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ARABAN ENPRESA BATI EKITEA
Gasteizko eta Arabako garapen ekonomikoaren zati handi bat borrokaren, irmotasunaren eta lanaren bitartez negozio-ideia bat garatzeko eta
arrakastaz gauzatzeko gai direnen espiritu ekintzailean oinarritzen da.
Vitoria-Gasteizko Udalak badakienez pertsona horiek zenbaterainoko balioa
ematen dioten gizarteari, enplegu-politikak garatzearen aldeko apustua egiten
du, baita tokiko enplegua sustatu eta laguntzen duten neurriak hartzearen eta
enpresak sortzearen aldekoa ere.
Ildo horretatik, urte bakoitzean, bostehun bat ekintzailek udalaren aholkularitza
jasotzen dute beren negozioa abian jartzeko.
Autoenplegua bultzatzeko beste formula bat gehiago izateko, gida hau sortu
zen, eta enpresa bat sortzeko behar den informazio orotara hurbiltzeko balio
du. Tresna horren bitartez, etorkizuneko enpresaburuek negozio-ideia bat zehazterakoan eta definitzerakoan kontuan eduki behar dituzten alderdiak argitu
ahal izango dituzte.
Gida hau, gainera, ahaleginen batura da, baita espiritu ekintzailea sustatzeko
Vitoria-Gasteizen eta Arabako lurraldean egunero lan egiten dugun instituzio
eta erakunde batzuen baterako lankidetza ere.
Ekintzaileek aberastasuna eta enplegua sortzen dute, berrikuntzarako guneak dira eta etorkizunerako, aurrerapenerako eta hazkunde soziekonomiko
iraunkorrerako berme dira. Horregatik, garrantzizkoa da kultura ekintzailea
garatzea. Eta horregatik, nahitaezkoa da ia beti bihurria den ekintzailetzaren
bidea berdintzea. Gure asmoa bide hori errazagoa egitea da, eta zeregin hori
gauzatzen ari da Vitoria-Gasteizko Udala, guztion mesederako izan dadin.

Patxi Lazcoz Baigorri
Vitoria-Gasteizko alkatea

ARABAN ENPRESA BATI EKITEA
Espiritu ekintzailea berrikuntzaren, lehiakortasunaren eta hazkunde
ekonomikoaren eragile nagusietako bat da. Horregatik, haren sustapenak lehentasuna izan behar du egungo egoera ekonomikoa gainditzeko.
Negozio berritzaileetan sartu nahi duten enpresaburuen kopuruak handiagoa
izan behar du Araban. Nolanahi ere, prozesu horrek eragozpen eta arrisku
asko ditu. Horregatik, nahitaezkoa da enpresa berriak sortzeko baldintza egokiak ematen dituzten laguntza-politikak ezartzea.
Hainbat erakunde eta instituzioren zeregina, hala nola Arabako Merkataritza
eta Industria Ganberarena, beraz, ekintzaletza lortzeko bidea erraztea da, eta,
horretarako, ekintzaileei behar dituzten tresnak emango dizkiete, ekintzaile
horiek lortu nahi dituzten helburuak betetzeko. Gure Korporazioak enpresaekimen berriak sustatu eta laguntzeko apustu irmoa egin du, Enpresak Sortzen
eta Finkatzen Laguntzeko eremu espezifiko baten bitartez.
Gaur egun, Enpresak Sortzeko Laguntza Zerbitzua finkatuta dagoen errealitatea da, etengabe hazten ari da eta jarduteko eremu nagusietan proiektu berriak
ditu, hala nola aurreekintzailetza, aholkularitza eta enpresa-proiektuen jarraipen indibidualizatua edo enpresa sortu berriak finkatzeko zerbitzuak.
Arabako Merkataritza eta Industria Ganberak eta Vitoria-Gasteizko Udalak
elkarrekin gauzatu duten “Araban enpresa bati ekiteko Gidaren” bitartez, Arabako ekintzaileei tresna erabilgarria eta praktikoa eman nahi zaie, enpresamunduan hasiko duten ibilbideari ondo ekin diezaioten.

Gregorio Rojo García
Arabako Merkataritza eta Industria Ganberaren presidentea
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1.1. EKINTZAILE-TALDEA
1.1. EKINTZAILE-TALDEA
1.2. IDEIA
1.3. MERKATUA

Negozio bat arrakastaz martxan jartzeko berme onenetako bat sustatzailea
bera da. Hala eta guztiz ere, zaila da
enpresa‑sortzailearen berezko dohainak zein diren definitzea. Hala ere interesgarria da adieraztea hasiera batean
beren kontura lan egitea pentsatzen ari
diren pertsona guztiek komunean izan
beharko lituzketen ezaugarri batzuk.
Honako hauek dira ezaugarriak:
——Erabakiak hartzeko gaitasuna.
——Zuzentzeko eta antolatzeko
gaitasuna.
——Enpresa proiektuan motibazioa
izatea eta sinistea.
——Arriskatzeko gaitasuna.
——Ziurgabetasuna jasateko gaitasuna.
Horien artean bereziki nabarmendu
behar da gutariko bakoitzak arriskuaren aurrean dugun jarrera. Enpresa
bati ekiteak, nahiz eta aurrez azterketa
xehekatu bat egina izan, beti darama
arriskuren bat, handia ala txikia, batez

ere proiektu guztietan dagoen hasierako ziurgabetasunaren ondorioz. Hala
eta guztiz ere, pertsona guztiek ez
dugu arriskuak hartzeko gaitasun berdina; gure izaeraren araberakoa izango
da. Hala ere, enpresa abentura guztiek
badute beti egunez egun bizi behar den
ziurgabetasun osagarri bat.

Tresnak
Jarraian bi tresna proposatzen ditugu gure enpresa-sortzaile profila hobe
identifikatzen lagunduko digutenak, bai
eta gure alderdi positiboak eta hobetu
behar ditugunak balioztatzeko ere.
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Bai
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Enpresa-sortzaile profila

Erdizka
4

3

2

Ez
1

1 tresna

Testa egitea
Galdeketako galdera bakoitzari modu
indibidualean erantzun iezaiozu. X
batekin marka ezazu zure ezaugarri
pertsonalen arabera egokiena iruditzen zaizun erantzuna. Erantzun
bakoitzak 1etik 5era bitarteko balioa
du, baiezkoari ala ezezkoari gehiago
hurbiltzen zaion.

Testa balioztatzea
Erantzun bakoitzean lorturiko emaitzak
batu eta alderatu zure puntuazioa ondorengo baremoekin:
——Zure puntuazioa 90 puntu baino
gehiagokoa bada, alderdi horretan
behintzat, abiapuntu ona duzu.
——Zure puntuazioa 60 eta 90 punturen
artean badago, abiapuntu ona duzu,
baina argi dago beste alderdi batzuk
erabili beharko dituzula indartzeko.
——Zure puntuazioa 60 puntu baino gutxiagokoa bada, bi aldiz pentsa ezazu
jarraitu baino lehen. Agian enpresa
bat sortzea ez da aukerarik onena.

1.

Ideia berri eta desberdinak ditut

2.

Egoera berrietara ondo egokitzen naiz

3.

Ikusmina eta intuizioa ditut

4.

Arriskatzea gustatzen zait

5.

Zerbait interesatzen bazait, egin egiten dut nahiz eta buruhausteak eman

6.

Zerbait interesatzen zaidanean buru belarri sartzen naiz

7.

Gauza berriak probatzea gustatzen zait

8.

Nahi dudana lortzeko sakrifikatzeko gaitasuna dut

9.

Arazoak konpondu beharreko erronkak dira

10. Kolpe latzak jaso eta gero, erraz etortzen naiz neure onera
11. Ez zait axola bakarrik egotea
12. Nigan konfiantza dut
13. Positiboa naiz (gauzen alde ona ikusten dut)
14. Gauza berriak ikasteko gai naiz
15. Nire erroreetatik ikasten dut (positiboki)
16. Nire ideiak argi ditut eta ez ditut maiz aldatzen
17. Egoerak kontrolpean edukitzea gustatzen zait
18. Ideia arruntak baztertzen ditut
19. Etorkizunean pentsatzea eta nire bizitzarekin planak egitea gustatzen zait
20. Ez zait ahalegina axola ideia batean sinisten badut
21. Antolatzeko eta agintzeko gai ikusten dut nire burua
22. Osasuntsu nago
23. Nire ideiak saldu eta besteak konbentzitzeko gaitasuna dut
24. Lan egitea gustatzen zait
25. Gauzak ondo egitea gustatzen zait
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Negoziora zuzendutako gaitasunak

oso ondo

2 tresna

Gaitasun pertsonalak: zer moduz
moldatzen naiz gai hauetan?
Enpresa txiki batean ez dago espezializazioentzat leku handirik, denetik pixka
bat egin behar dugu, eta horretarako, badakizu edo ikasi egiten duzu (batzuetan,
azpikontratatu egin dezakezu). Ondorengo zerrenda baliagarria izango zaigu
gure egungo egoera eta beharrezko
ezaguerak eta laguntza ezagutzeko.

1. MERKATUA, BEZEROAK
Merkatuko informazioa lortzea
Merkatua analizatzea
Produktuak aurkeztea
Tratuak negoziatzea eta ixtea
Saltzea
Bezeroak/Kontaktuak lortzea
Dokumentazioaren diseinua, laginak
2. HORNITZAILEAK
Hornitzaileak lokalizatzea
Kontaktuak bilatzea
3. KONTABILITATEA – ADMINISTRAZIOA
Kontabilitatea
Kutxa eta laburpen orria
Banketxeekin erlazioak
Komisioak kalkulatzea
Fakturazioa eta ordainketak
Balantzeak eta diruzaintza aurreikuspena
4. PRODUKTU ZERBITZU OPERATIBOA
Kontratuak negoziatzea
Langileria. Kontratazioa.
Soldatak. Gizarte Segurantza.
Produzioa antolatzea
Kostuak kontrolatzea
Inbentarioa kontrolatzea
5. INFORMATIKA, ETA IKT
Oinarrizko ofimatika
Internet eta komunikazio teknologiak
Beste soluzio informatiko espezifiko batzuk
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1.2. IDEIA
Enpresaburu izatearekin ez da nahikoa
enpresa bat eratzeko, egingo den jarduerarekin asmatu behar da. Puntu
honetan egoera desberdinetan aurki
gaitezke:
——Aurrera eraman dezakegula uste
dugun aukera bat dugu.
——Aurretik genuen ideia bat daukagu
baina ez dakigu ziur aukera ona
izango den.
——Hainbat ideia desberdin ditugu,
baina ez dakigu zein aukeratu.
——Enpresa sortzeko asmoa dugu,
baina ez dakigu zein jardueratan.
Edozein moduz, askotan komeni izaten
da hasierako ideiaz gain beste aukerak
proposatzea, horrela aukera gehiago izateko eta elkarren artean alderatuz ideiaren balioztatze prozesua hobetzeko.
Ideiaren jatorrian kreatibitateak paper oso garrantzitsua du. Hasierako
pausu honetan aukerak sortzeko beharrezkoa da adimen irekia izatea eta
hasierako baztertzera prest ez egotea, alde batera utzita “erotuta zaude”
“horrek ez du inoiz funtzionatuko” eta
antzeko komentarioak.
Ideia bat edo gehiago
rrengo pausua horiek
eta prozesu horretan
batzen ditugun zenbait
harko lirateke:

ditugunean, huanalizatzea da,
jarraian deskriarau jarraitu be-

Ideia balioztatzeko hamar
manamenduak:
1. Baliabiderik ez inbertitzea jarduera berria behar hainbeste analizatu
baino lehen. Inbertsio «saihestezinaren» tranpan erori gaitezke.
2. Talde-lana. Kudeaketa taldeak ideia
egikaritzeko eta sortzeko prozesuan
parte hartu behar du.
3. Enpresatik kanpoko aditu lokabe
baten laguntza edukitzea. Aditu
hori prozesuaren hainbat atalen
teknikak ondo ezagutzen dituen
kritikoa eta aditua izango da. Esperientzia, zehaztasuna eta independentzia dira enpresa baten barruan
beti gertatzen diren erabakien zehartasunari aurre egingo diotenak.
4. Ondo definituriko arazo bat erantzunaren erdia da. Analisian ez da estrategia esparrua ahaztu behar.
5. Lehenengo erantzunaren gainera ez
botatzea. Konponbide argiegia da
eta okerra izan daiteke.
6. Aukera bat eta negozio egonkor bat
ez nahastea. Kanpoko arrazoiak gutxi analizatzearen eta beren garapen
testuingurutik kanpo planteatzearen
ondorioz inbertsio gehiegi egiten dira.

7. Ez da ahaztu behar laguntza publiko
edo pribatu batek erabakia alda
dezakeela. Ideia batek berez justifikatua egon behar du, ez jaso daitezkeen laguntzengatik.
8. Aukerak bilatzea beharrezkoa da
beti. Ideia bat besterik ez dagoelako
justifikatzea, aurrez behar bezalako analisia egin gabe, norberaren
burua engainatzeko modu bat da.
9. Ideia berritzaileak eta sortzaileak
eduki nahi baditugu, logika eta esperientzia bigarren planoan utzi behar
dira bilaketa fasean. Hala ere, horiek
erabiltzea beharrezkoa da ideia berriak iragazteko fasean, erabakiak
hartzeko.
10. Gogoratzea ideia baten Bideragarritasun Plana ez dela inbertsio bat
justifikatzeko erabili behar. Enpresa
eta estrategia perspektiba batetatik
analizatzeko baizik.
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1.3. MERKATUA

Gure merkatua aztertzerakoan kontuan
eduki behar ditugun hainbat alderdi aipatzen ditugu jarraian.

tiek ez dutela erosteko jarrera berdina
produktu edo zerbitzu beraren aurrean.
Jarrera hori desberdintzen duten eta
bezero batzuk ezaugarri batzuk gehiago balioztatzea egiten duten eragileak
daude. Eragile horiek zein diren jakitea
komeni zaigu, merkatua talde homogeneoagoetan zatitzeko eta horietako talde
bat edo gehiago hautatzeko gure lehentasunezko bezero gisa, beren eskakizunetara ahalik eta hoberen egokitzen den
eskaintza diseinatzeko. Estrategia horri
merkatuaren segmentazioa deitzen zaio.

Bezeroak

Konkurrentzia

Ez dugu mundu guztia gure bezero izan
daitekeela pentsatzeko tentaldian erori
behar. Komeni da jakitea bezero guz-

Saihestu behar dugun beste akats bat
da pentsatzea ez dagoela lehiakiderik.
Gerta daiteke zehazki guk egiten du-

Negozioaren aukeraren analisi sakon
bat egin ahal izateko, egin beharreko
lehenengo gauza da gure produktua
edo zerbitzua sartuko dugun merkatua
ezagutzea. Bertan operatzen duten
agente desberdinei buruzko ahal dugun
informazio guztia bildu behar dugu, gure
eskaintza diseinatzerakoan erabaki zuzenak hartu ahal izateko.
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gunaren berdina egiten duen enpresarik ez egotea, baina dudarik gabe gu
merkatura iritsi baino lehen gure enpresak erantzungo dion behar berdina
asetzen zuten kontsumitzaileek. Behar
hori asetzen duten enpresa horiek dira
lehiakide ez zuzenak deitzen direnak.
Konkurrentziaren analisiak informazio
oso baliotsua ematen digu, merkatuan
dagoen egungo eskaintza analizatzeko aukera eskaintzeaz gain, egon daitezkeen balizko hutsuneak topatzeko,
informazio oso interesgarria eskaintzen
digulako gure etorkizuneko bezeroak
ordaintzera ohituta dauden prezioen
mailen edo eskaintzaren osaketari
buruzkoa.
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Sektorea

Ingurunea

Gure enpresa jarduera sektore batean
sartuko da, oraingoan bai, jarduera berdina duten enpresek osatzen dutenean.

Azkenik, edozein enpresari, finkatutakoa nahiz eratu berri denari, hainbat
alderdik eragiten diote. Alderdi horiengan ezin da eragin baino zure jarduera
baldintzatzen dute. Hori da enpresaren
ingurunea deitzen zaiona.

Neurri handi batean, gure arrakasta izateko aukera sektore horren osasunaren
araberakoa izango da.
Sektorearen osasunean eragiten duten
faktoreak honako hauek dira:
——Sektoreko enpresen arteko lehiakortasun intentsitatea.
——Eratu berri den enpresa batek.
jarduera hori egiten duen sektorean
sartzeko topatzen dituen oztopoak
eta zailtasunak.
——Sektoreko bezeroen indar posizioa.
——Hornitzaileen indar posizioa.
——Ordezko produktuen mehatxua.
——Administrazio publikoek beren araudiekin izaten duten eragina.

Etengabe informatua egotea komeni da
ingurune horri buruz, eta lau alor garrantzitsutan banatzen da, bertatik sortzen
direlako enpresari eskaintzen zaizkion
mehatxu eta aukera gehienak. Lau alor
horiek honako hauek dira:
——Ingurune politikoa
——Gizarte ingurunea
——Ingurune ekonomikoa
——Ingurune teknologikoa
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Egiazta itzazu merkatuari buruz
dituzun ezagupenak
3 tresna

BEZEROA
—— Zein faktorek egiten dute bezero batzuen eta besteen jarrera desberdina izatea?
(adina, sexua, erosteko ahalmena, familiaren osaketa…)

Enpresa martxan jarri baino lehen
galdera horiek guztiak erantzuteko gai
izan beharko genuke baina orain gerta
daiteke horrela ez izatea. Hori bada
zure kasua, hurrengo puntua interesatzen zaizu.

—— Zein bezero talde da erakargarriena? Non daude? Non egiten dituzte erosketak?
Nola irits naiteke haiengana?
—— Zer balioztatzen du bezero talde horrek erosteko erabakia hartzeko garaian?
(prezioa, marka, diseinua, entrega-epea, erosi ondorengo zerbitzua…)
—— Nork hartzen du erosteko erabakia? Gure produktua kontsumituko duen pertsona
bera da, ala beste bat?
—— Banakako eroslea da, ala taldekakoa (enpresa, auzo komunitatea, elkartea...)?
LEHIA
—— Hiru lehiakide zuzen identifikatzeko gai al gara? Eta hiru ez direnak zuzenak?
—— Zein motako produktu edo zerbitzua eskaintzen dute? Estandarra da ala desberdintasun mailaren bat badu?
—— Zein da erabiltzen duten politika prezioari, komunikazioari eta banaketari dagokionez?
—— Zein dira lehiakideen indarrak? Eta ahuleziak?
—— Lehiakideetakoren batek lidergo posizioa du? Lehiarako zer abantaila ematen dio
posizio horrek?
SEKTOREA
—— Zein dira sektorean sartzeko oztoporik garrantzitsuenak? (ekonomikoa, titulazioa
edo lizentzia lortzea, banaketa bideetan sartzea…)
—— Bezeroen boterea. Gure fakturazio guztia bezero gutxi batzuen araberakoa izango
da ala talde handi batean banatua egongo da?
—— Hornitzaileen boterea. Nahiko hornitzaile daude hornidura ziurtatzeko edo gutxi
batzuk dira merkatua kontrolatzen dutenak?
—— Gure merkatua ordezkatu dezaten ordezko produktu edo zerbitzuak ba al daude?
—— Ba al dago sektorea arautzen duen araudi edo legerik? Hala bada, araudi horrek
ondorio positibo edo negatiboak ditu?

