko Azpiegituretarako Zerbitzuak izapidetuko ditu, 

Azpiegiturak, S.A.U.k lagunduta, eta azken horrek aztertu eta egiaztatuko du ea eskatutakoa 
emateko baldintza eta betekizun guztiak betetzen diren. Ondoren, espedienteak ebazteko 
txostena emango du, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Sailaren izenean eta 
haren kontura jardungo du, alderdi biek horretarako izenpetutako hitzarmenaren arabera. 

• Enpresak eta Berrikuntza Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak ebazpen-proposamena egingo 
du, gehienez ere hiru hilabeteko epean, Azpiegiturak S.A.U.ren txostena egiteko beharrezkoa 
den dokumentazio osoa emate denetik zenbatuta. Ebazpena interesdunari jakinarazi behar zaio, 
eta hark errentamendu-kontratua sinatu beharko du, ebazpenean adieraziko zaion epean, 
jakinarazpena egiten denetik zenbatuta. 

Araudia 181/2014 Foru Dekretua, abenduaren 16koa (BAO. 248 zk., 2014ko abenduaren 29koa) 

Eskabideak 
aurkezteko era eta 

epea 
(10. art.) 

• Epea: dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasiko da, eta 
2015eko abenduaren 30ean amaituko da.  

• Eskabidea Azpiegitura, S.A.U.ko teknikariekin batera bete behar da, aurretik haren web gunean 
argitaratutako 94 607 3700 telefonoan zita eskatuta, eta Intranetaren bidez aurkeztuko da.  

  


