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INFORMAZIO ORRIA

MEC – MERKATARITZA- SALTOKIAK MODERNIZATZEKO
LAGUNTZAK 2022
HELBURUA EAEko merkataritza-establezimenduak, berrikuntzaren eta kudeaketa-tresnak eta
azpiegiturak hobetzearen bidez, modernizatzea bultzatzea da Agindu honen xedea.
ONURADUNAK
Agindu honetan araututako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte norberaren konturako
langileek edo autonomoek, sozietate zibilek eta legez eratutako ondasun-erkidegoek, eta
mikroenpresek eta enpresa txikiek, baldin eta haien jarduera nagusia merkataritzakoa edo
zerbitzuetakoa bada.
BALDINTZAK
1. Enpresaren jarduera egoitza soziala EAEn kokatuta egotea.
2. Merkataritza-jardueratzat hartuko da merkatuaren esku jartzea xede horretarako
eskuratutako salgaiak edo produktuak (bere horretan eta eraldaketa-prozesu handirik
gabe, baita ekoizleek, artisauek edo industrialek).
Azken kontsumorako ondasunak zuzenean saltzea ere merkataritza-jardueratzat
hartuko da, baldin eta ondasun horiek ekoizteko, merkaturatzeko edo hirugarrenei
zerbitzuak eskaintzeko prozesuetan sartuko ez diren ondasunak badira.
Zerbitzuei dagokienez, horiek azkenean merkatuari eskaintzen zaizkionean ere, onartu
egingo dira.
3. Aginduko 5. oinarrian jasotako ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafe edo
multzoren batean kokatutako jarduera batean aritzea eta altan emanda egotea
eskabide egunean.
4. Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.
5. Laguntza edo diru-laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen
administratibo edo penalen bat ez izatea, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne.
6. Armak ekoiztera, merkaturatzera eta finantzatzera ez dedikatzea.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN INBERTSIOAK - ILDOAK
Agindu honi dagokionez, honako baldintza hauek betetzen dituztenak joko dira laguntza jasotzeko moduko inbertsiotzat eta bi ildo desberdintzen dira:
1.ildoa: Merkataritza-establezimenduko azpiegitura eta ekipamendua berritzea. Diruz
lagundu ahal izateko inbertsioa gutxienez 3.000€ + BEZ izan beharko luke.
Ildo honetan, merkataritza- edo zerbitzu-establezimendua eraberritzeko eta modernizatzeko
inbertsioak, obrak eginez, eta inbertsioak altzarietan eta merkataritza-jarduera gauzatzeko
behar diren ekipamenduak, gehi kanpoko zein barneko elementuak onartzen dira, beti ere
zuzen funtzionatzeko beharrezkoak badira.
Puntu honetan sartzen dira proiektua idazteak, obra zuzentzeak edo arkitekto, ingeniari edo
instalatzaile baimenduek egindako proiektuek eragindako gastuak, betiere obrak eta
instalazioak egiteko beharrezkoak badira.
2.ildoa: Teknologia berriak eta berrikuntza txertatzea. Diruz lagundu ahal izateko inbertsioa
gutxienez 750€ + BEZ izan beharko luke.
Ildo honetan, ekipamendu eta aplikazio informatikoak onartzen dira; enpresa-kudeaketa
hobetzeko, zerga-araudira egokitzeko (TicketBAI) eta produktuak webguneen bidez merkaturatzea sustatzeko bideratzen direnak.
Ekipamendu informatiko bat eta periferiko mota bakoitzeko unitate bat baizik ez dira diruz
lagunduko inbertsioa gauzatzen den establezimenduko.
Inola ere ez da diruz lagunduko lokalak, garraio-elementuak, telebista edo telefono terminalak
erostea edota ekipamendua leasing edo renting bidez erostea.
DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN INBERTSIOAK - EZAUGARRIAK
•
•
•
•

Laguntzaren xede diren inbertsioak Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako
txikizkako merkataritza-establezimenduetan edo merkataritzarekin lotutako
zerbitzuetan egin beharko dira.
Inbertsioa enpresaren aktiboan lehen aldiz sartzea eta dirulaguntzaren xede den
merkataritza- edo zerbitzu-establezimenduan bertan egotea (hau da, salmenta
gauzatzen den establezimenduan edo haren eranskinetan egotea) eskatzen da.
Egiten diren inbertsioak beharrezkoak izango dira eta dirulaguntzaren xede den
establezimenduan garatutako jarduerarekin zuzenean lotura izango dute.
Inbertsioa, diruz lagun daitekeen denbora-aldian benetan egin eta ordaindua izan
behar da.

