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Erakunde onuradunak 
(28. art) 

Industria poligonoetako jabeen edota errentarien taldeak: izena edozein dela ere (jabeen erkidegoa, 
jabeen elkartea, mantentze- eta zaintza-lanetako erakundea) 

Baldintzak (28. art) 

• Legez eratuta egotea. 
• Industria-poligonoan kokatutako enpresen % 50 baino gehiago elkartuta edukitzea, edo 

industria-poligono osoaren azaleraren jabetzaren % 50 baino gehiago izatea. 
• Industria poligono batekoa izatea, Bizkaiko edozein udalerritan kokatutakoa; jabetza pribatukoa 

izatea poligonoaren azalera osoaren %50 baino gehiago edo azalera eraiki guztiaren %50 baino 
gehiago.  

• Lankidetza akordioren bat izatea industria poligonoaren kudeaketa, zaintza eta hobekuntzari 
dagokionez, poligonoaren kokapenari dagokion tokiko erakundearekin.  

• Funtzio nagusia industria poligonoa kudeatu, zaindu eta hobetzera bideratutako jarduerak 
izatea.  

• Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-laguntzak itzultzearen ondoriozkoak 
eguneratuta edukitzea. 

• Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez 
izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera 

• Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluak ezarritako ezein egoeratan sartuta ez 
egotea. 

Diruz lagun daitekeen 
egitatea  (29. art) 

Industria poligonoko gai komunak kudeatzea, gaiak industria poligonoa kudeatu, zaindu eta hobetzera 
bideratuta badaude, kasuan kasuko toki erakundearekin lankidetzan. 

Diru-laguntza jaso 
dezaketen gastuak  

(30. art) 

• Industria-poligonoaren lege, hirigintza, ingurumen eta abarretako egoerari buruzko azterlana 
idaztea. 

• Industria-poligonoaren kudeaketa-plana egin eta ezartzea.  
• Industria-poligonoa hobetu eta egokitzeko jarduketa-plan bat egitea. Industria-poligonoaren 

kudeaketa-plana onartuta eta ezarrita ez badago, ezin izango da jarduketa-plana eskatu. 
• Industria poligonoa kudeatu, zaindu eta hobetzera bideratutako  jardueretan funtzio teknikoak 

egiteko kontratatutako langileen gastuak. 
Kudeaketa eta jarduketa planak ezartzeko, akordio bat lortu beharko da tokiko erakundearekin, eta 
akordio horretan alderdi bakoitzaren eskubideak eta betebeharrak zehaztu beharko dira. 

Onurak (31. art) 
Diru-laguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitekeen inbertsioaren % 75era iritsi daiteke 
Diru-laguntzaren zenbateko osoa ezin da izan 30.000 euro baino handiagoa erakunde bakoitzarentzat, 
BEZ barne. 

Araudia eta  Laguntzak 
emateko araubidea 

(35. art) 

57/2018 Foru Dekretua, apirilaren 24koa (BAO zk. 82, 2018ko apirilaren 30ekoa). 
Norgehiagokarik gabeko araubidean emango dira diru-laguntzak, 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 
Foru Arauaren 20. artikuluan xedatutakorekin bat. 

Eskabideak aurkezteko 
era eta epea 

(34. eta 32. art.) 

Eskabideak aurkezteko epea argitalpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean 
hasiko da, eta 2018ko irailaren 28an amaituko da, 13:30ean. 
Eskabidea Internet bidez aurkeztuko da «Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren bulego 
birtuala» atalean (www.bizkaia.eus – Izapideak).. Horretarako sinadura elektronikoa izan beharko duzu 
(Izenpe, NAN elektronikoa, FEA…), Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egotea edo B@kQ ziurtagiri elektronikoa 
erabiltzea, ziurtagiri hau Orueta Apezpikuaren kaleko 6.ean eska daiteke. 
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