INGURUNEA
—— Ba al dago gure enpresari eragiten dioten gizarteko, politikako, ekonomiako edo
bilakaera teknologikoko faktorerik? Daudenek zein motako eragina dute? Positiboa
edo negatiboa?
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Informazio iturriak
Lehen mailako informazio iturrietara jotzen dugunean, horiek izan
behar baitute informazio biltzeko
lehenengo baliabidea, aldez aurretik hiru gauza hartu behar ditugu
kontuan:
——Informazio bildu dugun iturriak
duen fidagarritasun maila.
——Informazioaren urruntasuna,
denboran. Datuak zaharkitzeko
epea, sektorearen eta haren
bilakaeraren azkartasunaren
araberakoa izango da.
——Erabakiak hartzeko garaian
eskaintzen zaizkigun datuen
aplikagarritasun maila.

Aurreko puntuak daukagun informazioan
zerbait falta den jakiten lagundu digu. Falta zaizkigun datu horiek eskuratu behar
ditugu gure enpresa abenturan arrakasta
edukitzeko aukerarik izan nahi badugu.
Eskuratu nahi ditugun datuak aurkituta,
bildu egin behar ditugu eta horretarako
bi aukera dauzkagu:
1.

Datu horiek bildu dituzten bigarren mailako informazio iturrietara
jotzea. Hona hemen iturri horien
adibide batzuk:
——Enpresa erakundeak
(Merkataritza eta Industria
Ganberak, sektoreko
erakundeak…).
——Erakunde publikoak (INE,
EUSTAT, ICEX…).
——Dauden azterketak.
——Sektoreari buruzko argitalpenak.
——Enpresa barruko datuak.
——Internet.
——Institutu espezializatuak.
— —Inguruneko agenteak
(merkataritza sarea, bezeroak,
konkurrentzia,…).

2.

Guk biltzea datuak. Horretarako baliabide nagusiak hauek dira: inkestak, eztabaida mahaiak, kontsumitzaile panelak…
Inkestak erabiltzea hautatzen badugu, inkestak pertsonalki, postaz edo
telefonoz egin daitezke; eta, beharrezko informazioa lortzeko, galdera
da oinarrizko euskarria.

Aipaturiko beste baliabideek, aztertutako gizabanakoen arteko elkarreragina aprobetxatzen dute, informazio aukera berriak sortzearren.
Azterketa egingo zaien pertsonen
kopuru eta profila zehazteko, komeni da profesionalen laguntza izatea,
lortutako datuak erabakiak hartzeko
esanguratsuak izan daitezen.
Datuak eskuratu ditugunean analizatzea eta lortutako emaitzak interpretatzea besterik ez zaigu falta.
Informazioa biltzeko eta merkatuaren bilakaera analizatzeko ariketa
hau ez da enpresa martxan jartzen
den unean bakarrik egin behar.
Komeni da denbora jakin bat pasa
ondoren berriz egitea, merkatuen
joera aldaketak aldez aurretik jakiteko eta gure estrategiak berriz definitu ahal izateko.
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2.1. ENPRESA PLANA
2.2. ENPRESA PLAN
EGITEKO GIDA
A. Proiektuaren aurrekariak
B. Merkatuaren analisia
C. AMIA analisia
D. Gure eskaintzaren,
produktuaren edo
zerbitzuaren analisia
E. Produkzioko edo zerbitzua
emateko prozesuaren
analisia
F. Ekonomia eta finantza plana

2.1. ENPRESA PLANA
Enpresa plana ezinbesteko elementua
da enpresa berri bat sortzeko prozesuan. Prozesu horren erdigunea da eta
funtzio bikoitza du:
——Alde batetik, erabakietan hausnarketa ahalegin sakon bat egitera
bultzatzen gaitu, bai eta koherentzia
eta zehaztasun ahalegina egitera ere. Enpresarako dauzkagun
ideiak dokumentu batean itsasteak
hasierako planteamenduan dauden
gabeziak aurkitzen eta konpontzen
laguntzen digu.
——Beste alde batetik, proiektuaren
aurkezpen gutuna da inbertitzaile
potentzialen, kreditu erakundeen
edo erakundeen aurrean.
Gainera, enpresa plana oinarrizko tresna da, martxan egon arren oro har edo
alderdi jakin batzuetan beren jarduera
berriz bideratu behar duten enpresentzat. Alderdi horiek honako hauek izan
daitezke: merkatuak zabaltzea, mar-

ketin planak egitea, enpresako hainbat
sail berrantolatzea (merkataritza, ekoizpena, giza baliabideak, finantzak, eta
abar), enpresa osoaren kudeaketa
hobetzea, ibilgetuetan, ekipamenduan
edo makinarian inbertsio berriak egitea,
produktu edo zerbitzu berriak merkaturatzea, eta abar.
Jarraian, enpresa plana egiteko gida bat
proposatu dugu. Gida hau aplikatzetik
sortutako dokumentuan bertan biltzen
diren puntu guztiak aztertu beharko ditugu, puntu bakoitzari emango zaion
garrantzia eratuko dugun negozioaren
araberakoa izango bada ere.
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2.2. ENPRESA PLAN
EGITEKO GIDA
A. Proiektuaren aurrekariak
A.1. Jardueraren deskribapena eta
negozioa.
Martxan jarri nahi den jardueraren
deskribapen laburra.

A.2. Jarduera aukeratzeko arrazoiak.
Ideiaren jatorria. Jardueraren aukeraketa egiteko kontuan eduki diren
arrazoiak (sektorean izandako esperientzia, merkatuan aukera bat
aurkitu izana, eta abar).

A.3. Enpresaren xedea eta oinarrizko
helburuak.
Labur adierazi zein helburu bilatzen
dituzun enpresa eratzearekin, pertsonalak nahiz enpresakoak. Adierazi zein
diren enpresaren itxaropenak epe
ertainera eta luzera.

A.4 Talde sustatzailea.
Talde sustatzailearen prestakuntza-,
lanbide- eta/edo enpresa-arloko
ibilbidea ez ezik interesekoak hartzen
diren eta enpresa-proiektuarekin
lotuta dauden alderdiak ere laburtzea.
Curriculum vitae-a erants daiteke.

A.5. Legezko forma.
Enpresari emango zaion legezko
forma adierazi (enpresaburu autonomoa, sozietate zibila, sozietate

mugatua…), bai eta formula hori
aukeratzera bultzatu zaituzten arrazoiak ere (bazkide kopurua, horien
erantzukizuna, zergak, eta abar).

A.6. Negozioaren kokalekua eta
sarbidea.
Puntu honetan adierazi zein izango den negoziora iristeko modua
(hutsetik hastea, frankizia, eskualdatzea,…). Era berean, atal
honetan erreferentzia egingo zaio
enpresak izango duen kokalekuari,
aukeratutako kokalekuaren egokitasuna arrazoituz.

B. Merkatuaren analisia
Atal hau egiteko 1. blokeko 1.3.
“Merkatua” puntua berriz irakurtzea
gomendatzen da, bertan jarraian
azaltzen diren zenbait kontzeptu
sakonago garatzen direlako.
Merkatua aztertzeko hiru azterketa
alor ezartzen dira:

B.1. Merkatu potentzialaren analisia
Atal hau egiterakoan ondorengo alderdiak edukiko dira kontuan, baina
ez da beharrezkoa ordena jarraitzea.
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Merkatu potentzialari dagokionez:
——Enpresaren jarduera eremua
(eremu geografikoa, jarduera
sektorea…).
——Gure merkatu potentzialaren
bolumena eta ezaugarriak.
Ahal bada estatistika datuak
eman (demografia estatistikak,
enpresakoak…).
——Merkatuaren egungo egoera eta
espero den bilakaera. Ikusi diren
joerak (gorakoa, beherakoa,
egonkorra).

Bezeroei dagokienez:
——Garatuko den jarduerarekin bat
datozen segmentazio irizpideak
aukeratzea (Pertsonak: adina,
sexua, erosteko ahalmena,…).
Enpresak: jarduera sektoreka,
tamaina,…).
——Merkatua segmentatzea eta
gure helburu den publikoa
definitzea.
——Bezeroaren erosteko jarrera.
——Erosteko faktoreak: prezioa,
kalitatea, erreferentziak, ospea,
kokalekua,…
——Bezero posibleekin egindako
kontaktuak. Bezero zorroa
badugun ala ez.

B.2. Lehiakideen analisia
Lehiakideak dira guk asetzen dugun behar bera asetzen duten
enpresak. Zein den eta ez den
lehiakide definitu ondoren, gure
lehiakide garrantzitsuenak identifikatu ahal izango genituzke, gero
beren indarrak eta ahuleziak sakon
aztertu ahal izateko.
Lehiakideak analizatzeko prozesuan jarraitu beharreko pausuak:
——Lehiakide garrantzitsuenak
identifikatzea, hala zuzenak nola
zuzenak ez direnak.
——Lehiakideen indarrak eta ahuleziak zenbakitu.
——Enpresak lehiakideekin alderatuz gero dituen abantailak.

B.3. Jarduera sektorearen analisia
Jarduera sektorearen osasun egoera
ziurtatu behar da; sektoretzat hartzen
da produktu edo zerbitzu berdina edo
antzekoa eskaintzen duten enpresen
taldea. Ondorengo faktoreak edukiko dira kontuan:
——Sektoreko lehia giroa
identifikatzea.
——Sektorean sartzeko oztopoak.
Oztopoak identifikatzea,
gainditzeko duten zailtasunaren
arabera balioztatuz.
——Hornitzaileen boterea.
Hornitzaileek indarra duten
sektore bat den zehaztea.
——Bezeroen boterea. Bezeroek
enpresaren aurrean duten
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eragina eta indar egoera
balioztatzea.
——Ordezko produktuak. Egun
dauden eta etorkizun hurbilean
egongo diren ordezko
produktuen eskuragarritasuna.
——Botere publikoen eragina.
Administrazio publikoek arautu
eta kontrolatu dezaten sektorea
den zehaztea.

B.4. Ingurunearen analisia.
Ingurunearen analisia enpresari
bere funtzionamendu arrunta eragozten dioten kanpoko faktoreak
identifikatzea da. Eragin horiek
positiboak edo negatiboak izango
dira. Analisia errazteko, ingurunea
lau arlotan zatitzen da eta horien artean enpresari gehiago edo gutxiago eragiten diotenak azalduko dira.
——Politika ingurunea
——Ekonomia ingurunea
——Gizarte ingurunea
——Teknologia ingurunea

C. AMIA analisia
Egin koadro bat laburpen gisa
enpresaren ahuleziak eta indarrak
biltzen dituena, bai eta kanpotik
datozen mehatxu eta aukerak ere
(gehienbat ingurunearenak eta
konkurrentziarenak).

AMIA analisia
4 tresna

23

ZURE PROIEKTUA GARATZEN: ENPRESA PLANA

D. Gure eskaintzaren, produktuaren
edo zerbitzuaren analisia
D.1. Eskainiko den produktuaren edo
zerbitzuaren deskribapena.
Produktu edo zerbitzu sorta definitu garrantzi berezia emanez
produktuak asetuko duen merkatuaren beharrari. Definizio horrek
ezinbesteko produktu eta zerbitzuez
gain enpresaren eskaintza osatzen
duten zerbitzu bideratzaileak deiturikoak ere biltzen ditu.

D.2. Lehiakortasun abantailaren
definizioa.
Garrantzia ikaragarria duen puntua
da. Produktuak edo zerbitzuak zer
eskaintzen duen eta lehiakideenengatik zerk desberdintzen duen definitzea da. Azken finean, bezeroari
gure produktua aukeratzea egingo
dioten oinarriak finkatzean datza.

D.3. Prezioen politika.
Prezio aldagaiaren inguruan hartu beharreko estrategia definitu
(merkatuan sartzeko prezio murriztuak jartzeko estrategia, kalitate oneko zerbitzuari lotutako
prezio altua, lehiakideen antzeko
prezioak lehiakortasuna beste aldagai batzuetan oinarritzeko,…)
Puntu honetan komeni da prezioetan bereizketarik egingo den jakitea bezero motaren arabera.
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D.4. Banaketa politika.
Produktuak manipulatzen dituzten
enpresei bakarrik lotuak, puntu honetan komeni da produktua azken
bezeroari helaraziko zaion modua
zehaztea. Gauden banaketa katearen mailaren araberakoa izango da
(ekoizle, bitartekari edo txikizkaria).

D.5. Komunikazio politika.
Puntu honetan ezarriko da enpresa bezeroei ezagutzera emateko
estrategia. Irudi korporatiboaren
definizio bat jasoko du, bai eta
enpresaren jaurtiketa kanpainari
egokituko zaizkion baliabide eta
bitartekoak eta denboraren antolamendua ere. Azkenik etorkizuneko
komunikazio kanpainetan erabiliko
diren bideak definituko dira. Kontuan izan behar da egungo merkatuetan politika horrek garrantzi
berezia duela, hori baita bezeroari
gure enpresaren berezitasuna jakinarazteko tresnarik egokiena.
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E. Produkzioko edo zerbitzua
emateko prozesuaren analisia
E.1. Ekoizpen edo zerbitzuaren
prestazio eta egikaritze faseen
definizioa.
Hainbat fase zenbakitu eta zerrendatu. Komenigarria izan daiteke
azalpen diagrama txiki bat egitea.

E.2. Azpikontratazioa.
Aztertzea beharrezkoa den enpresaren edo profesionalen baten zerbitzuak kontratatzea, produktuaren
edo zerbitzuaren ekoizpen prozesua osatzeko azpikontratazioaren
kostuak eta egingo den baldintzak
kontuan hartuta.

garrantzitsuenen biltegi eta gutxieneko stock beharrak aurreikustea.

E.6. Kalitatea ziurtatzeko politika.
Prozeduren analisitik identifikatuko
dira gure eskaintzaren kalitatea
arriskuan jarri ahal izango duten
prozesuak. Komeni da prozesu horietan erroreak egotea saihesteko
hartuko diren neurriak adieraztea.
Era berean, adierazi produktuaren
edo zerbitzuaren kalitatea kontrolatzeko ezarritako sistemarik erabiliko den (ISO, EFQM,…).

E.3. Behar diren langileak definitzea.
Zehaztu kontratatu beharko den
pertsona kopurua, bai eta bete behar diren lanpostuen profilak eta
ezaugarriak ere. Langile kopuru
handiko enpresetan komenigarria
izan daiteke enpresaren antolamendua azaltzea organigrama batean.

E.4. Ekipamendua.
Ekoizpen prozesurako edo zerbitzua
eskaintzeko beharrezko ekipamendua zehaztea.

E.5. Hornikuntza politika.
Jarduera aurrera eramateko beharrezkoak diren hornikuntzak adierazi, bai eta horien hornitzaileak ere.
Puntu honetan komeni da produktu
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F. Ekonomia eta finantza plana
F.1. Inbertsio plana
Inbertsio beharren garapen antolatua (altzariak, makinaria, egokitze lanak,…) kostearen zenbatekoarekin.

F.2. Aurreikusitako finantzaketa.
Inbertsioari aurre egiteko garaian
eskura egongo liratekeen norberaren eta besteen funtsen aurreikuspena (bankuko maileguak, kreditu
lineak,…). Komeni da kontuan
edukitzea lehenengo hilabeteetako
ordainketei aurre egiteko funtsa
erreserba bat ezartzeko beharra.

F.3. Aldagai marjinak kalkulatzea.
Salmenten gaineko errentak adierazten digu enpresak gastu finkoak
ordaintzeko fakturazioaren zein
portzentaje duen eta horiek ordainduta etekinak lortzeko zenbat gelditzen zaion.

F.4. Errentagarritasun atalasea
kalkulatzea.
Errentagarritasun atalasak ezartzen
du gastuak ordaintzeko beharrezkoak diren salmentak. Enpresaren gastu finkoen eta salmenten
gaineko marjinen arteko zatidurarekin lortzen da.

F.5. Aurreikusitako fakturazioa.
Komeni da lortuko den fakturazioaren aurreikuspenak ezartzea.
Dudarik gabe, hau da plan ekono-
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miko-finantzarioan subjektiboena
den elementua, hala eta guztiz ere,
ezinbestekoa da egitea enpresaren bilakaeraren geroragoko kontrolerako oso garrantzitsua den
informazioa ematen baitu.

F.6. Diruzaintzako aurrekontua.
Hilabetez hilabete aurreikusitako ordainketen eta kobrantzen aurreikuspena. Funtsen aurreikuspena ordainketei aurre egiteko nahikoa den
egiaztatzeko aukera ematen du, bai
eta uneko diru beharrei aurre egiteko finantzaketa linea posibleen
zenbatekoak aurreikustekoa ere.
Tresna hau, gutxienez ere, 6 hilabeterako erabiltzekoa da.

F.7. Emaitzen kontua.
Lehenengo ekitaldietan egingo den
sarreren eta gastuen aurreikuspen
antolatua. Jardueratik jasotzea
espero den etekina egiaztatzeko
aukera ematen du. Denbora epeak
gutxienez 2 urtekoa izan behar du.

F.8. Aurreikusteko egoera balantzeak.
Lehenengo ekitaldietan enpresak
izango duen ondasun egoeraren
aurreikuspena. Data konkretu batean une horretan duena (makinak,
altzariak, izakinak, kobrantza eskubideak, dirua…) eta ordaintzeko
erabili dituen baliabideen jatorria

(funts propioak, epe luzerako maileguak, kreditu lineak…) biltzen
dituen “argazki” bat egitean datza.
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Hasierako Inbertsio eta Gastuen Plana
5 tresna
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Finantzaketa Beharra
6 tresna

Finantzaketa
7 tresna
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Galdu-irabazien Kontuko Auerreikuspena
8 tresna
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Galdu-irabazien Kontuko Auerreikuspena
9 tresna
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ZURE ENPRESA
MARTZAN JARRI

3.1. FORMA JURIDIKOA
AUKERATZEA
3.2. ENPRESA ERATZEKO
BEHARREZKO IZAPIDEAK
3.3. FINANTZAKETAKO
OINARRIZKO TRESNAK
3.4. JABETZA INDUSTRIALA ETA
INTELEKTUALA
3.5. KOKALEKUA
3.6. ENPRESA
SORKUNTZARAKO
LAGUNTZEN ETA DIRU
LAGUNTZEN GIDA

3.1. FORMA JURIDIKOA
AUKERATZEA
Enpresaren forma juridikoaren
aukeraketa baldintzatzen duten
faktoreak
Enpresa bat eratzeko prozesuan eman
behar den lehenengo pausuetako bat
forma juridikoa aukeratzea da. Beraz,
garrantzitsua da zure aukeraketa zein
faktorek zehazten duten jakitea.
Laburbilduz, ondorengoak aipa ditzakegu:
——Aurrera eramango den jarduera
mota. Jarduerak nahiz sektoreak
behartuta, beharbada forma juridiko
jakin batzuk hartu beharko dira. Izan
ere, banketxeetan, aseguruetan,
bidaia agentzietan... legeak nahitaez
eskatzen du merkataritza sozietatea
izatea.
——Enpresa proiektuan parte hartzen
duten pertsonen kopurua. Proiektu
bat osatzen duten parte-hartzaile kopuruaren arabera, banako enpresak
edo sozietateak izango dira. Forma
juridiko jakin batzuk gutxieneko

bazkide kopurua eskatzen dute (lan
sozietateak eta kooperatibak).
——Sustatzaileen erantzukizuna. Forma juridikoa aukeratzeko sozietatean
jarritako kapitalaren erantzukizuna
murriztearen edo norberaren eta
sozietatearen ondasunen erantzukizunaren arriskua hartzearen arteko
aukera egin behar da.
——Bazkideek beraien artean duten
erlazioa. Bazkide berrien sarrera
edo ekarpen ekonomikoaren balioa
mugatu daitezke.
——Proiektuaren behar ekonomikoak.
Sozietate mota jakin batzuetarako
beharrezkoa da gutxieneko kapital
bat jartzea.
——Enpresaren zerga alderdiak.
Enpresak egiten dituen jarduerek
zein zergapetze mota duten analizatu behar da; era berean, jasotako
etekinek Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergari nola eragiten
dioten balioztatu behar da.
Lege antolamenduak onartzen dituen
forma juridiko bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta ondorioz abantailak eta
desabantailak, martxan jarri nahi den
negozio motaren arabera.
Jarraian, ohikoenak diren forma juridikoen ezaugarri nagusiak azaltzen dira.