Diruz lagundutako inbertsioak gutxienez bi urtez egon beharko du (dagokion fakturaren
datatik aurrera) laguntza eskatu den merkataritza- edo zerbitzu-establezimenduan. Tarte
horretan ezingo zaie hirugarren pertsona fisiko nahiz juridikoei laga.
Kontuan izan behar da diruz lagun daitezkeen inbertsioak edo aktiboak eskuratzeko kostua
ez dela inola ere merkatuko balioa baino altuagoa izango.
Agindu honetan zehaztutako inbertsioek inbertsio onargarrien gaineko %30eko dirulaguntza jasoko dute, diruz lagundu ahal izateko gutxieneko zenbatekoak errespetatuz
betiere. Diru-laguntza, gehienez ere, 9.000 eurokoa izango da establezimenduko.
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ESKABIDEEN EDUKIA
Eskabidea egiteko, inprimaki automatizatu bat bete beharko da, egoitza elektronikoaren bidez
aurkeztuko dena. Inprimakiaz gain, ondorengo dokumentuak aurkeztu behar dira:
•
•
•

•
•

•

•
•

Enpresaren titularraren NANa (pertsona fisikoa bada).
Pertsona juridikoaren edota nortasun juridikorik gabeko entitateen kasuan (ondasunerkidegoak eta sozietate zibilak), enpresaren IFZ.
Enpresaren eratze-eskriturak eta horretan ondoren egindako aldaketak (pertsona
juridikoen kasuan). Nortasun juridikorik gabeko entitateen, ondasun-erkidegoen eta
sozietate zibilen kasuan, eratze-kontratua.
Pertsona edo entitate eskatzailearen ordezkaritza ahalmena, halakorik bada.
Enpresaren ekonomia-jardueraren gaineko zergan alten eta bajen ziurtagiri historiko
eguneratua: ziurtagiria eman zenetik, ezingo dira hiru hilabete baino gehiago pasa.
Ziurtagiriak, eskabidean aipatutako establezimenduaren kokapena jaso beharko du.
Laguntzaren xede diren inbertsioen jatorrizko fakturak eta horiek ordaindu izanaren
frogagiriak, halakorik bada, eskabidea aurkezten den unean. Bestela, gehienez bi
hilabeteko epean aurkeztu beharko dira, emateko ebazpena jakinarazi eta hurrengo
egunetik aurrera; betiere, aurkezteko gehieneko epea errespetatuta: 2022ko
azaroaren 30a.
Energia-efizientzia handiko etiketa, horrela eskatzen duten inbertsioen kasuan.
Erantzukizunpeko adierazpena, non adierazten den egiazkoak direla eskabideko
datuak eta aurkeztutako dokumentazioa eta nork bere gain hartzen duela

AURKEZPEN EPEA
•
•
•

Eskaerak aurkezteko irekiera epea: 2022ko maiatzaren 18an irekitzen da.
Eskaerak aurkezteko amaiera epea: 2022ko irailaren 30an amaituko da.
Diruz lagundu daitekeen denbora tartea: 2021eko ekainaren 29tik 2022ko irailaren
30era bitartean (biak barne).

Informazioa gehiago nahi izan ezkero edota zalantzak izanez gero, egin kontsulta Gipuzkoa
Turismo eta Merkataritza Lurraldeko Bulegoan:
• Telefonoa: 943 02 25 81 edo 943 02 25 65
• Emaila: ayudas_mec@euskadi.eus

GOIEKI – Adimen Lehiakorra
NBF Eraikina, Goierriko Berrikuntza Gunea, Arranomendia 5- Ordizia- Tel: 943161831 – E-mail: maialen.goieki@goierri.eus

