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Helburua  
(1. oinarria) 

Salgaien errepide bidezko garraioaren sektoreak jasangarritasunaren, digitalizazioaren eta segurtasunaren gizarte-erronkei egiten dien 
ekarpena hobetzea lortu nahi da, sektorearen lehiarako gaitasuna handitzearekin batera. 

Entitate 
onuradunak 
(3. oinarria) 

Berezko nortasun juridikoa daukaten enpresak eta langile autonomoak izango dira dirulaguntza hauen onuradunak, betiere, hurrengo 
baldintzak betetzen badituzte: 

 Sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea Bizkaiko Lurralde Historikoan.  
 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotea, 1722000 epigrafean – Errepideko Salgaien garraioa. 
 Salgaien ibilgailuetan edo ibilgailu-multzoetan garraiatzeko gaitzen duen indarreko baimen baten titularra izatea, baldin eta 

baimendutako gehieneko masa 3,5 tonatik gorakoa bada. 

Diruz lagundu 
daitekeen 
egitatea (4. 
oinarria) 

Salgaien garraio publikorako 3,5 tonatik gorako masa eramateko baimendutako ibilgailuak modernizatzeko jarduketak*, segurtasunaren, 
eraginkortasun energetikoaren eta ingurune digitaletara egokitzearen arloan. Hurrengoen artean egon beharko dira: 

 Gurpilak ordeztea, beheko gutxieneko baldintzak betetzen badira: 
- 1) Efizientzia-mota, erregai-kontsumoari dagokionez: C. 
- 2) Gainazal bustiko itsaspen mota: C. 
- 3) Kanpoko errodadurako zarataren neurtutako mota eta balioa: B. 

 Ibilgailuen aerodinamika hobetzen duten elementuak 
 Ibilgailuaren segurtasun elementuak 
 Zamaketaren segurtasun elementuak 
 Ofimatika sartzea ibilgailuaren kabinan 
 

*Jarduketak traktoretan edota atoietan egin daitezke. 

Dirulaguntza jaso 
dezaketen 
gastuak 
(5. oinarria) 

Eskatzaileaz kanpoko enpresek ibilgailuen gainean diruz lagundu daitezkeen egitateetako bat edo batzuk gauzatzeko egindako lanen 
gastuak.  
Dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat hartzeko, egindako jarduketei buruzko fakturek honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 

 2023ko urtarrilaren 1etik dirulaguntza eskatu arte gauzatutako eta ordaindutako jarduketei egokitzea. 
 Jarduketaren xede den ibilgailuaren edo ibilgailuen matrikula adieraztea. 
 Egindako jarduketen deskribapen ulergarria jasotzea, bai eta diruz lagundu daitezkeen jarduketei eskatzen zaizkien gutxieneko

baldintzak betetzen direla egiaztatzeko informazio nahikoa ere. 
Diruz lagundu ezin diren gastuak (5.4 oinarria): BEZa, zeharkako gastuak, 100 € baino gutxiagoko gastuak, etab.   

Dirulaguntzen 
zenbatekoa 
(6. oinarria) 

Dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatuko da, diruz lagun daitezkeen gastuei % 70 aplikatuz. 
Ibilgailu bakoitzeko 4.000 euro emango dira gehienez. 
Eskatzaile bakoitzeko 20.000 euro emango dira gehienez. 
Ez da 500 eurotik beherako dirulaguntzarik emango. 

Dirulaguntzak 
emateko 
erregimena eta 
araudia  
(16. oinarria) 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 7/2023 Foru Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, zeinaren bidez onesten baitira Salgaien Errepideko Garraioa 
Modernizatzeko dirulaguntza-programaren oinarri arautzaileak eta deialdia (2023ko 9. BAOn argitaratua, urtarrilaren 13an) 
Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagokarik gabeko araubidean izapidetuko da.  

Epeak 
(13. eta 25. 
oinarriak) 

 Eskabideak aurkezteko epea: 2023ko urtarrilaren 2tik  irailaren 29ko 13:30ak arte (lehenago aurrekontua agortzen ez bada). 
 Erakunde bakoitzak gehienez ere eskabide bat aurkeztu dezake. 

 
Eskabidea Ekonomia Sustatzeko Saileko Bulego Birtualaren bidez egingo da (www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual). Horretarako, 
sinadura elektronikoa eduki beharko duzu (Izenpe, NAN elektronikoa, FEA...), edo B@kQ ziurtagiri elektronikoaren bitartez sartu. B@kQ 
ziurtagiria gure bulegoetan eska daiteke, Orueta Apezpikua kaleko 6an. 
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