ZURE ENPRESA MARTZAN JARRI

A . Profesionala
Profesional deitzen zaio pertsona fisiko bakarra denean jarduera baten
titularra eta jarduera hori jarduera profesionaltzat hartzen denean Ekonomia
Jardueren Gaineko Zergaren arautegian sortzen den erakundeari.

Ikuspegi juridikotik, profesional gisa
beretzat lan egitea erabakitzen duen
proiektu baten sustatzailea ez da
enpresa bat eratzen ari, lanbide batean
dihardu. Arlo juridikotik at (zergak, lan
arloa, eta abar), ia ez dago desberdintasunik profesional baten eta banako
enpresa baten artean; are gehiago,
ikusiko dugun eran, abantaila batzuk
ere baditu.
Jarduera guztiak ezin dira profesional
moduan egikaritu. Adibidez, pertsona
batek ezingo du inprenta bat eratzeko
proiektua profesional moduan egin, jarduera hori enpresa jardueren zerrendan
dagoelako. Beraz, ez dago figura hori
arautzen duen araudirik, zerga gaiei dagokiena izan ezik.
Profesionalak bere ekintzengatik bere ondasun guztiekin erantzuten du (jarduerari
loturikoak eta pertsonalak), orain dituenekin eta etorkizunean izango dituenekin,
beste edozein pertsona fisikoren moduan.
Zerga araubidearen aldetik, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergak
zergapetuko ditu jardueraren emaitza
ekonomikoak.
Forma juridiko hori hartu ahal izango dute,
adibidez, ondorengo lanbideek: abokatuak, merkataritza agenteak, artisauak,
fisioterapeutak, odontologoak, psikologoak, eta abar.
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B. Banako enpresa
Banako enpresa deitzen zaio pertsona
fisiko bakarra denean jarduera baten titularra eta jarduera hori enpresa jardueratzat hartzen denean Ekonomia Jardueren Gaineko Zergaren arautegian
sortzen den erakundeari.
Banako enpresaren desabantaila da —
jarduera ekonomikoa profesional gisa
egikaritzen denean bezalaxe— erantzukizunei erantzuten zaiela enpresaren eta
norberaren egungo eta etorkizuneko ondasun guztiekin.
Formula horri «autonomoa» izatea
esan ohi zaio. Hala ere, izen zuzena
«banakako enpresaburua» da. Izan
ere, «autonomo» terminoa Gizarte Segurantzara kotizatzeko araubidea izendatzeko ere erabiltzen da, eta nahasbidea ekar dezake horrek.
Kasu honetan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergak zergapetuko ditu
ekonomia jardueraren emaitzak.

C. Sozietate Zibilak eta Ondasun
Erkidegoak
Sozietate zibiltzat hartzen da Kode Zibilari jarraiki funtzionatzen duen sozietatea. Hala ere, jardueraren arabera,
Merkataritza Kodean ezarritako formak
hartu ahal izango ditu eta horren arauak
ezarri ahal izango zaizkio, betiere ez
badu Kode Zibilean ezarritakoaren kontrakorik esaten.
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Sozietate horiek izaera juridikoa izan dezakete, betiere sozietatearen baldintzak
Eskritura Publikora altxatzen badira,
nahiz eta aukera hori normalean ez den
erabiltzen daukan kostuagatik. Ondasun
higiezinak ekartzen direnean baizik ez da
nahitaezkoa prozedura hori betetzea.

bakoitzak bere izenean jarduten du
hirugarrenen aurrean.
——Ondasunak edo eskubideak jarri
daitezke inolako mugarik gabe.
——Galerak eta irabaziak eraketa
agirian adostutakoaren arabera
banatzen dira.

Hiru sozietate zibil mota daude: sozietate zibila bere horretan, ondasun erkidegoa eta jaraunspen jasogabea. Lehenengo biak aztertuko ditugu, horiek
direlako enpresa jarduera bat aurrera
eramateko garrantzia dutenak.

Ondasun erkidegoa

Enpresa jarduera egiteko interesgarriak
diren sozietate zibilen motak aztertuko
ditugu: sozietate zibila bera, eta ondasun erkidegoa.

Ondasun erkidegoa hainbat pertsonek osatzen dute, zatitu ezin den gauza edo eskubide baten jabetza eta titulartasuna dutenak.
Ezaugarri nagusiak:
——Sozietate kontratu bat da, agiri pribatu
baten bidez eratzen dela, alegia.

——Ondasunak edo eskubideak bakarrik
bildu ditzake.
——Beraien hitzarmenak bazkideen
artean sekretuan gordetzen dira eta
bakoitzak bere izenean jarduten
du hirugarrenen aurrean, beraz,
ondasun erkidegoak ez du izaera
juridiko propiorik.
——Ondasunak jartzea ezinbestekoa da.
——Bestelakorik adierazi ezean,
erkideen partaidetzak berdinak direla
suposatzen da.
——Erkideen eskubide eta
betebeharrak dagokien partaidetzari
proportzionalak dira.

Sozietate zibila
Sozietate zibila bi pertsona edo gehiagoren artean egiten den kontratua da,
dirua, ondasunak eta industria komunean jartzen dituzte etekinak beraien
artean banatzeko asmoz.
Hauek dira bere ezaugarri nagusiak:
——Sozietate kontratu bat da, agiri pribatu
baten bidez eratzen dela, alegia.
——Sozioen ekarpenak sozietatean
sartzen dira.
——Bazkideek beraien artean erantzukizun
solidarioa eta mugatua dute.
——Ez du izaera juridikorik, hitzarmenak
bazkideen artean sekretuak direlako,
hau da, eraketa agiriak ez dira
erregistroetan inskribatzen. Bazkide
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Sozietate zibilen eta ondasun erkidegoen ezaugarri komunak:
——Bi formak bazkideek edo erkideek
sinatutako agiri baten bidez
eratzen dira eta agiri horrek
merkataritza sozietateen oso
antzekoak diren aipamenak ditu:
bazkideak, sozietatearen kapitala,
administratzaileak, eta abar.
——Ez da beharrezkoa eraketa agiri hori
notariotik edo erregistroren batetik
pasatzea, eta ondorioz eraketa
gastuak murrizten dira.
——Forma juridiko biak erantzukizun
erregimen mugagabea eta solidarioa
dute, hau da, bazkide guztiek
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erantzukizun berdina dute, bai eta
beren ondasun pertsonalekin ere.
——Bi forma juridikoak, Eskritura
Publikoarekin ez eratzeagatik
eta erregistroren batean ez
inskribatzeagatik, ez dute izaera
juridikorik, hau da, sozietateak berak
ez du hirugarrenen aurrean jarduten,
bazkideek jarduten dute.
——Bazkide edo erkidegokide den
gizabanako bakoizaren Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko
Zergak zergapetzen ditu ekonomia
jardueraren emaitzak, bazkideak edo
erkidegokideak duen partaidetza
ehunekoaren arabera.

D. Sozietate Mugatua
Kapital jakina duen merkataritza sozietatea da, partaidetza berdinetan
zatitua, batu ahal direnak baina zatitu
ez, ezin direnak titulu negoziagarrietan
sartu ez eta akzio deitu ere; bazkideek
ez dute pertsonalki erantzuten sozietatearen zorrengatik.
Ezaugarriak:
——Sozietate kapitalista bat da,
bazkidek egindako ekarpenek
osatzen duten ondare propioarekin
funtzionatzen du, eta “izaera
juridikoa” duen kapitala elementurik
garrantzitsuena bihurtzen da.
——Partaidetzekiko sozietatea da.
——Erantzukizun mugatuko sozietate
bat da eta bazkideak sozietatearen
ondareari egindako ekarpenegatik
bakarrik erantzuten du.
——Merkataritza sozietate bat da, bere
formagatik, Erantzukizun Mugatuko
Sozietateen Legearen arauen
arabera zuzentzen dena.
——Sozietatearen kapitalak ezingo du
3.005,06 € baino gutxiagokoa izan.
——Sozietateen gaineko Zergak
zergapetzen ditu ekonomia
jardueraren emaitzak.
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E. Enpresa Berria Sozietate Mugatua
Erantzukizun mugatuko merkataritza
sozietatearen mota bat da.
Sozietate mugatutik desberdintzen duten ezaugarriak:
——Sozietatea eratzean, bazkideak ezin
dira bost baino gehiago izan, eta
bazkideek pertsona fisikoak izan
behar dute.
——Sozietatearen kapitala gutxienez
3.012 € eta gehienez 120.202 €
izango da.
——Sozietate xede generikoa izanda,
malgutasun handiagoa izango da
enpresa jarduerak egitean.
——Eraketa eskakizunak telematikoki
izapidetzen dira.
——Kontabilitate sinplifikatua eguneroko
liburu bat eramatean oinarritua.
——Kontabilitate araubide erraztua.
Hemen kontuan hartu ez diren gainerako
alderdiei dagokienez, horien jokabidea
Sozietate Mugatuarenaren antzekoa da.

Ezaugarriak:
——Guztiz kapitalista den merkataritza
sozietatea da, hau da, garrantzi
gehiago du kapitalak jartzen duten
pertsonek baino.
——Erantzukizun mugatuko sozietatea da.
——Sozietatearen gutxieneko kapitala
60.101,21 € da eta gutxienez % 25
sozietatea eratzen den unean jarri
behar da.
——Kapitala sozietatearen akzio
berdinetan zatitzen da eta akzio horiek
batu daitezke baina ezin dira zatitu.
——Sozietateen gaineko Zergak
zergapetzen ditu ekonomia
jardueraren emaitzak.

G . Sozietate pertsonabakar
anonimoak eta erantzukizun
mugatukoak
Bazkide bakarrak osatutako sozietateak
dira, bai hasieratik, bai ondoren akzio
guztiak bazkide bakar baten jabetzara
pasatu direlako. Batzar Nagusiaren funtzioak beteko ditu eta erabakiak aktetan
idatziz jarriko ditu.

F. Sozietate Anonimoa
Sozietate anonimoa merkataritza sozietatea da (edozein delarik ere bere helburua), bazkideen ekarpenez osatutako
kapitala eskualdatu daitezkeen akzioetan zatitua dagoena, eta akzio horiek
bere titularrari bazkide titulua ematen
diote eta erantzukizun mugatuaren
abantailak ditu, ez baitu sozietatearen
zorrengatik pertsonalki erantzuten.

pertsonabakar bihurtu delako), eskritura
publikoa egin behar da, eta erregistroan
inskribatu. Azken baldintza hori sei hilabeteko epean betetzen ez bada, bazkide pertsonabakarrak galdu egingo du
erantzukizun mugatuaren onura.

H. Lan Sozietate Mugatuak eta
Anonimoak
Lan sozietateak sozietate mugatu gisa
edo anonimo gisa era daitezke. Bere
funtzionamendua izen bera dutenen
berdina da, ondorengo berezitasunetan
izan ezik:
——Sozietatearen kapitala gehienbat
bazkide langileen eskuetan dago.
——Bazkide bakoitzak ezin du
sozietatearen kapitalaren heren bat
baino gehiago eduki (% 33,3).
——Soldatapeko langile finkoek urtean
lan egin duten ordu kopuruak ezingo
du bazkide langileek urtean lan egin
dituzten orduen guztizkoaren % 25
gainditu (25 langile baino gutxiago
dituzten enpresetarako). 25 langiletik
gorako sozietateei dagokienez, % 15
da aplika daiteken ehunekoa.

Sozietate bat pertsonabakarra baldin
bada, halaxe azaltzen da haren dokumentu guztietan, gutunetan, eskaera
oharretan eta fakturetan, bai eta legean
edo estatutuetan xedatutakoaren arabera argitaratu behar dituen iragarki guztietan ere.
Sozietatea pertsonabakarra denean
(sortu zenetik hala zelako, edo geroztik
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——Dagozkien legezko edo
estatutuetako erreserbez gainera,
mozkinen % 10 erreserba berezi bat
hornitzera bideratu behar dute.
——Bazkide langileek dagokien Gizarte
Segurantzako Erregimenean
kotizatuko dute, salbuespenak salbu.
——Ondare Eskualdaketen eta Egintza
Juridiko Dokumentatuen gaineko
Zerga ordaintzetik salbuetsita daude
zerga hori aplikatzekoa den hainbat
kasutan.

I.

KOOPERATIBA SOZIETATEA

Kooperatiba sozietatea jarduera batean
aritzeko legezko ahalmena duten pertsona fisikoen elkarte bat da. Bere helburua
bazkideei lanpostuak eskaintzea da komunean ondasunak edo zerbitzuak sortu
eta hirugarrenei saltzeko.
Hona hemen dituen ezaugarri nagusiak:
——Sozietatearen gutxieneko kapitala
3.000 € da.
——Gutxieneko bazkide kopurua hiru da.
——Oro har, besteren kontratupeko
langileek urtean eginiko ordu
kopuruak ezingo du gainditu bazkide
langileek urtean guztira egindako ordu
kopuruaren % 25a. Hala ere, zortzi
bazkide baino gutxiagoko kooperatiben
kasuan, besteren konturako langileak
gehienez bi izango dira.
——Sozietatearen organoak: Batzar
Orokorra, Artezkaritza Kontseilua
(administratzaileak), Zaintza
Batzordea, Errekurtso Batzordea eta
Gizarte Kontseilua.
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——Kooperatibetan, bazkide bakoitzak
boto bat du.
——Zerga araubidea. Sozietaten gaineko
Zergak zergapetzen ditu, zerga tasa
murriztuarekin.
——Salbuetsita daude Ondare
Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergatik,
eta beste zerga abantaila batzuk
ere badituzte.

Ondorengo taulan
laburtuta ageri dira,
eskema gisa, sozietate mota bakoitzaren ezaugarri
nagusiak:

——Kooperatibako bazkideek Gizarte
Segurantzako Erregimen Orokorra
edo Langile Autonomoen Erregimen
Berezia aukera dezakete. Betiere,
guztiek erregimen bera izan
beharko dute.
——Euskadin bada erregistro bat,
sozietate mota horretarako berezia:
Euskadiko Kooperatiben Erregistroa.
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J. Kooperatiba- sozietate txikia
Kooperatiba-sozietate mota bat da.
Sozietate Kooperatiboekin alderatzen
baditugu hona hemen desberdintasunak:
——Bazkideak 2 izan behar dira
gutxienez eta 10 gehienez.
——Estatutu sozialak estandarizatuta
daude.
——Izenean “Kooperatiba-sozietate txikia”
adierazpena edo bere laburdura
“Koop. S. Txikia” agertuko da.

——Lehenengo bost urtetan besteren
konturako langileak ezin dira izan
bazkideak baino gehiago izan; eta
askoz jota ere bost izango dira.
Salbuespen moduan, bost bazkide
edo gutxiago dituzten KooperatibaSozietate Txikiek besteren kontura
gehienez 5 langile kontratatu ahal
izango dituzte edozein dela ere
bazkideen kopurua.

——Administrazio eta ordezkaritza
organoa kide bakarrekoa, anitzekoa
edo kolegiatua izan daiteke.
Gainerako alderdietan sozietate kooperatiboen jarduera berbera du.
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3.2. ENPRESA ERATZEKO
BEHARREZKO IZAPIDEAK
Enpresa berri bat martxan jartzeko egin
beharreko izapideak ondorengoak dira:
——Sozietatea eratzeko izapideak.
Enpresa jarduera garatuko duen
pertsona fisikoa edo juridikoa sortzea.
——Martxan jartzeko izapideak:
sozietatearen jarduera abiatzeko
beharrezkoak.

A. Eratze izapideak
Izapide horiek aldatu egiten dira, sozietate mota zein den. Beraz, erabilgarria
izango zaizu jakitea ea zein dagozkion
eratzera zoazen motari, eta ea zein
erakundetan aurkeztu behar dituzun.

Izapide bakoitzaren izaeraren
azalpena
Izen bera beste sozietateren batek ez
duelako ziurtagiria
Izapide hori Merkataritza Erregistro
Zentralean egiten da eta gauza da ziurtatzea ez dagoela beste Merkataritza
Sozietaterik sozietate izen berarekin.
Pausu garrantzitsua da, sozietate izena
baita enpresa merkataritza jardueran
identifikatuko duen izena.

Sozietate‑kapitala gordailatzea
Legez gutxieneko sozietate‑kapital bat
eskatzen zaien sozietateetan, kapital
hori ordaindu behar da eskritura publikoa eman baino lehen.

Kooperatibaren sozietate estatutuak
kalifikatzea
Kooperatibaren sozietate estatutuak
Euskadiko Kooperatiben Erregistroan
aurkez daitezke, eskritura publikoa egin
aurretik, erregistro horrek kalifika ditzan.
Horrela, ea estatutuak zuzenak diren
ala hutsegiteak dituzten adierazten du.

Eskritura Publikoa
Eraikiko dugun enpresaren informazioa
biltzen duen agiria da; gainera, Merkataritza Erregistroan inskribatu ondoren
sozietateak izaera juridikoa hartzeko
aukera eskaintzen du. Notario aurrean
sinatzen da.

Eratze agiri pribatua
Berezko nortasunik ez duten forma juridikoetarako (sozietate zibilak eta ondasun erkidegoak), partaidetzat bazkide
bat baino gehiago baldin badute, kontratu pribatua izenpetu behar da. Kontratu horretan jaso behar da partaide
bakoitzaren partaidetza jaso behar da,
bai eta bestelako datu batzuk ere: sozietatearen izena, erabakiak hartzeko
modua, sozietatea zatitu edo deseginez gero aurretiaz zer hitzartu den...

Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFK)
Izapide hori Foru Ogasunean egiteak
lan eremu guztietan enpresa identifikatzeko balio duen Kode bat lortzeko
aukera ematen digu: lana, zergak eta
administrazioa; enpresaren NANaren
antzeko zerbait da. Profesionalen eta
banako enpresaburuen kasuan, IFK jardueraren titularraren NANa izango da.

