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EL19 

 

Erakunde onuradunak 
(2. art.) 

Azpiegiturak SAMP erakundearekin lehen errentamendu-kontratua sinatu duten enpresak, 2014-04-30az 
gero sinatu badute eta ezarritako baldintzak betetzen badituzte. 

Baldintzak (2. art.) 

 Kontratu mugagabeko pertsona 1 izatea gutxienez plantillan, enpresa sortu berria bada, edo bi, 

gutxienez, lehendik dauden enpresak badira. Lan-kontratudun langileek eta/edo langile 

autonomoen araubide bereziko bazkide langileek osatutakoa da plantilla. Era berean, lan-kontratu 

mugagabeko langileak ez izatea plantilla guztiaren % 60 baino gutxiago. 

 Gainera, baldintza hauetakoren bat bete beharko dute: 

 ISO 9001 edo 14001 kalitatezko ziurtagiri bat edo edo antzeko bat izatea. 

 Erakunde baimenduek tutorizatuak izatea. 

 Akziodunen artean gutxienez: 

  % 50 emakumeak izatea eta emakume akziodun horiek,  sozietatearen kapital 

osoaren % 50  baino gehiago edukitzea, edo banakako enpresaburua izatea,  

 % 50 gutxienez gazteak izatea eta kapital sozialaren % 50 gutxienez haiena 

izatea, edo banakako enpresaburu den gaztea izatea. 

 Beren plantilletan honako hauek  edukitzea: 

 % 50, gutxienez, emakumeak  edo 

 Desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten pertsonak, desgaitasun 

horren gradua % 33koa edo handiagoa denean. 

 Euskararen erabilera normalizatzeko plana garatzea. 

 2018/10/01 ondoren aldi baterako lan-kontratu bat kontratu mugagabe bihurtu izana 

edo plantilla urtebetekoa baino laburragoa ez den kontratu baten bitartez handitu izana. 

Kontratu berri horiek lansaioaren % 50ean gutxienez gauzatu beharko dira. 

Diruz lagun daitekeen 
gastua (4. Art.) 

2018/10/1etik 2019/09/30era bitartean sortutako errentamendu-gastuak. 

Diru-laguntzaren 
zenbatekoa  (5. art.) 

Diru-laguntzaren zenbatekoa sinatutako errentamendu-kontratuan ageri den hileko prezioaren  

% 50erainokoa izango da, komunitate-gastuak eta BEZa alde batera utzita. 

Araudia eta diru-
laguntzak emateko 
araubidea 

25/2019 Foru Dekretua, martxoaren 20koa (BAO zk. 62, 2019ko martxoaren 29koa). 

Diru-laguntzak emateko prozedura lehia askea izango da, eta eskabideak aurkeztu diren hurrenkera 
berean izapidetuko dira, beharrezko dokumentoak barne. 

Eskabideak aurkezteko 
era eta epea 
(6. eta 7. art.) 

Eskabideak aurkezteko epea argitalpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean 
hasiko da, eta 2019ko irailaren 27ko 13:30ean bukatuko da. 

Eskabidea Internet bidez aurkeztuko da «Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren bulego 
birtuala» atalean (www.bizkaia.eus – Izapideak - Ekonomi eta Lurralde Garapeneko Saileko Bulego Birtuala). 
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.. 

ELKARTEGIAK ETA INDUSTRIALDEETARAKO PROGRAMA - 2019 
Enpresa-zentroetako moduluen errentamendurako diru-laguntza-Elkartegiak 


