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INDUSTRIALDEETARAKO PROGRAMA – 2022 
Industrialdearen Jarduketa Planean aurreikusitako modernizazio, egokitzapen eta hobekuntzarako 

inbertsioak egiteko dirulaguntzak 

Erakunde onuradunak 
(7. oinarria) 

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

• Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeak. 

Baldintzak 
(7. oinarria) 

Elkarteentzako betekizunak: 

• 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.  

Toki-erakundeentzako betekizunak: 

• Bere lurraldearen barruan industria-poligonoren bat egotea. 
Biak beharrezko betekizunak:  

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

• Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Arauaren 42. artikuluak ezarritako 
ezein egoeratan sartuta ez egotea. Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluak 
ezarritako ezein egoeratan sartuta ez egotea. Baldintza hori eskabidean aipaturiko 
aitorpenaren bitartez egiaztatuko da. 

Diruz lagun daitekeen egitatea  
(8.oinarria) 

Diruz lagundu daitekeen egitatetzat jotzen da industria-poligonoa modernizatzeko, egokitzeko 
eta hobetzeko inbertsioak egitea, poligonoko enpresa-taldeak eta poligonoa dagoen herriko toki 
erakundeak adostutako jarduketa-planean aurreikusitakoak. 

Diru-laguntza jaso dezaketen 
gastuak  

(9.oinarria) 

• Inbertsioak titulartasun publikoko espazioak eta oinarrizko zerbitzuak hobetu eta egokitzeko 
obretan. 

• Inbertsioak poligonoari balioa erantsia ematen dioten zerbitzuetako inbertsioak. 

• Energia-eraginkortasuneko, energia berriztagarrietako, irisgarritasuneko eta abarretako 
inbertsioak. 

Aurreko paragrafoetan aipatutako gastuak diruz lagundu ahal izango dira, baldin eta fakturaren 
data 2021eko abenduaren 1etik eta 2023ko urriaren 31ra bitartekoa bada. 

Diru-laguntzaren zenbatekoa 
(10. oinarria) 

• Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitekeen eta tokiko erakundeek onartutako 
gastuaren % 50, gehienez, izan daiteke, eta % 70, gehienez, jabeen eta errentarien 
elkarteentzat.Diru-laguntzaren zenbateko osoa ezin da izan 75.000 euro baino handiagoa 
erakunde bakoitzarentzat. 

• Erakunde onuraduna dekretu honetako zioen azalpenean aipatutako eskualdeko plan 
estrategikoetan sartutako udalerri batean badago, dirulaguntzaren % 80 gehienez, jabeen 
eta errentarien elkarteentzat eta %60 gehienez, tokiko erakundeentzat izango da. Diru-
laguntzaren zenbateko osoa ezin da izan 85.000 euro baino handiagoa erakunde 
bakoitzarentzat. 

Araudia eta  dirulaguntzak 
emateko araubidea 

(20.oinarria) 

56/2022 Foru Dekretua, apirilaren 26koa (BAO zk. 83, 2022ko maiatzaren 3koa). 

Dirulaguntzak norgehiagoka araubidearen bidez emango dira. Dirulaguntzak emateko, 
aurkezturiko eskabideak erkatu egiten dira, ebaluazio-irizpideak kontutan hartuta. 

Eskabideak aurkezteko era eta 
epea 

(17.oinarria) 

Eskaerak aurkezteko epea 2022ko maiatzaren 10eko 08: 30ean hasiko da eta 2022ko ekainaren 
10eko 13: 30ean amaituko da. 
Eskabidea Internet bidez aurkeztuko da «Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtuala» atalean 
(www.bizkaia.eus – Izapideak). Horretarako sinadura elektronikoa izan beharko duzu (Izenpe, 
NAN elektronikoa, FEA…), edo B@kQ ziurtagiri elektronikoa erabiltzea, ziurtagiri hau Orueta 
Apezpikuaren kaleko 6.ean eska daiteke. 