Ondare Eskualdaketen gaineko Zerga
Foru arau izaera duen zerga honek gure
ondaretik sozietatearenera (sozietatearen kapitala) pasatzea zergapetzen
du. Profesionalen eta banako enpresaburuen kasuan, ez da nahitaezkoa kapitala enpresari ekartzea. Foru Ogasunaren aurrean egiten da.
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TOKIA

Soz. zibilak eta ondasun erkidegoak

Merkataritza soz.
(SL eta SA)

Lan sozietateak

Koop.

Eratze eskritura notario aurrean sinatu
eta gero, lan sozietate gisa kalifikatzea
eta Eusko Jaurlaritzaren Lan Sozietateen
Erregistroan inskribatzea eskatzen da.

artistikoen erregistroa, berriz, Jabetza
Intelektualaren Erregistroan (Ikus 3.4.
idatz zatia: «Jabetza industriala eta intelektuala»).

Enpres.banakoak
Profesionalak

Lan Sozietateen Erregistroan
kalifikatzea eta inskribatzea

Izen bera beste sozietateren batek ez
duelako ziurtagiria

Merkataritza Erregistro Zentrala / Kooperatiben Erregistroa
/ Lan Sozietateen
Erregistroa

Ez

Ez

Bai

Bai

Bai

Sozietate‑kapitalaren gordailua

Finantza erakundea

Ez

Ez

Bai

Bai

Bai

Estatutuen aurretiazko kalifikazioa
(hautazkoa)

Kooperatiben Erregistroa

Ez

Ez

Ez

Ez

Bai

Eskritura publikoa
ematea

Notarioa

Ez

Ez

Bai

Bai

Bai

Eratze agiri pribatua

Toki espezifikorik
gabe

Ez

Bai

Ez

Ez

Ez

Ondare Eskualdaketen gaineko
Zerga likidazioa

Foru Ogasuna

Ez

Bai

Bai

Bai

Bai

Merkataritza Erregistroan inskribatzea

Probintziako Merkataritza Erregistroa

Ez

Bai

Bai

Bai

Bai

Kooperatiben
Erregistroan inskribatzea

Kooperatiben Erregistroa

Ez

Ez

Ez

Bai

Ez

Lan Sozietateen
Erregistroan
kalifikatzea eta
inskribatzea

Lan Sozietateen
Erregistroa

Ez

Ez

Bai

Bai

Ez

IFKren eskaera

Foru Ogasuna

Ez

Ez

Ez

Ez

Bai

Sozietate-liburuak
legeztatzea

Merkataritza Erregistro Probintziala / Kooperatiben Erregistroa
(Eusko Jaurlaritza)

Ez

Ez

Bai

Bai

Bai

Probintziako Merkataritza Erregistroa
Administrazioaren organismo bat da,
eta horren bitartez inskribatzen dira
merkataritza sozietateak.

Kooperatiben Erregistroa
Kooperatibaren nortasun juridikoa, Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatzen den unean sortzen da.

Sozietate-liburuak legeztatzea
Sozietate mota bakoitzerako derrigorrezkoak diren sozietate-liburuak (ezin
zaie pertsona fisikoei aplikatu) Merkataritza Erregistroan edo Kooperatiben
Erregistroan legeztatu beharko dira,
merkataritza-sozietateak edo kooperatibak diren kontuan hartuta.

Bestelako izapideak
Enpresa mota bakoitza eratzeko nahitaezkoak diren izapideak egiteaz
gainera, aukerakoa dugu —eta oso
gomendagarria, orobat— enpresaren
zeinu bereizgarriak erregistratzea: Produktuen edota zerbitzuen markak, izen
komertzialak, patenteak, industria-diseinuak eta baliagarritasun-modeloak.
Izapide horiek Patenteen eta Marken
Espainiako Bulegoan egin behar dira,
eta obra eta sorkuntza zientifiko eta
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B. Martxan jartzeko izapideak
Izapide hauek sozietate mota guztietarako egin behar dira. Beraz, izapideak
egiten dituen erakundearen arabera
multzokatuta aurkituko dituzu.

Izapide bakoitzaren izaeraren
azalpena
UDAL IZAPIDEAK
Jarduera-lizentzia
Jarduera-lizentzia hainbat jarduera
ezartzeko nahitaez bete behar diren baldintzetako bat da, ordenantzek ahalbidetzen dituzten jarduerak ongi erabiltzen ote diren kontrolatzeko helburua
du, baita hainbat kokapenetan garatzea,
ingurumen-inpaktua gutxitzea eta hirugarrenei kalterik ez egitea ere.
Hiru lizentzia-kategoria ezartzen dira,
kokatuta dauden ingurumen-ingurunean
eta/edo giza osasunean izan dezaketen
eraginaren arabera:
——Jarduera sailkatuak
——Salbuetsitako jarduerak
——Salbuetsitako jarduera sinplifikatuak

tik, obra txikiena, garrantzi txikiko obrei
aplika dakiekeena.

Irekitzeko baimena
Izapide honen bitartez Udalari gure
enpresa jarduera ekiteko baimena eskatzen diogu. Gauza da jarduerarako
erabiliko dugun lokala baldintza egokietan egotea eta, hala badagokio, hirigintzako arauak betetzea.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga
Zerga honek enpresa, lanbide edo arte
jarduerak zergapetzen ditu. Hauek dira
bere ezaugarri nagusiak:
——Foru zerga bat da, baina biltzeko
eskumena udalerri batzuei transferitua dago.
——Zerga urtero kobratzen da baina
kuota hainbanatzen da urtean zehar
altan egon garen hilabeteen arabera.
——Ekonomia Jardueren gaineko
Zergan alta emanda egotea,
dagokion kuota udalekoa denean
Udalean egingo da; aitzitik, kuota
probintziakoa edo estatukoa
bada, Foru Ogasunean egingo
da. Ekonomia Jardueren gaineko
Zergaren epigrafe gehienak udalkuotarekin lotuta daude.

Obrak egiteko baimenak
Dagokion Udalean eskatu behar da jarduera gauzatuko den lokalean obrak
egikaritzeko. Bi lizentzia mota daude: alde batetik, obra handiena, nahitaezkoa eraikuntza berriko obrak, birgaikuntzak eta nolabaiteko garrantzia
duten konponketak egiteko, eta, beste-
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Salbuetsita daude jardueraren ekitaldia
hasten dutenak eta EAEn 2.000.000 € baino gutxiago fakturatzen duten enpresak.

FORU OGASUNEKO IZAPIDEAK
BEZko alta
Aukeratutako jarduera motaren eta
sozietate-formaren arabera (pertsona
fisikoa edo juridikoa) dagokion BEZko
Erregimeneko alta.

Ekonomia jardueretako etekin
zehazteko metodoa hautatzea
Zenbait ekonomia jarduerek PFEZean
beren jardueraren etekina kalkulatzeko metodoa hautatzeko aukera dute. Bi
metodo dituzte aukeran: zenbatespen
objektiboa eta zuzeneko zenbatespena.
Izapide hori honako hauei baizik ezin
zaie aplikatu: pertsona fisikoei, sozietate
zibilei, eta ondasun erkidegoei, aukera
hori ematen duten Ekonomia Jardueren
gaineko Zergaren epigrafeetan jasota
daudenei.

LAN IZAPIDEAK
Gizarte Segurantzan enpresa
erregistratzea
Kotizazio kontuaren kodea lortzeko aukera ematen digu, Gizarte Segurantzarekin
izango dugun erlazioan gure enpresa
identifikatuko duen zenbakia, alegia. Nahitaezkoa da, bere jarduerei ekin baino lehen kontratazioak egingo dituen
enpresaburu ororentzat. Lan Istripuen
eta Gaixotasunen Mutualitatean ere alta
egin behar da.

Udal-tasak:

Bazkide langileei dagokien Gizarte
Segurantzako Erregimenean alta

Udalaren tasen alta: zaborra, bide publikoan terrazak jartzea, etab.

Hori zehazteko, besteak beste, honakoak hartuko dira kontuan: sozietate
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mota, bazkide bakoitzak sozietatean
duen kontrol eraginkorra, jarduera mota,
bazkideen arteko ahaidetasun maila,
kooperatiben kasuan estatutuetako
xedapenak, eta abar.

Erregimen Orokorreko alta
Soldatapeko langileentzako Gizarte Segurantzaren Erregimena da. Afiliatzea
eta eskaera lan erlazioa hasi eta zazpi
eguneko epean egin behar dira.

Lan zentroa ireki denaren
jakinarazpena
Langileak kontratatzen baditu, izapide
hori derrigorrean egin behar du enpresak. Eusko Jaurlaritzaren Laneko Lurralde Ordezkaritzan egingo da izapide hori,
lan-jarduera hasi baino lehen.

Bisita liburua
Liburu hori gure sozietate helbidera
datorren edozein laneko ikuskatzailerentzat eskuragarri egongo da.

UDALA
—— Jarduerako lizentzia (behar bada)
—— Obrak egiteko baimenak
—— Irekitzeko baimena
—— Ekonomia Jardueren gaineko Zergan inskribatzea (esparruaren eta jardueraren
arabera)
—— Udal tasetan inskribatzea
FORU OGASUNA
—— Ekonomia Jardueren gaineko Zergan inskribatzea (esparruaren eta jardueraren
arabera)
—— BEZko alta
—— Ekonomia jardueretako etekin zehazteko metodoa hautatzea (merkataritzakoak
ez diren sozietate formetarako baizik ez)
GIZARTE SEGURANTZA
—— Gizarte Segurantzan enpresa inskribatzea (enpresak langileak kontratatzen
baditu baizik ez)
—— Bazkide langileak dagokien Gizarte Segurantzako erregimenean inskribatzea,
sozietate motaren arabera.
—— Erregimen Orokorrean alta (enpresaburuak bere kargura dauden langileak
badauzka)
EUSKO JAURLARITZA
—— Lantokia ireki delako jakinarazpena
—— Jarduerako izapide espezifikoak (ikus legedia)
BESTE BATZUK
—— Bisita liburua legezkotzea (Probintziako Lan Zuzendaritza)
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3.3. FINANTZAKETAKO
OINARRIZKO TRESNAK
Berdin dio enpresa proiektua zein
unetan den. Dela abiatze unean, dela
enpresa sendotzeko unean, edo dela
proiektu sendotuak hazi behar duenean,
edozein kudeaketa talderen kezka da finantzaketa iturriak eskuragarri izatea.
Merkatuan hainbat eta hainbat modu
dago, enpresen beharrak finantzatzeko.
Beraz, bataren edo bestearen alde egin
baino lehen, guztiak ezagutzea komeni da.

Nola aukeratu finantzatzeko modua?
Geure buruari egin beharreko lehenengo galdera, zorraren epe mugarena da.
Irizpide horrekin sailkatuta, bi finantzaketa mota daude:
——Epe luzerako finantzaketa: zorrak
urtebete baino gehiagora du epe
muga.
——Epe laburrerako finantzaketa:
zorrak urtebetera edo gutxiagora du
epe muga.

Baina, noiz komeni zait bata eta noiz
bestea?
Oinarrizko finantza analisiak gomendatzen du ezen, ahal den neurrian,
zorraren epe muga bat etor dadila finantzaturiko ondasunaren bizitza erabilgarriarekin. Hau da, nire enpresan
bost urte egingo duela kalkulatzen diodan makina bat erosten badut, komeni
da bost urterako mailegua eskatzea.
Lehengaiak erosteko, aldiz, hobe da
epe laburrerako finantzaketa eskatzea.
Arau orokor horrek badu ñabardura
bat, enpresa berrietarako garrantzi berezia duena. Lehenengo diru sarrerak
eskuratu arteko epe luzeak eragindako
finantza desdoitzeak saihestearren,
komeni da hasierako kapital zirkulatzailearen beharraren (hasierako stock‑a,
diruzaintzako hornidura...) zati handi bat
finantzatzea, epe muga denbora laburrean izango ez duten funtsak erabiliz.
Epea aukeratu eta gero, komeni da jakitea
zer finantzaketa tresna ditugun eskura.

EPE LUZERAKO
Finantzaketa Tresnak
Maileguak
Finantza erakundeen aurrean formalizatu ohi dira eta eskainitako bermeen
arabera hipoteka mailegu edo mailegu
pertsonal gisa kalifikatzen dira. Negozio
bat martxan jartzeko formularik erabiliena da bai eta ondorengo inbertsioak
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egiteko ere, betiere hirugarrenen finantzaketa behar bada. Epe laburrekoak izan daitezkeen arren, arruntena
urtebete baino gehiagorako izatea da.
Formula honen bidez finantza erakundeak enpresaburuaren eskura jartzen
du eskatutako zenbatekoa, finkatutako
urte kopuruan bueltatuko dena, eta eragiketaren kostua interes tasa bat eta
bestelako komisioak eta gastuak izango
dira (irekitzeagatiko komisioa, mailegua formalizatzeko gastuak, eta abar).
Interes tasa finkoa edo aldagarria izan
daiteke, azken kasu horretan erreferentzia indizeak erabiltzen dira diferentzial
bat gehituta, adibidez: Euriborra + 0,5.
Mailegua bueltatzeko sistemarik erabiliena “sistema frantsesa” da, hilero
kuota berdina ordaintzen da eta zati bat
oinarrizkoa bueltatzeko erabiltzen da eta
bestea interesak ordaintzeko.

Partaidetzazko maileguak
Mailegu kategoria berezia dira. Hainbat
abantaila dute, ohiko maileguen gainean,
hala nola: dirua itzultzeko epe luzeak; gabealdi luzeak; interes tasa apalak, mailegua eskatu duen enpresaren jardueraren
bilakaeraren arabera zehaztuak. Mailegu
horien beste ezaugarri berezi bat da, gainerako hartzekodunenak baino lehentasun txikiagoko kredituak direla.

naren antzekoa da baina zenbait desberdintasun ditu. Halakoetan, jabetza ez da
sustatzailearena, enpresarekin leasing‑a
formalizatu duen erakundearena baizik.
Azken horrek, gero, enpresari lagatzen
dio ondasuna, alokairuaren antzeko
araubidean. Errentamenduko azken kuotak, erosketa aukeratzat jotzen da.
Kapitala hileroko kuoten bitartez bueltatzen da. Eskuarki zenbateko bereko
kuotak dira, eta maileguetan gertatzen
den moduan ordainketa horren zati
bat interesetarako da. Kuota horien ordainketa ondasun baten hileroko alokairuarengatik ordaintzearen antzekoa da,
beraz BEZa sortzen dute beste edozein
alokairuren moduan. Finantzaketa tresna hori oso erabilia da enpresetan ibilgailuak eta makinaria eskuratzeko.

ondasunen kasuan, ohikoa da renting
kuotaren barruan sartzea mantentzearen gastu guztiak, bai eta aseguruak eta
beste partida batzuk ere. Ondasunaren
jabetza renting enpresaren esku dirau
betiere. Kontratuaren bukaeran erosteko aukerak zer prezio duen zehaztu ohi
den arren, ohikoena da tresna hori erabiltzen duten enpresek ondasuna berritzearen alde egitea, eta ez erostea.

Renting‑a
Renting‑a alde biko kontratua da, epe
luzera errentatzekoa. Renting‑aren bidez, renting enpresak kontratuko ondasunak eskaintzen ditu, hileroko prezio
baten truke. Mantentzea eskatzen duten

Leasing-a edo finantza alokairua
Enpresak eskuratzen duen ondasun bat
edo ondasunak finantzatzeko figura da.
Honen funtzionamendua mailegu bate-
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Merkataritza deskontuak
Beren bezeroei salmenten ordainketa atzeratzen dieten enpresek ez dute
iraungitzea bitarte itxaron beharrik, finantzaketa erakundera kobratzeko agiriak eramaten badituzte salmentaren
zenbatekoa aurreratuko diete. Finantza
erakundeak agiria berme gisa hartzen
du eta horren zenbatekoa aurreratzen
du komisio edo interes bat deskontatuz. Iraungitzean bezeroak ez badu
ordaintzen, finantza erakundeak guri
eskatzen digu zenbatekoa bueltatzeko,
beste gastu batzuk ere kobratuz.

EPE MOTZERAKO
Finantzaketa Tresnak
Mailegu polizak
Oro har urtebete baino gehiagorako
izaten ez den finantzaketa, gure beharren arabera erabil ditzakegun funtsak
eskuratzen dizkiguna. Figura hori une
jakin bateko likidezia urria konpontzeko
erabiltzen da. Bezeroei eskaini zaien
ordainketa atzeratzeko aukeraren ondorio izaten da likidezia urritasun hori,
gehienetan.
Kostua komisio batzuk izaten dira. Hiru
hilean behin ordaintzen dira, jaso den
saldoaren eta eduki den denboraren
arabera. Erabili ez den saldoak ere komisio batzuk sortzen ditu baina zenbateko txikiagokoak. Iraungitzean (ohikoa
urtebete izaten da), jaso den zenbateko
osoa bueltatua eduki behar da.

48

egiten badugu hori izango da finantzaketaren zeharkako kostua.

Beste Finantzaketa BALIABIDE BATZUK
Elkarren bermerako sozietateak
Merkataritza sozietateak dira, eta xede
hau dute: bazkide diren enrpesen maileguetan bermeak sendotzea, enrpesa
horien eta kreditu sistemaren arteko
artekari lana eginez. Artekaritza horretan, baliabide erabilienak dira abalak
(finantza abalak nahiz abal teknikoak)
eta finantzak.

Factoring‑a

Hazi‑kapitala

Finantzaketa modu hori honetan datza:
bezeroei kobratzearen zorroa enpresa
espezializatu bati lagatzean. Merkataritza deskontua ez bezala, eragiketaren
gauzatzea irmoa da, hots, enpresa erosleak bere gain hartzen du ordainketa
ezaren arriskua. Ordain gisa, eragiketa
honi interes tasa altuagoa ezarri ohi zaio.

Enprsa espezializatu batek beste enpresa baten kapitalean egiten duen ekonomia partaidetza, azken enpresa horrek
abiatzeko edo hazteko baliabideak behar dituelako. Partaidetza aldi baterako
da beti, baina aldi luze baterako. Diruaz
gainera, arrisku‑kapitaleko enpresak kudeaketako laguntza ere jartzen du.

Hornitzaileen finantzaketa

Business Angels

Sistema hori oso zabaldua dago eta
ezaugarri du gure hornitzaileek ordainketak atzeratzea. Finantzaketa baldintzak
jarduera sektorearen eta garen bezero
motaren araberakoak dira. Egunetan
finkatu ohi da (30, 60, 90,…) eta hasiera batean ez du koste gehigarririk. Hala
eta guztiz ere, zenbait hornitzailek azkar
ordaintzeagatik deskontuak eskaintzen
dituzte (eskura ordaintzeagatik), eta
deskontu hori ez badugu hartzen eta
ordainketa atzeratuaren aldeko aukera

Izen generiko hori dute inbertsiogile partikular batzuek: hain zuzen ere, euren
dirua inbertitzen dutenek, lehenengo
urteetan hazteko ahalmen handia duten
enpresa proiektuak garatzeko.
Inbertsiogile horiek enpresa proiektu
baten alde egiten dute, egunez eguneko jardunean sartu gabe, baina balio
erantsi handia emanez. Desinbertitzeko
aldia, arrisku‑kapitalena baino luzeagoa
izan ohi da.
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3.4. JABETZA INDUSTRIALA
ETA INTELEKTUALA
Ingurune lehiakorretan eta merkatu helduetan, gure enpresa bereiztea
funtsezkoa da, lehiakor izateko.
Jabetza industrialeko eta intelektualeko
legediak hauxe eskaintzen dizu: zure
enpresari lehia abantaila sostengagarria
ematen dioten elementuak esklusiban
ustiatzea.
Arlo horretan egin beharreko ekintzetan, komeni zaizu zure enpresaren epe
ertainerako ikuspegi estrategikoa kontuan izatea.
Zer da? Zer babes dezakezu? Non?
Horra hor segidan argituko dizkizugun
zenbait gai.

