
 

 

 

 

PROGRAMA: ELKARTEGIAK 
ERRENTAMENDUAREN DIRU-LAGUNTZA 

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 

Erakunde 
onuradunak 

(7. art.) 

Azpiegiturak S.A.U. sozietatearekin Elkartegiak Programaren bidez errentamendu-kontratua sinatu duten 
enpresak. 

Onurak (8. art.) 

Hileko errentaren diru-laguntza, lehenengo lau urteetan: 
• Lehenengo urtean: % 60 
• Bigarren urtean: % 55 
• Hirugarren urtean: % 50 

• Laugarren urtean: % 45 

Baldintzak (7. art.) 

• Enpresa sortu berriek plantillan langile bat izan behar dute, gutxienez, lan kontratu 
mugagabearekin, edo Gizarte Segurantzaren langile autonomoen araubide berezian alta 

emandako bazkide langile bat, gutxienez. 
• Lehendik zeuden enpresek plantillan langile bi izan behar dituzte, gutxienez, edo Gizarte 

Segurantzaren langile autonomoen araubide berezian alta emandako bazkide langile bi, 

gutxienez.  
• Plantillan, gutxienez, langileen % 60 lan-kontratu mugagabearekin dituzten enpresak, baldin eta 

enpresa ez bada Elkartegiak programaren hobariak jaso dituen aurreko beste enpresa baten 

jarraipena. 
• Gainera, baldintza hauetakoren bat bete beharko dute: 

o ISO 9001 edo 14001 kalitatezko ziurtagiri bat edo Premie ziurtagiri bat edo antzeko bat 

izatea. 
o Erakunde baimenduek tutorizatuak izatea. 
o Ikerketa, garapen eta berrikuntzako jarduerak egitea. 

o Akziodunen artean gutxienez % 50 emakumeak izatea eta emakume akziodun horiek, 
gutxienez, sozietatearen kapital osoaren % 50 edukitzea, edo kargu hauek betetzea: 
administratzaile bakarra, administratzaile solidario edo mankomunatuen % 50, ahaldun 

exekutiboa edo kudeatzailea. 
o Plantilletan honako hauek sartzea: langabeak, guraso bakarreko familietan 

erantzukizuna dutena edo desgaitasuna dutenak. 

o Emakume eta gizonen arteko berdintasunerako plana garatzea. 
o Euskararen erabilera normalizatzeko plana garatzea. 
o Aurreko sei hilabeteetan, aldi baterako lan-kontratu bat mugagabe bihurtu izana. 

Diru-laguntza 
ordaintzea 
(17. art.) 

AZPIEGITURAK, S.A.U. sozietatearen bitartez emango dira diru-laguntzak. Ondoren, erakunde 
onuradunek errentamenduaren kostua ordaindu eta gero, erakunde laguntzaileak dagokion diru-laguntza 
aplikatuko du. 

Araudia eta diru-
laguntzak emateko 

araubidea 

181/2014 Foru Dekretua, abenduaren 16koa (BAO. 248 zk., 2014ko abenduaren 29koa) 
Diru-laguntzak emateko prozedura lehia askea izango da, eta eskabideak aurkeztu diren hurrenkera 
berean izapidetuko dira. 

Eskabideak 
aurkezteko era eta 

epea 
(9. eta 10. art.) 

Eskabideak aurkezteko epea Dekretua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren 
biharamunean hasiko da eta 2015eko urriaren 30eko 13:30ean amaituko da. 
Eskabidea Internet bidez aurkeztuko da «Ekonomia Sustatzeko Bulego Birtuala» atalean 
(www.bizkaia.net/sustapena-OficinaVirtual). Horretarako, enpresak sinadura elektronikoa eduki behar du 
edo, bestela, BizkaiBai zerbitzuan izena alta emanda egon behar du; azken kasu horretarako, Orueta 
apezpikua kaleko 6an ditugun bulegoetan eska daiteke txartela. 


