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COVID-19- TURISMO SEKTOREKO PROGRAMA 
ENPRESA TXIKI ETA ERTAIN ETA AUTONOMOENTZAT DIRULAGUNTZA 

 

Erakunde onuradunak 
 (2 art.) 

• Ostatu turistikoak (nekazaritza-turismoak, aterpetxeak, apartamentuak, kanpinak, landetxeak eta 
hotel-establezimenduak). 

• Turismo-gida profesionalak. 

• Bidaia-agentzia hartzaileak edo tour-operatzaile hartzaileak. 

• Turismo aktiboko enpresak. 

• BAPak eta ekitaldi turistikoen antolatzaileak. 

• Jarduera nagusia produktu eta zerbitzu turistikoak eskaintzea duten bestelako enpresak. 

Kanpo gelditzen dira: kirol-federazioak, kirol-klubak eta kirol-elkarteak (jarduerok gauzatzen 
badituzte ere), erakunde publikoak, sozietate publikoak eta funts publikoak jasotzen dituzten 
erakundeak edo sozietateak. 

Baldintzak 
 (2 art. eta 12 art.) 

• Ezinbesteko betekizuna izango da Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea helbide soziala eta fiskala, 
lantokia ere bertan edukitzea eta jarduera turistiko bat garatzea. 

• Jarduera ekonomikoa gauzatu behar du, turismo-sektorean, pertsona fisiko batek, ondasun-erkidego 
batek, sozietate zibil batek, pertsona juridiko batek edo merkataritza-sozietate batek. 

• Alta emanda egon behar da Gizarte Segurantzan, dagokion erregimenean, eta Bizkaiko Foru 
Ogasunaren enpresaburu eta profesionalen zentsuan, gutxienez 2020ko otsailaren 1etik. 

• Ez da kitatu gabeko zorrik eduki behar Bizkaiko Foru Aldundiarekin. Baldintza hau bete behar da 
eskabidea aurkezten den egunetik 2020ko abenduaren 31ra, ordaintzen bada. 

• Justifikatuta eduki behar dira Bizkaiko Foru Aldundiak lehenago emandako dirulaguntza guztiak, 
baldin eta bakoitzaren justifikazio-epea amaitu bada. 

• Ezin dira inongo dirulaguntzaren onuradun izan Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen 
araubide juridiko orokorra arautzen duen 5/2005 Foru Arauaren. 12. artikuluko 2., 3. eta 4. 
zenbakietan deskribatutako egoeraren batean dauden erakundeak eta pertsonak. Halaber, «4/2018 
Foru Arauaren» 42. artikuluan xedatutakoarekin bat, ezin izango dira onuradun izan administrazio-
bidean, lan-arloan edo zigor-arloan berdintasunerako eskubidea eta sexu-diskriminaziorik eza 

urratzeagatik zehapen irmoa izan duten erakunde eskatzaileak. 
Diruz lagun daitekeen 

egitatea   
(3 art.) 

• Enpresa-betebeharretatik eta enplegua mantentzetik eratorritako gastuak, 5. artikuluan 
adierazitakoak, zeinak irailetik abendura sortzen baitzaizkie Bizkaiko Lurralde Historiko turismo-
sektoreko profesional eta enpresei. 

Diru-laguntza jaso 
dezaketen gastuak  

(5 art.) 

• Dagokion erregimenean Gizarte Segurantzari ordaintzen zaizkion kuotetatik eratorritakoak.  

• Negozio-lokala alokatzea, non hura ez den eskatzailearen bizilekuaren parte edota beste enpresa 
batekin partekatutako toki bat eta ez dagoen senidetasun-harremanik, odol- edo ezkontza-
ahaidetasunaren bigarren graduraino, errentatzailearekin, eta errentaria ez den errentatzaile 
diharduen pertsona fisiko edo juridikoaren bazkide edo partaidea. Kanpo gelditzen dira coworking 
guneak. 

• Turismo-jarduera gauzatzen den lokal edo hiri-finka erosteko eskatzen diren hipoteka-maileguen edo 
pertsonalen kuotak (amortizazioa gehi interesak). 

Onurak 
 (6 art.) 

• Dirulaguntzarako aurkeztutako gastu guztiengatik emango den laguntzaren zenbatekoak ez du 4.000 

euro gaindituko diruz lagundutako entitate edo pertsona bakoitzeko.  
Araudia eta  Laguntzak 

emateko araubidea 
 (15 art.) 

• Bizkaiko Foru  Aldundiaren 90/2020 Foru Dekretua, urriaren 13koa (BAO zk. 198, 2020ko urriaren 
15ekoa). 

• Dirulaguntzak konkurrentzia libreko araubidean emango dira.  

Eskabideak aurkezteko era 
eta epea 

 (13 art. eta 14 art.) 

• Eskabideak aurkezteko epea: urriaren 16ko 9:00etatik  azaroaren 10eko 13:30etara. 
• Eskabidea, behar bezala eta oso-osorik beteta, Internet bidez aurkeztu behar da Ekonomia 

Sustatzeko Sailaren web orrian, www.bizkaia.eus/sustapena-bulegobirtuala, sailaren bulego birtualari 
dagokion atalean. 

• Aurrekoarekin bat, eskabideak telematikoki aurkeztu ahal izateko, pertsona edo erakunde 
interesdunek sinadura elektronikoa eduki beharko dute (Izenpe, NAN elektronikoa, FEA...) edo alta 
emanda egon BizkaiBai zerbitzuan, edo B@kQ ziurtagiri elektronikoaren bitartez sartu, zein eskatu 
baitezakete gure bulegoetan «apirilaren 19ko 3037/2011 Foru Aginduarekin erara, foru agindu 
horren bidez ezarri eta arautzen baita Ekonomia Sustatzeko Sailarekiko harremanetan baliabide 
telematikoak erabiltzeko prozedura». Arestian aipatutako Ekonomia Sustatzeko Sailaren web orrian 
aurkitu daiteke alta emateko prozedurari buruzko informazioa”. 
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