Industria jabetza eskubide multzo bat
da. Eskubide horiek, berritzen duten
enpresak babesten dituzte, bai produktu
berriak sortzean, bai lehendik baziren
produktuak bestela taxutzean, bai euren
zeinu bereizgarriak erabiltzean.

Hiru dimentsioko formak ere babes
daitezke, konparazio batera:
bilgarriak, ontziak edo produktu
baten formak.
——Babesa 10 urterako ematen da, eta
mugarik gabe berri daiteke.
——Markaren babes eremua Estatua,
Europar Batasuna edo nazioartea
izan daiteke.

Zer babes dezaket?

Merkataritza izenak

INDUSTRIA JABETZA
Zer da?

Zeinu bereizgarriak
Markak
——Marka da titulu bat, merkatuan
produktu edo zerbitzu bat
identifikatzeko zeinu bat erabiltzeko
eskubide esklusiboa ematen duena.
——Markatzat babes daitezke hitzak,
hitz konbinazioak, irudiak, figurak,
sinboloak, grafikoak, letrak, zifrak…

——Marka, esan bezala, produktuei
dagokie; merkataritza izena, berriz,
merkataritza trafikoan enpresa bat
identifikatzeko balio duen izenaren
babesa da. Industria jabetzaren
eremuko edozein titulu bezalaxe,
merkataritza erregistroetan
inskribatutako sozietateen izenetatik
lokabeak dira merkataritza izenak.
——Babesa 10 urterako ematen da, eta
mugarik gabe berri daiteke.

Asmakuntzak
Patenteak
——Patenteak asmakuntza bat esklusiban ustiatzeko eskubidea onartzen
du. Haren erabilgarritasunaren
funtsa da —asmakuntza bat merkatuan eskaini ahal izateko patentatu
beharra baino areago—, jabeari
ahalmena ematen diola beste enpresa batzuek produktu bera fabrika eta
merkatura dezaten saihesteko.
——Patenteak prozedura berri bat babes
dezake, edo aparatu berri bat,
edo produktu berri bat, edo horien
hobekuntza bat.
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——Patentea gehienez 20 urterako
ematen da. Aldi horretan, mantentze
tasak ordaindu behar dira urtero.
Babesaldia bukatutakoan, patentea
ezin da berritu, eta merkatuko
edozein enpresak erabil dezake.

Baliagarritasun modeloak
——Lehendik badiren objektuak aldatu
edo hobetzeko helburua duten eta
neurri txikiko asmakuntzatzat jotzen
diren aldaketak, baliagarritasun
modeloekin babesten dira, ezen ez
patenteekin.
——Baliagarritasun modeloak
ematen duen babesa, patente
batenaren antzekoa da. Hala
ere, baliagarritasun modeloaren
iraunaldia, gehienez, 10 urte da,
eskaera hasten denetik hasita.
Babes hori mantentzeko, orobat,
tasak ordaindu behar dira urtero.

Industria diseinuak
——Industria diseinuak objektu
babestuaren itxura estetikoa
babesten du, osorik edo zati batean.
——Industria diseinuen babesaldia 5 urte
da, erregistro eskaera aurkezten
denetik hasita. Beste bost urtez
berri daiteke, behin edo gehiagotan,
guztira gehienez 25 urte egin arte
(aipatu data hartatik hasita).
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eta zirkuitu integratu elektronikoei
buruzkoak dira.
——Honako helburu hau dute: zirkuitu
integratua osatzen duten geruza
eta elementuen trazadura-eskema
babestea, baita hiru dimentsiotako
antolamendua eta interkonexioak
ere, horiek osatzen baitute, azken
batean, “topografia”.
——Babesaren iraupena hamar urtekoa
da topografia munduan lehenengo
aldiz ustiatu edo erregistratzen den
urtea amaitzen denetik aurrera

Zer abantaila dakarzkit babesak?
Industria jabetzak bere formetako edozeinetan eskaintzen duen abantaila
nagusia da jabeari ahalmena ematen
diola bere titulartasuna hirugarrenen
aurrean aldezteko. Jabetza intelektualaren esparruan araututako babesa ez
bezala, industria jabetzaren kasuan,
bereizgarri bat edo asmakuntza bat
esklusiban ustiatzeko eskubidea hura
erregistratzen denetik eratzen da, eta
ez asmatzen denetik.

Non babestuko dut?
Espainiako Patente eta Marka Bulegora
joanda.

Produktu erdieroaleen topografiak

Zenbait izapide telematikoki egin daitezke, haren webgunean: www.oepm.es

——Produktu erdieroaleen topografiak
babesteko tituluak azaldu diren
azken industria-jabetza motak dira,

Telematikoki egin ez daitezkeen izapideak, Eusko Jaurlaritzako Industria,
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Merkataritza eta Turismo Sailean aurkez daitezke, bulego ordezkari gisa jarduten baitu.
Arabako Lurralde Bulegoa:
Samaniego kalea, 2
Tel.: 945-017000

JABETZA INTELEKTUALA
Zer da?
Jabetza intelektuala da egileei eta beste titular batzuei (artistak, ekoizleak,
irratizko hedapeneko erakundeak...)
eurek sortutako obrei eta prestazioei
buruz dagozkien eskubideen multzoa.

Zer babes dezaket?
Jabetza intelektualak babesten ditu sorkuntza original literaturakoak, artekoak
edo zientziakoak, edozein baliabidetan
adieraziak, hala nola: liburuak, idatziak,
musika konposizioak, obra dramatikoak,
koreografiak, ikus‑entzunezko obrak, eskulturak, margolanak, planoak, maketak,
mapak, argazkiak, ordenagailu programak eta datu baseak Orobat babesten
ditu arte interpretazioak, fonogramak,
ikus‑entzunezko grabazioak eta irratizko
hedapeneko saioak.

Zer abantaila dakarzkit babesak?
Obra baten jabetza intelektualak sortzeagatik beragatik babesten du, eta berdin dio ea
sortze hori erregistratu den.
Nahiz eta erregistratzea nahitaezkoa
ez den, oso komenigarria da. Izan ere,
erregistratzeak eskubideak izatearen
eta eskubideak sortu ziren unearen proba kualifikatua ematen du.

Non babestuko dut?
Eusko Jaurlaritzaren mendeko Jabetza
Intelektualaren Lurralde Erregistrora
joanda.
Helbidea:
Donostia kalea, 1
01010 Gasteiz
Telefonoa: 945 018 117

Babes horretatik berariaz baztertuta
daude ideiak.

Zenbat dirau babesaldiak?
Obraren ustiaketa eskubideen epe
orokorra, egilearen bizialdia eta hura hil
ondorengo 70 urteak dira.
Epe hori bukatutakoan, obra jabetza publikoko bihurtzen da.
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3.5. KOKALEKUA
Enpresetarako Jundizko Udal Zentroa
Hartzaileak: jarduera gauzatzeko berezko lokalik ez duten pertsonentzat
edo enpresentzat, edota lokala behar
adinakoa edo egokia ez bada dagokion
jarduera gauzatzeko edo hedatzeko, eta
jarduera hori edo antzekoren bat gauzatzeko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta eman zuenetik hiru urte
baino gehiago igaro badira.
Lokal mota:
——26 eta 58 m2 bitarteko hamahiru
bulego;
——400 m2-ko 4 pabiloi eta 200 m2-ko 11
Kokalekua: Mendigorritxu kalea, 138.
Jundizko industrialdea 01015 VitoriaGasteiz
Laguntza: bulegoen kasuan bi urtez eta
pabiloien kasuan hiru urtez % 50ean diruz lagundutako errenta duten lokalak
alokatzea. Egonaldia bost urtez luzatu
ahal izango da gehienez.
Informazio gehiago:
Ekonomia Sustapenerako eta
Plangintza Estrategikorako Saila
Olagibel 4 • 01001 Gasteiz
Tel.: 945 161 540
Faxa: 945 161 533
Posta elektronikoko helbidea:
infoempresas@vitoria-gasteiz.org

52

GILSA
Hartzaileak: zerbitzu eta industria izaerako enpresak, manufakturako jardueraren bat egiten dutenak.
Laguntza: hiritartutako lursailen salmenta industri erabileretarako eta industriari loturikoetarako, eskuratze-kostuan
JUNDIZeko industria poligonoan.
Informazio gehiago:
Gasteizko Industria Lurra, S.A.
Dato kalea, 14/16, 3. solairua
01005 Gasteiz.
Tel.: 945 161 255
Faxa: 945 161 979
Posta elektronikoko
helbidea: gilsa@vitoria-gasteiz.org

Arabako Enpresa eta Berrikuntza
Zentroa (Ceia)
Hartzaileak: enpresa proiektu berritzailea duten enpresa‑sortzaileak.
Laguntza: alokairuko lokalen eta pabilioien eskaintza, diruz lagundutako
errentako kondizioetan, enpresa-jarduerak abian jartzeko.
Informazio gehiago:
Arabako Europan Eraberrikuntza
Industrialdea
Albert Einstein kalea, z/g
Arabako Teknologia Elkartegia
01510 Miñao (Araba)
Tel.: 945 298 282. Faxa: 945 298 710.

Sustapen Publikoko Poligonoak
(Araba Garapen Agentzia, S.A)
Hartzaileak: mota guztietako enpresak,
baina industri jarduerak edo horiekin erlazionaturikoek lehentasuna izango dute.
Laguntza: arabako hainbat udalerritan
kokatutako industrialdeetan lursailak eta
industria-pabilioiak prezio lehiakorretan
saltzea eta alokatzea, Araba Garapen
Agentziak kudeatutakoak.
Informazio gehiago:
Araba Garapen Agentzia, S.A.
Landazuri kalea, 15
01008 Gasteiz
Tel.: 945 158 070
Faxa: 945 158 071
Posta elektronikoko helbidea:
agencia@aad.es
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Industrialdeak Programa

Arabako Teknologia Elkartegia

Ajebask Enpresako Hazitokia

Hartzaileak:. industrialdeak programari atxikitako Arabako industrialdeetako batean instalatu nahi duten Arabako enpresak.

Hartzaileak: teknologia aurreratuak erabiltzea ezaugarri duten erakundeak, bereziki sektore berritzaileetakoak.

Hartzaileak: sortu berriak diren Arabako
enpresak.

Laguntza:. kostu onargarri eta ez-espekulatiboetan industria-pabilioi modularretarako eta bulegoetarako sarbidea
izatea. Programa horren abantaila nagusia finantzaketa da, enpresaburuari
erosteko aukera ematen dion errentamendua eskainiz; horrela, 9 urte igaro
ondoren, jabetzan eskuratzeko aukera
du enpresaburuak.
Informazio gehiago:
Lautadako Industrialdea, S.A.
Jundizko industrialdea
Uzbina kalea, 24, 13. bulegoa
Tel.: 945 291 215
Faxa: 945 291 214
Posta elektronikoko helbidea:
lautada@industrialdea.spri.es

Laguntza: parkeak bi instalazio-modalitate eskaintzen ditu:
——Enpresetarako guztiz hornituta dauden eraikinetan lokalak erostea eta/
edo alokatzea.
——Enpresek lursailak erostea instalazioak bezeroak eraiki ditzan.
Informazio gehiago:
Arabako Teknologi Elkartegia, S.A
N‑240 errepideko 9. km
01510 Miñao (Araba)
Tel.: 945 298 000
Faxa: 945 298 034
Posta elektronikoko helbidea:
ptalava@pt-alava.es

Laguntza: epe baterako eta diru laguntzak
dituzten alokairuetan espazio malguak.
Informazio gehiago:
Arabako Enpresaburu Gazteen Elkartea, Ajebask‑Araba
Los Naipes plaza, 13‑15 behea
Tel.: 945 121 929
Posta elektronikoko helbidea:
ajebaskalava@ajebaskalava.es

Aiara Haraneko Industrialdea SA,
Gardea auzoa, zk.g. · Zeramika Eraikina
01400 Laudio.
Tel.: 94 672 43 72
Faxa: 94 672 43 12
Helbide elektronikoa:
laudio@industrialdea.spri.es
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3.6. ENPRESA
SORKUNTZARAKO
LAGUNTZEN ETA DIRU
LAGUNTZEN GIDA

Autoenplegurako Laguntzak
Enpresa egitura berriak sortzeko
laguntza (Eusko Jaurlaritza)
Hartzaileak: langabezian gutxienez hiru
hilabete daramatzaten langabeak, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte
Gaietako Sailak homologaturiko enpresa sustapenerako heziketa prestaketaren bat gainditu dutenak.
Laguntza: diru laguntza 6.000 € izango da, baldintzak betetzen dituen bazkide langile bakoitzeko. Gehieneko
muga 30.000 € izango da, proiektuko.
Laguntza zatika ordainduko da: diru
laguntza esleitzen denean, zenbateko
osoaren % 50; eta gainerakoa, Ekonomia Jardueren gaineko Zergan erregistratu eta urtebetera.
Informazio gehiago::
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako lurralde ordezkaritza.
Samaniego kalea, 2
01008 Gasteiz
Tel.: 945 017 030.
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Enplegu Autonomoaren Sustapena
(Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa )
Hartzaileak: enplegu bulegoetan langabe gisa erregistratuta dauden pertsonak, langile autonomo gisa erregistratzen
direnak (dela banako enpresa baten titular gisa, dela sozietate zibil bateko edo
ondasun erkidego bateko bazkide gisa),
baldin enpresa jarduerari gutxienik hiru
urtez eusten badiote.
Laguntzak:
——Norbere kontura ezartzeko diru
laguntza: beharrezkoa da ibilgetuan
gutxienez 5.000 € inbertitzea (BEZa
kanpo). Gehienez jaso daitezkeen
zenbatekoak:
○○ Langabeak, oro har: 5.000 €
○○ 30 urte edo gutxiagoko langabeak:
6.000 €
○○ Emakume langabeak: 7.000 €
○○ Langabe elbarriak: 8.000 €
○○ Emakume langabe elbarriak:
10.000 €
○○ Indarkeria sexistaren biktima diren
emakumeentzat, % 10 gehiago.
——Finantzazko diru laguntza: onartutako maileguaren interesetako lau
punturainoko diru laguntza (ondoren
zehaztuta daude gehieneko zenbatekoak). Beharrezkoa da ibilgetuan
gutxienez 5.000 € inbertitzea (BEZa
kanpo).
○○ Langabeak, oro har: 5.000 €
○○ Hogeita hamar urtetik beherako
langabeak. 6.000 €.
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○○ Emakume langabeak: 7.000 €.
○○ Langabe elbarriak: 8.000 €.
○○ Emakume langabe elbarriak: 10.000 €.
○○ Indarkeria sexistaren biktima diren
emakumeentzat, % 10 gehiago.
——Laguntza teknikorako diru laguntza:
emandako zerbitzuen kostuaren
% 75 (gehienez ere 2.000 €).
——Heziketarako diru laguntza: jasotako
heziketaren kostuaren % 75 (gehienez ere 3.000 €).
Bateraezintasunak: onartutako diru laguntzen zenbatekoa (eurak bakarrik,
edo beste erakunde batzuen laguntzekin
batera) ezingo da izan pertsona onuradunak egingo duen jardueraren kostua
baino handiagoa izan.
Informazio gehiago:
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa
Jesus Apellaniz Margolariaren kalea, 11
Tel.: 945 214 176

Gozatzeko gehieneko epea: 6 hilabete.
Balioztatzeko irizpideak: sustatzailearen heziketa, esperientzia eta inplikazio
maila; proiektuaren zehaztapena, kalitatea eta bideragarritasun teknikoa nahiz
ekonomikoa; lan planaren edukien maila; eta proiektuaren berrikuntza maila.
Informazio gehiago:
Gasteizko Udaleko Ekonomia
Sustapenerako Saila
Olagibel 4
01001 Gasteiz.
Tel.: 945 161592.

Mikroenpresak Sortzeko Laguntza
Hartzaileak: enpresa sortu berrientzat,
itxura edozein izanik ere, eta, VitoriaGasteizko udalerrian helbideratuta egonik, irabazizko jarduera egiten duten eta
batez beste 10 laguneko edo gutxiagoko plantilla dutenentzat.

sustapenerako dokumentazioa,
mailing-ak, domeinuak Interneten
erregistratzea): % 40ko dirulaguntza, 1.250 € gehienez.
Aurreko ehunekoak portzentajezko hamar puntutan igoko dira (% 50eraino
iritsiko dira gehienez) baldin eta enpresa berria emakumeek sortu badute eta
maskulinotzat hartzen den jarduera
gauzatzen badu.
Informazio gehiago izateko:
Vitoria-Gasteizko Udaleko Ekonomia
Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Saila
Olagibel kalea, 4
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 16 15 92

Enpresak Sortzeko bekak
Hartzaileak: euren enpresa proiektua garatzeko aldian diren enpresa‑sortzaileak.
Aldi hori Gasteizko Udaleko Ekonomia
Sustapenerako Sailaren tutoretzapean
egin behar da, edo enpresa ekimen berriei laguntzen esperientzia duen beste
edozein erakunde publiko nahiz pribaturen tutoretzapean.
Gehieneko zenbatekoa, hileko: 332 €
(% 25 gehiago, eskatzailea emakumea
bada).

Laguntza:
——Sozietateak eratzearen ondorioz
sortzen diren notaritza-, erregistroeta aholkularitza-gastuak: kostuaren
% 40ko diru-laguntza, 500 €
gehienez ere.
——Proiektu teknikoa eta deskribapenmemoria –nahitaezkoak udallizentziak emateko– egiteagatiko
gastuak: kostuaren % 40ko dirulaguntza, 1.250 € gehienez.
——Sustapenaren hasierako gastuak
(irudi korporatiboaren diseinua,
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Langabeziako Prestazioaren
Kapitalizazioa edo Ordainketa
Bakarra
Hasierako Sozietate Ekarpenetarako
edo Inbertsioetarako Ordainketa
Bakarra
Hartzaileak: kontribuziozko langabezia
prestazioa jasotzen dutelarik, euren
enpresa jarri nahi duten gizabanakoak.
Ordainketa bakarrean jasotzekoa den
prestazioaren zenbatekoa:
——Kooperatibak: sozietate‑kapitalerako
ekarpena, bazkide langilea izateko
beharrezkoa.
——Lan sozietateak: bazkide
langilea izateko erosi behar diren
sozietate‑kapitaleko akzio edo
partaidetzak erostea.
——Autonomo elbarriak: jarduera
hasteko behar den inbertsioa.
——Elbarritasunik ez duten
autonomoak: jarduera hasteko
behar den inbertsioa, oraindik jaso
ez den prestazioaren %60 gehienez
ere. Muga hori %80 arte igoko da
30 urte arte dituzten gizonen eta
35 urte arte dituzten emakumeen
kasuetan.
Informazio gehiago:
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa
Jesus Apellaniz Margolariaren kalea, 11
01008 Gasteiz
Tel.: 945 214 176 – 901 11 99 99
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Prestazioa Gizarte Segurantzarako
Kuoten Bidez Hilero Ordaintzea
Hartzaileak: kontribuziozko langabezia
prestazioa jasotzen dutelarik, euren
enpresa jarri nahi duten eta prestazioaren % 100 ordainketa bakarraz jaso
ez duten gizabanakoak.
Laguntza: prestaziotik jasotzeke geratzen
den zenbatekoa. Hileroko ordainketak
izango dira, langile autonomo gisa Gizarte Segurantzara ordaintzen den zenbatekoaren berdinak.
Merkataritza-sozietateen kasuan, dagokien prestazioaren % 100 jasoko dute
bazkideek modalitate horretan.
Informazio gehiago:
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa
Jesus Apellaniz Margolariaren kalea, 11
01008 Gasteiz.
Tel.: 945 214 176 – 901 11 99 99

langileak ondorengo talde hauetakoren batekoak baldin badira, bazkideko
gehieneko zenbatekoa 6.000 eurora
igotzen da: emakumeak (sozietatean
emakumeak gehiengo baldin badira),
elbarriak, guraso bakarreko familien
titularrak, etxeko indarkeriaren biktimak, eta beste talde baztertu batzuk.
Bazkide langileen % 50 baino gehiago
talde horietakoak izanez gero, enpresa bakoitzeko gehieneko diru laguntza
45.000 eurora igoko da.
Informazio gehiago:
Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako lurralde ordezkaritza.
Samaniego kalea, 2
01008 Gasteiz. Tel.: 945 017 030.

Gizarte Ekonomiako Enpresetara
Bazkideak Sartzeko Laguntzak

Hartzaileak: gizarte ekonomiako enpresa
berriak (kooperatibak eta lan sozietateak).

Hartzaileak: langabezian gutxienez 3 hilabete daramatzaten langabeak, kooperatiba batera edo lan sozietate batera
bazkide langile gisa sartzen direnak,
baldin sozietatea sortu zenetik 5 urte
baino gehiago igaro ez badira eta bazkide langileak 100 baino gehiago ez
badira. Elbarri izanez gero, ez dira bete
beharko langabezialdiaren eta sozietatea eratu zenetik igarotako denboraren
betekizun horiek.

Laguntza: 3.000 €, gizonezko bazkide
langile bakoitzeko; eta 4.000 €, emakumezko bazkide langile bakoitzeko. Gehienez ere 30.000 €, enpresako. Bazkide

Laguntza: 2.000 eta 3.000 € bitartean,
bazkide langile bakoitzeko. Hala ere,
gizabanako bakoitzak laneratzean
dituen gorabeherak aintzat hartuta,

Gizarte Ekonomiako
Enpresetarako Laguntzak
Gizarte ekonomian enpresa sortzeko
laguntzak
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kopuru horiek gehitu daitezke. Diru
laguntzak inoiz ere ezingo du zenbateko hau gainditu: kapital harpidetua,
gehi sartzeko kuota edo jaulkitze
ordainsaria.
Informazio gehiago:
Eusko Jaurlaritzako Justizia
Lan eta Gizarte Segurantzako lurralde
ordezkaritza.
Samaniego kalea, 2
01008 Gasteiz
Tel.: 945 017 030.

Proiektu Berritzaileetarako
Laguntzak
Berrikuntzarako, Patenteak Eskatzeko
eta Markak Erregistratzeko Laguntzak
Hartzaileak: Vitoria-Gasteizko mikroenpresentzat (urte bakoitzean batez beste
hamar laguneko edo gutxiagoko plantilla duten enpresak eta urteko negoziobolumena bi milioi eurotik gorakoa ez
bada), baldin eta berrikuntza-proiektuak
edo -jarduerak gauzatu badituzte edo
patente-eskaera bat edo erabilgarritasun-eredu bat edo marka-erregistro bat
aurkeztu badute Patenteen eta Marken
Bulego Nazionalean.
Laguntza: itzuli beharrik gabeko diru-laguntza, diruz lagun daitezkeen gastuen
% 50erainokoa; berrikuntza-proiektuen
kasuan, gehieneko muga 5.000 € izango
da enpresa onuradun eta urte bakoitzeko. Patente-eskaeren, erabilgarritasun-

ereduen eta marka-erregistroaren kasuan, aldiz, muga hori 2.200 € izango da.
Informazio gehiago izateko: Vitoria-Gasteizko Udaleko Ekonomia Sustapen eta
Estrategia Plangintzaren Saila
Olagibel kalea, 4
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 16 15 92

Enpresa Unitate Berriak Sustatzeko
Programa (Ausartu)
Hartzaileak: enpresa berritzaileak sortzeko proiektuak, edo gehienez bi urte dituzten enpresa berritzaileetarako proiektuak.
Laguntza: ez itzultzekoak diren diru laguntzak. Diruz lagun daitekeen % 50
bitartekoak izango dira; gehienez ere
20.000 €, proiektuko. Zenbateko horretatik, gehienez 10.000 € eman daitezke
inbertsioekin; eta gainerakoa, diruz lagun daitezkeen bestelako gastuen bidez (merkatuko azterlanak, prototipoak,
enpresa abiatzeko gastuak...).

enpresa proiektu berriak, Enpresa eta
Berrikuntza Zentro batek babesten dituenean, ideia heltzeko eta enpresa
abiarazteko aldietarako.
Laguntzak:
——Ideia heltzeko eta enpresa plana
lantzeko prozesuak eragindako
gastuen % 100 bitarteko diru
laguntza. Gehienez ere, 30.000 €.
Diruz lagun daitezkeen gastuak:
heziketa, aholkularitza, prospekzio
azterlanak, prototipoak...
——Lehentasunezko finantzaketa,
enpresa proiektua abiarazteko behar
diren hasierako inbertsioetarako.
Informazio gehiago: 		
Arabako Enpresa eta Berrikuntza Zentroa (CEIA)
Albert Einstein kalea, 15
Arabako teknologia elkartegia
01510 Miñao (Araba). Tel.: 945 298 282

Gauzatu Industria

Ekintzaile: Enpresa Proiektu
Berrietarako Laguntza

Hartzaileak: enpresa ertain eta txiki industriakoak, horiei lotutako zerbitzu teknikoetakoak, edo informazio eta komunikazio gizartearen arlokoak, baldintzak
hauek betez gero: teknologia oinarrikoak
edo berritzaileak direla jotzea; lagun daitekeen inbertsio gisa, gutxienez 120.000 €
izatea; eta gutxienez 3 enplegu sortzea,
gutxienez 36 hilabetean.

Hartzaileak: berrikuntzari, industriari
edo industriarako zerbitzuei lotutako

Laguntza: itzultzeko diren aurrerakin
gisa (interesik gabeko mailegua) eman

Informazio gehiago:
Arabako Foru Aldundiko Ekonomia
Zuzendaritza
Probintzia plaza, 4, 3. solairua
01001 GASTEIZ. Tel.: 945 181 726
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beharreko laguntza, lagun daitekeen inbertsioaren % 35 izan daiteke gehienez.
Gehienez ere 120.000 € izango dira,
sortutako lanpostu bakoitzeko; eta, betiere, gehienez 1.500.000 € izango dira
guztira.
Informazio gehiago:
Industriaren Sustapen eta
Eraldaketarako Baltzua, S.A. (SPRI)
Urkixo zumarkalea, 36, 4
48011 Bilbo. Tel.: 944 037 000
(www.spri.es)

Laguntza: gehienez 400.000 euroren
kredituak, % 0‑ko interesarekin eta berme gehigarririk gabe. Kreditu horiek
ezin dira izan proiektuaren aurrekontu
osoaren % 70 baino gehiago. Kreditua
itzultzeko, kuota bat ordainduko da urtero. Kuota hori enpresaren cash‑flowaren
% 20 bitartekoa izango da, cash‑flow
hori positiboa denean.
Informazio gehiago:
CDTI. C/ Cid 4 · 28001, Madrid.
Tel.: 915 815 500 / 912 095 500
(www.cdti.es)

Nets Programa
Ekonomia Iraunkorra 2010 Koi Linea
Hartzaileak: zientzia eta teknologia oinarriko enpresa berriak garatzeko proiektuak.
Laguntza: egingo diren ikerketa, garapen eta berrikuntza jarduerek eragindako kostuen % 25 eta % 50 bitarteko
diru laguntzak (gehienez 250.000 €).
Informazio gehiago:
Industriaren Sustapen eta
Eraldaketarako Baltzua, S.A. (SPRI)
Urkixo zumarkalea, 36, 4 · 48011 Bilb
Tel.: 944 037 000 · (www.spri.es )

Neotec
Hartzaileak: zientzia eta teknologia oinarriko enpresa sortu berriak (eratu zirenetik bi urte baino gutxiago igarota),
euren berrikuntzaren enpresa bideragarritasuna frogatzearren finantzaketa
behar dutenak.
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Hartzaileak: honako xede-sektore hauetan inbertsioak egiten dituzten pertsona
fisiko edo juridikoentzat: Ingurumenalderdian: Energia Eraginkortasuna,
Eko-Berrikuntza, Hondakinen tratamendua eta kudeaketa integrala, Energia berriztagarriak, Etxebizitzak eta
auzoak eta landa-eremuak birgaitzea.
Jakintza eta Berrikuntza: Osasuna
eta bioteknologia, Energia eta aldaketa klimatikoa, Eraikuntza iraunkorra,
Kalitatezko nekazaritzako elikagaiak,
Informazioaren eta komunikazioaren
teknologia, Aeronautika eta sektore aeroespaziala,Nanozientziaetananoteknologia.
Arlo soziala: Laguntza behar duten adinekoak eta beste kolektibo kaltebera
batzuk zaintzea, Laguntza-zerbitzuen
profesionalizazioa, Familia eta lana bateragarri egiten laguntzeko zerbitzuen sustapena, Erantzukizun sozial korporatiboa

Finantzatuko den gehieneko zenbatekoa: inbertsio-proiektuaren % 100eraino, 2 milioi € gehienez autonomoentzat,
mikroenpresentzat eta enpresa txikientzat,
eta 50 milioi euro gainerako enpresentzat.
Interes-tasa:
——Autonomoak, mikroenpresak eta
enpresa txikiak:
○○ Finkoa: KOIk jakinarazitako hamabost egunez behingo kotizazioaren
arabera + portzentajezko 1,65
puntu gehienez.
○○ Aldakorra: 6 hilabeteko Euriborra
+ Diferentziala, KOIk jakinarazitako hamabost egunez behingo
kotizazioaren arabera + portzentajezko 1,65 puntu gehienez.
——Enpresa ertainak eta gainerako
enpresak:
○○ Finkoa: KOIk jakinarazitako hamabost egunez behingo kotizazioaren
arabera + portzentajezko 2,00
puntu gehienez.
○○ Aldakorra: 6 hilabeteko Euriborra
+ Diferentziala, KOIk jakinarazitako hamabost egunez behingo
kotizazioaren arabera + portzentajezko 2,00 puntu gehienez.
Amortizazio-epea: 3 urtetik 20 urtera bitarte, gehienez ere 3 urteko gabealdia
izateko aukerarekin.
Informazio gehiago izateko:
Banku eta kutxa nagusien bulegoetan
edo KOIn · (www.ico.es).
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Enpresa Proiektuak Finantzatzeko
Laguntzak
Merkataritza Ganbera- Caja Vital
Kutxa
Hartzaileak: negozio ideia izanik, enpresa sortu nahi duten gizabanakoak.
Finantzaketaren gehieneko zenbatekoa: 35.000 €.
Interes tasa:
——Lehenengo 12 hilabeteetan: % 4
——Gainerako epean: Euriborra + 1
——Urtero berrikusiko da.
Irekitzeko komisioa: % 1
Amortizatzeko epea: 5 urte arte
Diru laguntza: intereseko 4 puntu arte.
(diru-laguntza ezin da Euriborra +1 baino altuagoa izan).
Informazio gehiago:
Arabako Merkataritza eta Industria
Ganbera. Dato 38
01005 Gasteiz.
Tel.: 945 141800. Faxa: 945 141 623

Euskadiko Kutxako Gaztempresa
Fundazioa
Hartzaileak: negozio ideia izanik, enpresa sortu nahi duten gizabanakoak.
Finantzaketaren gehieneko zenbatekoa: 150.000 €.

Ezaugarriak:
——Amortizazioa: 12 urte arte.
——Irekitzeko komisioa: % 1.
——60.000 € bitarteko interes tasa: erreferentziako Euriborra + 1.
——Gainerakorako interes tasa: Euriborra + 1,5.
Informazio gehiago:
Euskadiko Kutxaren sukurtsal sarean,
edo haren erakunde laguntzaileetako
edozeinetan
Edo, Gasteizen, jo hona:
Gasteizko Udaleko Ekonomia
Sustapenerako Saila
Olagibel 4 · 01001 Gasteiz
Tel.: 945 161592.

Michelin Desarrollo Fundazioa
Hartzaileak: sortzen edo hedatzen ari
diren enpresa ertain eta txikiak; bereziki, industria arlokoak edo industriari lotutako zerbitzuetakoak.
Finantza laguntza: Michelin Desarrollo
fundazioak bermatutako mailegua
Finantzaketaren gehieneko zenbatekoa: 8.000 € eta 10.000 € bitarte, sortutako enpleguko (gehienez 180.000 €,
proiektuko). Finantzaketa ezin da
proiektuaren kostuaren % 30 baino
gehiago izan.
Interes tasa: % 2 finkoa, eragiketaren bizialdi osoan (interesaren aldea fundazio
horrek hartzen du bere gain).

Amortizatzeko epea: 5 urte. Urtebeteko
gabezialdia egiteko aukera.
Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza:
FMD fundazioak “IBERAVAL SGR” eta
“OINARRI SGR” Elkarren Bermerako
Sozietateekin akordio bat sinatu du,
sozietate horiek abalatutako proiektuek
itzuli beharrik gabeko 1.000 euroko
diru-laguntza izan dezaten sortutako
lanpostu bakoitzeko, betiere FMD fundazioak finantza-laguntza hori lortzeko
ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Diru-laguntza hori ez da bateragarria
abal-modalitatearekin.
Informazio gehiago:
Michelin Desarrollo funtazioa
(tel.: 983 344 000)
Helbide elektronikoa:
fundesmich@es.michelin.com
www.fundacionmichelin.es

Koi‑ren Enpresa‑Sortzaileen Linea
Hartzaileak: 2009ko urtarrilaren 1etik
aurrera jardueraren bat abian jarri duten mikroenpresak (10 langile baino
gutxiagoko enpresak) edo autonomo
profesionalak.
Finantzaketaren gehieneko zenbatekoa: inbertsio-proiektuaren %100 arte
eta gehienez 300.000 €, onuradun eta
urte bakoitzeko.
Finantza daitezkeen inbertsioak honako
hauek ditugu: ekoizpen-aktibo finkoak –
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berriak nahiz bigarren eskukoak– erostea,
ibilgailuak edo turismoak erostea, enpresak erostea, enpresa sortzeari datxezkion gastuak (proiektuaren % 10eraino),
eta eragiketa horiekin lotutako BEZa.

Inbertsioa KOI Linea

Inbertsiorako Finantza Laguntza (AFI)

Hartzaileak: estatuan inbertsioak egiten
dituzten autonomoak, ETEak eta gainerako enpresak.

Interes tasa:
——Finkoa: KOIk jakinarazitako
hamabost egunez behingo
kotizazioaren arabera +
portzentajezko 2,15 puntu gehienez.
——Aldakorra: 6 hilabeteko
Euriborra + Diferentziala, KOIk
jakinarazitako hamabost egunez
behingo kotizazioaren arabera +
portzentajezko 2,15 puntu gehienez.

Finantzatuko den gehieneko zenbatekoa: inbertsio-proiektuaren % 100eraino, urte eta onuradun bakoitzeko 2
milioi euro gehienez autonomoen,
mikroenpresen eta enpresa txikien
kasuan, eta 10 milioi euro gehienez
gainerako enpresen kasuan. Finantza
daitezkeen inbertsioak honako hauek
ditugu: ekoizpen-aktibo finkoak –berriak
nahiz bigarren eskukoak– erostea, ibilgailuak edo turismoak erostea, enpresak erostea, eta eragiketa horiekin lotutako BEZa.

Hartzaileak: industria-, merkataritza-,
edo turismo-sektoreko ETEak, betiere
aktibo finkoetan gutxieneko inbertsioak
egiten badituzte, zehazki, industria-sektorean, 100.000 euroko inbertsioak, eta
turismo- eta merkataritza-sektoreetan,
30.000 eurokoak.

KOI hobaria: kreditu Ofizialeko Institutuak (KOI), dagokion Kreditu Erakundearen bitartez, eragiketaren interestasaren % 1,5eko hobaria emango dio
onuradunari, eta eguneratutako balio garbi gisa aplikatu eta kapitalaren
amortizazio aurreratua egiteko erabili
beharko da hobari hori (finantzaketako
1.000 € bakoitzeko 65 € da hobari horri
dagokion zenbatekoa).
Amortizazio-epea: 3 urtetik 12 urtera bitarte, gehienez ere 3 urteko gabealdia
izateko aukerarekin.
Informazio gehiago:
Banku, aurrezki kutxa eta nekazari kutxa nagusien sukurtsaletan, eta KOIren
webgunean
(www.ico.es).
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Interes-tasa:
——Finkoa: KOIk jakinarazitako
hamabost egunez behingo
kotizazioaren arabera +
portzentajezko 2,00 puntu gehienez.
——Aldakorra: 6 hilabeteko
Euriborra + Diferentziala, KOIk
jakinarazitako hamabost egunez
behingo kotizazioaren arabera +
portzentajezko 2,00 puntu gehienez.
Amortizazio-epea: 3 urtetik 12 urtera bitarte, gehienez ere 3 urteko gabealdia
izateko aukerarekin.
Informazio gehiago izateko:
Banku eta kutxa nagusien bulegoetan
edo KOIn (www.ico.es).

Laguntza: lagun daitezkeen inbertsioak egiteko emandako finantzaketaren
interesak diruz laguntzea. Interesaren
1,5 punturen ordaina izango da diru laguntza, oro har.
Informazio gehiago:
Industriaren Sustapen eta
Eraldaketarako Baltzua, S.A. (SPRI)
Urkixo zumarkalea, 36, 4
48011 Bilbo.
Tel.: 944 037 000 (www.spri.es)
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Emakume Ekintzaile eta
Enpresaburuentzako Mikrokredituak
Hartzaileak: hiru urte baino gutxiagoko
denbora-tartean jardueraren bat hasi
duten edo jardueraren bat abian jartzen
ari diren eta finantza-sistema tradizionalean kreditua lortzeko zailtasunak
dituzten emakume ekintzaile eta enpresaburuak, betiere eta Programan parte
hartzen duten Emakumeen Erakundeetako batek baliozkotutako enpresa-plan
bat aurkezten badute; horretaz gain, eta
Enpresa Txiki eta Ertainetarako Politikaren Zuzendaritza Nagusiak (DGPYME)
enpresa-plan horren aldeko aurrekalifikazioa eman beharko du.
Finantzatuko den gehieneko zenbatekoa:
25.000 € gehienez (emandako zenbatekoa ez da proiektuaren guztizko kostuaren % 95 baino handiagoa izango).

Garapen-La Caixa Mikrokredituak
Hartzaileak: banku bermerik ez dutelako, finantzaketa eskuratzeko zailtasunak dituzten gizabanakoak; batez
ere, 45 urtetik gorakoak, guraso bakarreko etxeguneak, emakumeak, etorkinak, epe luzeko langabeak, elbarriak…
Finantzaketaren gehieneko zenbatekoa: 15.000 €.

Interes-tasa: % 6 finkoa gehienez.

Interes tasa: % 7,5 finkoa.

Amortizazio-epea: 5 urte, hautazko 6 hileko gabealdia izateko aukerarekin.

Amortizatzeko epea: 5 urte (6 hilabeteko gabezialdia egiteko aukera).

Erakunde sustatzaileak: berdintasuneko
Ministerioa, DGPYME, Aurrezki Kutxen
Espainiako Konfederazioa eta La Caixa.

Informazio gehiago:
Gasteizko Udaleko Ekonomia Sustapenerako Saila
Olagibel 4
01001 Gasteiz
Tel.: 945 161592.

Informazio gehiago izateko:
Erakunde sustatzaileetako edozeinetan.
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ELKARREN BERMERAKO
SOZIETATEAK
1. Elkargi, S.G.R.
Hartzaileak: Euskal Autonomia Erkidegoko enpresak, edozein forma juridiko dutela ere.

Hartzaileak: Euskal Autonomia Erkidegoko enpresak, edozein forma juridiko dutela ere.

Laguntza mota: finantza eta teknika
abalak.

Laguntza mota: finantza eta teknika
abalak.

Betekizunak: Elkargi, S.G.R. sozietateko bazkide partaidea izan behar du enpresak. Bazkide izateko,
480,81 euroren sozietate partaidetza izenpetu behar da, abalatutako 12.020,24 euroko edo zatikiko.

Finantza abalen ezaugarriak: gehieneko zenbatekoa: 1.300.000 €.

Finantza abalen ezaugarriak: gehieneko zenbatekoa: 1.500.000 €
Interes tasa: Euriborra + 1 puntu.
Amortizatzeko epea: 15 urte arte.
Irekitzeko komisioa: % 0,50, behin.
Azterlaneko gastuak: eskaera egitean, % 0,15; abala egitean, % 0,35.
Abalaren komisioa: % 0,50, urteko.
Informazio gehiago:
ELKARGI S.G.R
Posta kalea, 24, 1. solairua
01001 Gasteiz
Tel.: 945 23 12 12
www.elkargi.es
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2. Oinarri, S.G.R.

Interes tasa: euriborra + 1 puntu.
Amortizatzeko epea: 15 urte arte, higiezinetan eginiko inbertsioetarako;
eta 7 urte arte, gainerako aktibo
finkoetan eginiko inbertsioetarako. Bi
urteko gabezialdia egiteko aukera.
Irekitzeko komisioa: % 0,50, behin.
Azterlaneko gastuak: eskaera egitean, % 0,10; abala egitean, % 0,40.
Abalaren komisioa: % 0,50, urteko.
Betekizunak: oinarri sozietateko bazkide partaidea izan behar du enpresak. Bazkide izateko, 120,20 euroren
sozietate partaidetza izenpetu behar
da, abalatutako 3.005,06 euroko edo
zatikiko.

Informazio gehiago:
OINARRI, SGR
E‑3 eraikina, 2. solairua
Arabako teknologia elkartegia
01510 Miñao
Tel.: 945 298 280
www.oinarri.es
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Arrisku Kapitala

Business Angels Network Euskadi
(BAN Euskadi)

1. Hazibide, S.A.
Hartzaileak: Arabako enpresa ertain
eta txikiak, berriak edo oraintsu sortuak.
Laguntza mota: aldi baterako partaidetza, enpresaren sozietate kapitalean. Gehienez ere 120.000 eurorena. Partaidetza betiere gutxiengo bat
izango da, sozietate kapitalaren % 50
baino gutxiagorena.
Informazio gehiago:
Zubizarreta Consulting.
Vicente Goikoetxea, 6, 5. eskuina
Gasteiz. Tel.: 945 271 374
www.hazibide.com

2. Euskadiko Arrisku Kapitaleko
Kudeaketa, SGECR, SA.
Hartzaileak: EAEn kokatutako enpresak, sortu berriak nahiz jadanik eratuta daudenak eta hedapen- edo
garapen-plana dutenak.
Laguntza mota: inbertsiorako 5-10
urteko denbora-muga ezarrita duten
enpresen kapitalean aldi baterako
parte hartzea.
Informazio gehiago izateko:
Euskadiko Arrisku Kapitaleko Kudeaketa, SGECR, SA
Urkixo zumarkalea, 36, 2. solairua
Bizkaia Plaza Eraikina
48011, Bilbo.
Tel.: 94 479 01 92
www.gestioncapitalriesgo.com

Hartzaileak: produktu edo zerbitzuetan,
prozesuetan, merkatuan eta abarretan
elementu berritzaileak biltzen dituzten eta finantzaketa-arazoak dituzten
enpresa-proiektu sortu berriak.
Laguntza mota: inbertitzaile pribatuek
enpresaren kapitalean parte hartzea.
Informazio gehiago izateko:
BAN Euskadi
Kale Nagusia, 50, 5 · 4811, Bilbo
Tel.: 944 00 28 00
www.baneuskadi.es

Enpresen Kokalekuagatiko
Laguntzak
Erein Programa
Hartzaileak: Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuetan enpresak sortzeko, zabaltzeko edo modernizatzeko
proiektuak.
Laguntza: diruz lagun daitezkeen ondorengo gastuen % 35 gehienez: proiektuak eta obra-zuzendaritza (diruz lagun
daitekeen inbertsioaren % 10 gehienez),
urbanizazio-obrak egikaritzeko materiala, eraikuntza-obrak egikaritzeko materiala, makineria, tresneria, altzariak, ekipo informatikoak eta komunikaziokoak,
hardware nahiz software, eta beste
azpiegitura batzuk.

Informazio gehiago izateko:
Itsasmendikoi
Arkaute zk.g. - 01192 Arkaute (Araba)
Tel.: 945 285387
edo Landa Garapen Elkarteetan.

Leader Programa
Hartzaileak: EAEko hainbat landaeremutan mikroenpresak, bigarren eta
hirugarren sektoreetako edozein motatakoak, sortzeko eta/edo modernizatzeko proiektuak, eraldaketa-mikroenpresak eta nekazaritzako elikagaiak
merkaturatzeko mikroenpresak izan
ezik. Laguntzaren azken onuradunak
izango dira MENDINET Toki Ekintzako
Taldeak proposatzen dituen proiektuen
titularrak. Proiektu horiek Landaren eta
Itsasertzaren Garapen Zuzendaritzak
ebatzi eta jakinaraziko ditu.
Laguntza: diruz lagun daitezkeen ondorengo gastuen % 70 gehienez: proiektuak eta obra-zuzendaritza (diruz lagun
daitekeen inbertsioaren % 10 gehienez);
urbanizazio-obren egikaritze materiala;
eraikuntza-obren egikaritze materiala;
makineria; tresneria; altzariak; ekipo informatikoak eta komunikaziokoak, hardware nahiz software; eta beste azpiegitura batzuk.
Informazio gehiago izateko:
Mendinet
Arkaute zk.g. 01192 Arkaute (Araba)
Tel.: 945 410309
edo Landa Garapen Elkarteetan.
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I +E Ekimenak
Hartzaileak: toki korporazio batek edo
autonomia erkidego batek sustatu eta lagundutako enpresa proiektuak, enplegu
egonkorra sortzen dutenak. Ondasun eta
zerbitzuen ekoizpenak gorantz datozen
ekonomia jarduerei lotua izan behar du;
edo, eskualdean ohiko jarduera izanik,
behar asegabeei erantzun behar die.
Laguntza:
——Finantzaketako diru laguntza:
eskatzaileari mailegua eman dion
kreditu erakunde publiko edo
pribatuak finkatutako interesa
hiru puntuz (gehienez) murriztea.
Gehienez ere 5.108,60 €, kontratu
mugagabearekin betetzen den
lanpostu bakoitzeko.
——Kontratu mugagaberako diru
laguntza: 4.808,10 €, lanegun
osorako kontratu mugagabea egin
zaion langile langabe bakoitzeko.
Kontratua behin‑behinekoa bada,
dagokion proportzioa.
——Kudeaketa eginkizunerako diru
laguntza: jasotako zerbitzuen
kostuaren % 75. Gehienez ere
12.020,24 €, guztira.
——Laguntza teknikorako diru laguntza:
lan kostu guztien % 50 (kostu horietan
sartzen dira Gizarte Segurantzari
urtebetean kontzeptu guztiengatik
ordaindu beharreko kotizazioak ere).
Gehienez 18.030,36 €.
——Kooperatibetarako eta lan
sozietateetarako diru laguntzak:
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4.808,10 €, langabe izanik epe
mugagaberako kooperatiban edo
sozietatean sartzen den bazkide
langile bakoitzeko.
Informazio gehiago:
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa
Jesus Apellaniz Margolariaren Kalea, 11
01008 Gasteiz
Tel.: 945 214 176.

Vitoria-Gasteizko Erdialdeko Enpresa
Txikiak Ezartzen, Modernizatzen Eta
Berritzen Laguntzeko Laguntzak
Hartzaileak:
——Erdi Aroko hirigunean edo
Zaramagan merkataritza-, zerbitzuedo ostalaritza-establezimenduren
bat jartzen duten pertsona fisiko edo
juridikoentzat;
——Gorbeiako, Hiribideko, Zabalguneko
eta Bigarren Zabalguneko
merkataritza-eremuetan merkataritzaestablezimenduren bat jartzen duten
pertsona fisiko edo juridikoentzat.
Diru-laguntzen zenbatekoa:
——Diruz lagun daitekeen inbertsioaren
% 40raino Erdi Aroko hirigunean eta
Zaramagan. Gehienez ere 12.000 €
Erdi Aroko hirigunean eta 180 €/m2
Zaramagan.
——Diruz lagun daitekeen inbertsioaren
% 20raino Gorbeiako, Hiribideko,
Zabalguneko eta Bigarren
Zabalguneko eremuetan, 180 €/m2
gehienez.

Diruz lagun daitezkeen ekintzak: merkataritza-lokala berritzea (Erdi Aroko hirigunean izan ezik); merkataritza-lokala
hornitzea (makineria, altzariak, ekipo
informatikoak eta jarduera gauzatzeko
behar den aktibo finko oro), eta merkataritza-lokalen lehiakortasuna, irudia eta
egokitzapena hobetzearekin lotutako
azterlan teknikoak kontratatzea.
Informazio gehiago izateko:
Vitoria-Gasteizko Udaleko Ekonomia
Sustapen eta Estrategia Plangintzaren
Saila
Olagibel kalea, 4. 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 16 15 92

Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko
Hirigunean Merkataritza Lokalak
Birgaitzeko Laguntza
Hartzaileak: erdi Aroko hirigunean
merkataritza-, zerbitzu- edo ostalaritzaestablezimenduren bat jartzen duten
pertsona fisiko edo juridikoentzat.
Diru-laguntzaren zenbatekoa: dagokion
lokala egokitzeko eta birgaitzeko aurrekontuaren zenbatekoaren % 50eraino,
50.000 € gehienez.
Informazio gehiago izateko:
Vitoria-Gasteizko Hirigune Historikoa
era Integralean Biziberritzeko Agentzia.
(ARICH)
Espainia plaza, zk. g., 01001 VitoriaGasteiz
Tel.: 945 16 12 96
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Turismorako Laguntzak
Gauzatu Turismoa
Hartzaileak: Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-garapenerako interes estrategiko bereziko sektoreetan inbertsioak
egiten dituzten enpresa txiki eta ertainak. inbertsioen gutxieneko zenbatekoa
30.000 eurokoa da, eta gehienez 24 hileko denbora-tartean egin behar dira.
Laguntza: enpresa onuradunek honako
laguntza hauek jasotzeko aukera izango
dute:
A. Gehienez ere laguntza jaso
dezakeen inbertsioaren %
30erainoko aurrerakinak, itzuli
beharrekoak, 900.000 euroko
mugarekin.
B. Inbertsio-proiektuaren
bideragarritasun- eta/edo finantzaplana aurretiaz egiteagatiko
kostuaren % 100erainoko
aurrerakinak, itzuli beharrekoak,
6.000 euroko mugarekin.
Informazio gehiago izateko:
Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua SA (SPRI)
Urkixo zumarkalea, 36, 4 - 48011 Bilbo
Tel.: 94 403 70 00 (www.spri.es)

Turismo Sustapenerako Jarduerak
Egiteko Laguntzen Programa
Hartzaileak:
turismo-sustapenerako
jarduera Arabako Lurralde Historikoan

gauzatzen duten turismo-sektoreko
enpresa txiki eta ertainak –pertsona
fisikoak nahiz juridikoak– eta irabazi
asmorik gabeko beste hainbat elkarte
(Eskualdeak, Udalak, irabazi asmorik
gabeko elkarte pribatuak, eta abar).
Diruz lagun daitezkeen jarduerak: turismoa sustatzeko ekintzak; honako hauek
hartuko dira diruz lagun daitezkeen gastutzat: sustapen-materiala prestatzea,
publizitate-ekintzak, turismo-produktuak
sustatzea eta merkaturatzea, turismoko
webguneak diseinatzea eta eguneratzea,
aplikazio informatikoak, informazioguneak, azoketara joatea, eta abar.
Laguntza: turismo-sektoreko enpresen
kasuan, onartutako gastu-aurrekontuaren
% 40rainoko diru-laguntzak, itzuli beharrik gabekoak, 20.000 euroko mugarekin.
Ehuneko hori % 80 izango da ikastaroak
antolatzeagatiko gastuetarako.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak: turismo produktu berritzaileak sortu eta
merkaturatzea; Euskal Autonomia Erkidegotik kanpora turismoaren aldetik
eragin handia duten ekitaldi bereziak
sustatzea; «Euskadi….made in» markarekin turismoa sustatzeko programa
orokorrak.
Laguntza: onartutako gastu garbiaren % 60 arte. Gehienez ere 25.000 €,
erakunde onuraduneko (erakunde eta
proiektu motaren arabera).
Informazio gehiago:
Industria, Merkataritza eta Turismoko
Arabako Bulegoa
Samaniego kalea, 2

Informazio gehiago izateko:
Arabako Foru Aldundiko Ekonomia
Saila
Probintzia plaza, 4, 3. solairua
Tel.: 945 18 17 26

Turismoa Sustatzeko eta
Merkaturatzeko Laguntzak
Hartzaileak: turismo enpresak eta Euskadiko turismoa sustatzen duten bestelako erakundeak (erakunde publikoak,
elkarteak...).
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01008 Gasteiz
Tel.: 945 01 70 55

Enpresetan Informazio eta
Komunikazio Teknologiak
Ezartzeko Laguntzak
Mikroenpresa Digitala
Hartzaileak: egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten mikroenpresak
(10 langile baino gutxiagoko enpresak).
Laguntza: informatika ekipoak erosteko
diru laguntzak, Interneteko konexioko
harpidetze eta kuota gastuetarakoak,
eta antibirusa erostekoak.
Zenbatekoa: informatika ekipoen kostuaren % 25 (gehienez 250 €, ordenagailuko; eta gehienez 2 ekipo, enpresako),
Interneteko konexioko harpidetze eta
kuota gastuen % 50 (gehienez 200 €),
antibirusaren kostuaren % 100 (gehienez 90 €).
Informazio gehiago:
Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua, S.A. (SPRI)
Urkixo zumarkalea, 36, 4
48011 Bilbo. Tel.: 944 037 000
(www.spri.es)

Hobeki Digitala
Hartzaileak: egoitza Euskal Autonomia
Erkidegoan duten enpresa ertain eta txikiak, euren antolakundeak digitalizatze-
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ko tresna gisa informazio eta komunikazio teknologiak sartu nahi dituztenak.

48011 Bilbo.
Tel.: 944 037 000 (www.spri.es).

Laguntza: informazio eta komunikazio
teknologiak ezartzeko planak egiteko
edo beharren diagnostikoa egiteko diru
laguntzak. Baita ere, enpresaren prozesu guztiak edo zati bat digitalizatzera
jotzen duten informazio eta komunikazio teknologiak ezartzeko planak gauzatzeko diru laguntzak. Ezinbestekoa
da prozesu horiek lotura izatea jarduera
mota jakin batzuekin, hala nola: Negozio elektronikoa, marketin elektronikoa,
produktuak modu elektronikoan erosteko eta saltzeko prozesua kudeatzeko
sistemak txertatzea, enpresako intraneta eta/edo estraneta diseinatzea eta
txertatzea, enpresaren webgunea diseinatzea eta txertatzea (betiere, webgune
horrek elkarreragineko/trantsakzionalitateko elementuak biltzen baditu), “wiki”
motako tresnetan oinarritutako barnekomunikazioko sistemak txertatzea, informazioaren segurtasuneko sistemak
txertatzea, eta abar.

IKT-etarako Mailegua, Avanza Plana

Zenbatekoa: diagnosiak egiteko, ezartze
planak egiteko edo plan horiek gauzatzeko kostuen % 35 arte. Gehienez 12.000 €, enpresako. Hala ere,
18.000 eurorainokoa izan daiteke laguntza, proiektua bikaintzat jotzen bada.
Informazio gehiago:
Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua, S.A. (SPRI)
Urkixo zumarkalea, 36, 4

Hartzaileak: banda zabal bidezko Interneterako konexiorik ez duten eta banda
zabal bidezko Interneterako konexio
lortzeko ekipamenduetan inbertsioa egiten duten enpresa txiki eta ertainentzat,
baita konexio mota hori izanik, enpresaprozesuak hobetzeko edo negozioa nahiz faktura elektronikoa ezartzeko softwaren eta hardwaren inbertsioak egiten
dituztenentzat ere.
Finantza daitezkeen inbertsioak: produktu elektronikoak, informatikoak eta
telekomunikazioetakoak, hardware, software, aplikazioak, zerbitzuak eta honako
hauetarako edukiak barne:
——Banda zabal bidezko Interneterako
sarbidea: banda zabal bidezko
Interneterako konexio-zerbitzuan
alta ematea finantzatu ahal izango
da, ez, ordea, hileko kontsumoak
eta sartzeko produktuak,
segurtasunekoak barne.
——Interneteko presentzia, enpresaren
web-orria eta atariak egitea barne.
——IKTak enpresa-prozesuetan sartzea
kudeaketa aurreratuko tresnen
bitartez: CRM , ERP, hornidurakateko sistemak, dokumentuak
kudeatzeko sistemak eta abar.
——Merkataritza elektronikoa eta
fakturazio elektronikoa
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Finantzatuko den gehieneko zenbatekoa: inbertsioaren % 100eraino, BEZa
gabe, gehienez 200.000 € azken onuradun eta urte natural bakoitzeko.

Informazio gehiago:
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa
Jesus Apellaniz Margolariaren kalea, 11
01008 Gasteiz.
Tel.: 945 214 176

Interes-tasa: % 0
Amortizazio-epea: 36 hilabete, barnean
hartutako gabealdiko 3 hilabete izateko
aukerarekin
Informazio gehiago izateko:
Banku eta kutxa nagusien bulegoetan
edo KOIn
(www.ico.es).

Kontrataziorako laguntzak
Lan eta Inmigrazio Ministerioaren
Enplegurako Pizgarriak
Hartzaileak: langabe gisa inskribatuta
dauden eta laneratzeko zailtasun bereziko talderen batekoak diren gizabanakoak kontratatzen dituzten pertsona
fisikoak edo juridikoak.
Laguntza: oro har urteko 500 eta
1.500 € bitartekoak izango diren hobariak, gutxienez 2 urtez, eta gehienez kontratualdi osorako. Langile elbarria izanez gero, urteko 4.500 eta
6.300 euro izango dira, kontratualdi
osoan. Hobaria kalkulatzeko, aintzat
hartuko dira kontratu mota eta kontrataturiko langilearen giza taldea.

Eusko Jaurlaritzaren Laguntzak,
Enplegurako
Hartzaileak: langabe gisa inskribatuta
dauden eta laneratzeko zailtasun bereziko talderen batekoak diren gizabanakoak kontratatzen dituzten pertsona
fisikoak edo juridikoak.
Laguntza: itzuli beharrik gabeko diru
laguntza. Oro har, 2.500 € izango da
aldi baterako kontratuetarako; 3.000 €,
aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko; eta 6.000 €, kontratu mugagabeetarako. Aipaturiko zenbatekoei
%25 gehituko zaie kontratatzen den
pertsona emakumea bada. Kopuru horiek aldatu egin daitezke, langilea zein
giza taldetakoa den. Lanaldi zati bateko
kontratua baldin bada, kontratuko lanaldiak lanegun osoaren aldean duen proportzioa aplikatuko zaie diru laguntzen
zenbatekoei.
Informazio gehiago:
Eusko Jaurlaritzako Justizia
Lan eta Gizarte Segurantzako lurralde
ordezkaritza.
Samaniego kalea, 2
01008 Gasteiz
Tel.: 945 017 030.

Eusko Jaurlaritzako Langile
Autonomoentzako Ezohiko Laguntzak
Hartzaileak: langabe gisa inskribatuta
dauden eta egoera horretan hiru hilabeteko gutxieneko antzinatasuna duten
pertsonak lanaldi osorako edo lanaldi partzialerako kontratatzen dituzten
pertsona fisiko edo juridikoentzat.
Laguntza: diru-laguntzaren zenbatekoa
honako hau izango da: kontratatutako
pertsonei dagokien eta enpresak ordaindu beharreko gizarte-segurantzaren kuotaren % 100, gehienez ere sei hilabetez.
(1. kotizazio-taldearen barnean hartutako
kontratazioak badira, laguntzak kuota horren % 50ekoak izango dira).
Diru-laguntza honela ordainduko da:
lehenengo ordainketan % 50, eta bigarrenean ehuneko bera diru-laguntzaren
xedea egiaztatzen denean.
Informazio gehiago izateko:
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta
Gizarte Gaietako Saila
Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego kalea, 2, 01008
Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 70 30
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4.1. HELBIDE INTERESGARRIAK
4.2. ENPRESA ELKARTEAK
4.3. WEBGUNE
INTERESGARRIAK

Ekonomia Sustapenerako eta
Plangintza Estrategikorako Saila

Hirigintza- Plangintza: Eraikuntzen
Zerbitzua

Olagibel kalea 4
01001 Gasteiz
Tel.: 945 161592

San Prudentzio kalea, 30
01005 Gasteiz
Tel.: 945 161 115

Cetic

Ingurumen eta Iraunkortasun: Kontrol
Jardueren Zerbitzua

Castro Urdiales kalea, 10
01006 Gasteiz
Tel.: 945 161 505

San Prudentzio kalea, 30
01005 Gasteiz
Tel.: 945 161 116

Ignacio Ellacuria ikastegia
Castro Urdiales kalea, 12
01006 Gasteiz
Tel.: 945 16 18 60

Bulego zentralak
Espainia plaza, 1
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 16 16. Herritarrentzako
informazioa: 010 telefonoa

Ogasuna eta Ekonomia Saila
Dato kalea, 11
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 161 160
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ARABAKO MERKATARITZA ETA
INDUSTRIA GANBERA

ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU
PUBLIKOA (INEM)

Enpresak Sortzea - Enpresa Leihatila

Probintziako zuzendaritza

Dato kalea, 38
01005 Gasteiz
Tel.: 945 141800

Jesus Apellaniz Margolariaren kalea,
11, behea
01008 Gasteiz
Tel.: 901 11 99 99

SPRI
Urkixo zumarkalea, 36, 4. solairua
48011 Bilbo
Tel.: 944 037 000

Itsasmendikoi
01192 Arkauti (Araba)
Tel.: 945 28 53 87

Bulego Orokorrak
Dato kalea, 38
01005 Gasteiz
Tel.: 945 141 800

Txagorritxu

Aiarako Bailarako Antena

San Martin

Tres Cruces kalea (Arza)
01400 Llodio
Tel.: 94 6559008

Clemente Arraiz Margolariaren kalea, 7
01008 Gasteiz

Jose Atxotegi kalea, 2
01009 Gasteiz

ARABAKO ENPRESA ETA
BERRIKUNTZA ZENTROA (CEIA)
Albert Einstein kalea, 15. Arabako Teknologia Elkartegia
01510 Miñao (Araba)
Tel.: 945 298 282

Laudio
ARABAKO FORU ALDUNDIA
Berrikuntzaren eta Ekonomia
Sustapenaren Saila
Probintzia plaza, 5
01001 Gasteiz
Tel.: 945 181 818

Izoria kalea, 2
01400 Laudio

AMURRIO BIDEAN
Toki garapenerako elkartea

EUSKO JAURLARITZA

Salbador zumarkalea, z/g.
01470 Amurrio
Tel.: 945 891 721

Zuzenean. Herritarrei Arreta

Foru Ogasuna

Ramiro Maeztu kalea, 10, behea
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 012

Samaniego kalea, 14 · 01008 Gasteiz
Tel.: 945 18 18 18
Zerga informazioa: Tel.: 945 18 15 55

Lan Eta Gizarte Segurantzako
Ordezkaritza

Herriko Plaza, 4
01400 Laudio
Tel.: 946 725 483
San Juan plaza, z/g
01300 Guardia
Tel.: 945 600 135

ASLE: Euskadiko Lan Baltzuen
Elkargoa Laborales De Euskadi
C/ Pedro Asúa 57
01008 Vitoria-Gasteiz
Tlf.: 945 21 41 25

Samaniego kalea, 2
01008 Gasteiz
Tel.: 945 017 030

Industria Ko Ordezkaritza
Samaniego kalea, 2
01008 Gasteiz
Tel.: 945 017 770
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ERKIDE: Euskadiko Lan Elkartuko,
Irakaskuntzako Eta Kredituko
Kooperatiben Federazioa

GARAPEN: garapen agentzien
Euskadiko elkartea

GIZARTE SEGURANTZAKO
DIRUZAINTZA NAGUSIA

Uribitarte kalea, 6, 2
48001 Bilbo
Tel.: 944 243 223

Posta kalea, 42 A
01004 Gasteiz
Tel.: 945 16 27 00

BULTZ-LAN

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA.
Arabako campusa

Urbina kalea, 7, 9
01002 Gasteiz		
Tel.: 945 20 33 40

Pedro Orbea kalea, 8
01002 Gasteiz
Tel.: 945 120 841

Izardui Komandantearen kalea, 2
01006 Gasteiz
Tel.: 945 013 000

SARTU ELKARTEA

PROBINTZIAKO MERKATARITZA
ERREGISTROA

Nafarroako Errege‑Erreginen kalea, 51
01013 Gasteiz
Tel.: 945 122 050

Errege Atea, 20
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 12 80 61

Gaztelako atea, 5, 7
01007 Gasteiz
Tel.: 945 011670

AJEBASK-ARABA
Karta plaza, 13-15
01006 Gasteiz
Tel.: 945 121 929

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SEA: Arabako Enpresaburuen Sindikatua

Elexondo, 17
01470 Amurrio
Tel.: 945 89 23 12

Posta pasabidea, 32, 6
01001 Gasteiz
Tel.: 945 000 400

AMPEA: Arabako emakume
enpresaburu eta profesionalen elkartea
Errekatxiki kalea, 29, behea
01003 Gasteiz
Tel.: 945 125 050
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Gaztelako atea, 5, 7
01007 Gasteiz
1. erregistroa: 945 003 563

San Juan plaza, z/g
01300 Guardia
Tel.: 945 600 072

Karmengo Andre Mariaren kalea, 27
01400 Laudio (Araba)
Tel.: 94 672 05 29

KOOPERATIBEN ETA LAN
SOZIETATEEN ERREGISTROAK
(EUSKO JAURLARITZA)
Donostia kalea, 1
01010 Gasteiz
Tel.: 945 019 335

EKONOMIA ETA OGASUN
MINISTERIOA. PROBINTZIAKO
ORDEZKARITZA
Olagibel kalea, 7
01001 Gasteiz
Tel.: 945 12 48 35
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ADEADA - Asociación Empresarios de
Automoción de Álava

4.2. ENPRESA ELKARTEAK
A F A - Asociación Floristas de Álava
Logroño kalea, 7
01012
Vitoria-Gasteiz
945 28 00 45
Asociación de Comerciantes de la
Plaza de Abastos de Vitoria
Jesus Guridi kalea, z/g
01004
Vitoria-Gasteiz
945 287 972; 945 259 153
Abra - Asociación de Bodegas de Rioja
Alavesa
Edificio de la Cuadrilla de Rioja Alavesa,
Carretera de Vitoria, 2
01300
Guardia
945 600 278

Mariano San Miguel Musikariaren
kalea, 1, behea
01003
Vitoria-Gasteiz
945 253 388
AEXAL - Asociación de Excavadores
de Álava
Kexaako Gazteluaren kalea, 9, 11. bulegoa
01007
Vitoria-Gasteiz
945 140 133
AFOGASCA - Asociación Instaladores
de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización y Mantenimiento de Álava
Madril kalea, 66, solairuartea
01002
Vitoria-Gasteiz
945 286 962
Agrupación Mayoristas de Frutas y
Hortalizas
Oto hiribidea, 70
01010
Vitoria-Gasteiz
945 220 079

ACISA - Asociación de Comercio e
Industria de Salvatierra

Agrupación Mayoristas de Pescado

Foru kalea, 15
01200
Agurain
945 300 241

Ama Vedruna kalea, 2, 2. eskuina
01008
Vitoria-Gasteiz
945 213 826

Agrupación Transporte por Carretera
Gasteizko kuadrilla, 5, behea
01013
Vitoria-Gasteiz
945 273 600/11
AJEBASK - Asociación Jóvenes Empresarios de Álava
Karta plaza, 13‑15, behea
01006
Vitoria-Gasteiz
945 121 929
Álava Incoming
Dato kalea, 38, Merkataritza Ganberaren Etxea
01005
Vitoria-Gasteiz
945 141 800
AMPEA - Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava
Errekatxiki kalea, 29, behea
01003
Vitoria-Gasteiz
945 125 050
APILL - Asociación de Pequeños Industriales de Llodio
Zumalakarregi hiribidea, 33, 1. eskuina
01400
Llodio
94 403 05 78
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APYMCA - Asociación de Pequeños y
Medianos Comerciantes de Amurrio

Asociación Alavesa de Agricultura
Ecológica

Asociación de Comerciantes del Centro
Comercial Dendaraba

Landako kalea, 8, 1 (Kultura Etxea)
01470
Amurrio
945 891 200

La Paloma kalea, 6
01002
Vitoria-Gasteiz
945 26 10 47

Bake kalea, 5 / Posta kalea - Independentzia kalea, z/g
01004
Vitoria-Gasteiz
945 146 096

ARTISAU - Asociación de Artesanos

Asociación Anticuarios y Almonedistas
de Vitoria

49. posta kutxa
01080
Vitoria-Gasteiz
666 88 29 45
ASELCAR - Asociación de Carnicerías
Selectas de Álava
Aiztogile kalea, 61
01001
Vitoria-Gasteiz
945 123 500
ASEMASAL - Asociación de Ascensoristas
Zurrupitieta kalea, 30 (Jundizko industrialdea)
01015
Vitoria-Gasteiz
945 290 230

Hedegile kalea, 33
01001
Vitoria-Gasteiz
945 251 649
Asociación Comerciantes e Industriales
de Langraitz
Langraiz hiribidea, 23, behea, ezkerra
01230
Iruña Oka
945 361 929
Asociación Comerciantes y Servicios
del Valle de Zuya
Udaletxearen plaza, 1
01130
Murguia
945 462 436

Asociación de Pasteleros y Confiteros
Artesanos de Álava

Asociación de Comerciantes Álava
Tradición de Vitoria-Gasteiz

Aiztogile kalea, 61
01001
Vitoria-Gasteiz
945 123 500

Aiztogile kalea, 61
01001
Vitoria-Gasteiz
945 123 500
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Asociación de Comercio y Servicios del
Centro Comercial Gorbeia
Gorbeia dendagunea, 14. lokala
01196
Etxebarri-Ibiña
902 147 424
Asociación de Comercios y Servicios
Calle Gorbea
Gorbeia kalea, 42
01012
Vitoria-Gasteiz
945 229 472
Asociación de Comercios y Servicios
Adurtza-San Cristóbal
Txalaparta kalea, 25
01006
Vitoria-Gasteiz
945 139 718
Asociación de Electrodomésticos y
Afines
Ramiro Maeztu kalea, 10
01008
Vitoria-Gasteiz
945 146 542
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Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Provincia de
Álava
Posta kalea, 32, 6
01001
Vitoria-Gasteiz
945 000 400

Asociación de Maquinas Recreativas
de Álava

Asociación Fotógrafos Profesionales
de Álava

Basoa kalea, 2, 1. solairua, 2. bulegoa
01012
Vitoria-Gasteiz
945 228 237

Basoa kalea, 2, 1. solairua, 7. bulegoa
01008
Vitoria-Gasteiz
945 248 068

Asociación de Panaderías de Álava

Asociación Gremial de Empresarios de
Artes Graficas y Manipulados de Papel

Asociación de Fabricantes de Tubo
de Acero Soldado Longitudinalmente
y Accesorios de Fundición Maleable
Roscado para Tubería

Posta kalea, 32, 7
01001
Vitoria-Gasteiz
945 16 25 00

Gasteiz hiribidea, 81, 1, ezkerra
01009
Vitoria-Gasteiz
945 228 500; 945 242 995

Asociación de Pequeños Empresarios
de Álava

Asociación de Instalaciones Eléctricos
Posta kalea, 32, 7
01001
Vitoria-Gasteiz
945 000 400
Asociación de Joyeros, Plateros, Relojeros y Bisuteros de Álava
Dato kalea, 7
01005
Vitoria-Gasteiz
945 232 980
Asociación de Mantenedores-Reparadores e Instaladores de Calor y Frío de
Álava
Posta kalea, 32, 7
01001
Vitoria-Gasteiz
945 000 400

Olagibel kalea, 20, 1. solairua, 6. bulegoa
01005
Vitoria-Gasteiz
945 271 570

Pio XII.aren kalea, 2, solairuartea
01012
Vitoria-Gasteiz
945 221 753
Asociación Hostelería de Álava
C/ Pio XII, 2 entresuelo
01004
Vitoria-Gasteiz
945 267 766
Asociación Maestros Pintores de Álava

Asociación del Gremio de Libreros de
Álava
Antso Jakitunaren kalea, 1
01008
Vitoria-Gasteiz
945 130 851
Asociación Empresarios de Artziniega
Gari hiribidea, 25
01474
Artziniega
945 396 027

Madril kalea, 50, solairuartea, ezkerra
01002
Vitoria-Gasteiz
945 268 470
Asociación Plaza de Abastos de Laudio
Nerbioi kalea, 6 (Abastos plaza)
01400
Llodio
94 672 03 40
Asociación Profesional de CarnicerosCharcuteros Cadena 15
La Paloma kalea, 4, behea
01002
Vitoria-Gasteiz · 945 287 573
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Asociación Profesional de Empresarios
de Peluquerías de Caballeros
Madril kalea, 52, solairuartea
01002
Vitoria-Gasteiz
945 257 613
Asociación Profesional de Empresarios
de Peluquerías de Señora
Posta kalea, 48
01004
Vitoria-Gasteiz
945 289 947
Asociación Provincial de Auto-Escuelas
Vicente Aleixandre kalea, 34
01003
Vitoria-Gasteiz
945 264 231

Asociación Reparación de Calzado
Gorbeia kalea, 42
01012
Vitoria-Gasteiz
945 229 472
ASTEDA - Asociación de Servicios
Técnicos Electrónicos de Álava
Venezuela kalea, 7
01008
Vitoria-Gasteiz
945 200 372
ASVAMM - Asociación Vasca de
Empresas Constructores de Moldes y
Matrices
Posta kalea, 32, 7
01001
Vitoria-Gasteiz
945 000 400

Asociación Provincial de detallistas de
Alimentación en Álava

Colegio de Ópticos

Aiztogile kalea, 61
01001
Vitoria-Gasteiz
945 123 500

Bake kalea, 1
01004
Vitoria-Gasteiz
945 252 166

Asociación Provincial de empresarios
minoristas de pescado de Álava

COVIRAN

F A V I - Federación de Asociaciones Empresariales de Fontanería, Saneamiento,
Gas, Calefacción y Afines de Euskadi
Madril kalea, 66, solairuartea
01002
Vitoria-Gasteiz
945 286 962
Gasteiz-On Medieval
Errementari kalea 94
01001
Vitoria-Gasteiz
945 150 268
Gasteiz-On Este
Errementari kalea 94
01001
Vitoria-Gasteiz
945 150 268
Gasteiz-On Gorbea-Avenida
Errementari kalea 94
01012
Vitoria-Gasteiz
945 150 268
Gasteiz-On Zaramaga

Frantzisko Xabier Landaburu kalea, 74, 3. D
01010
Vitoria-Gasteiz
945 261 420; 656 724 488
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Lermandabidea, 5
01015
Vitoria-Gasteiz
945 290 014

Errementari kalea 94
01001
Vitoria-Gasteiz
945 150 268
Gasteiz-On Ensanche
Errementari kalea 94
01001
Vitoria-Gasteiz
945 150 268
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U A G A - Unión Agricultores y Ganaderos de Álava
Simon Bolibar plaza, 14, behea
01003
Vitoria-Gasteiz
945 260 533
UNECA - Unión Empresarios de la
Construcción
Posta kalea, 32, 6
01001
Vitoria-Gasteiz
945 14 39 01
UNIMODA - Unión Textil de Álava
Aiztogile kalea, 61
01001
Vitoria-Gasteiz
945 123 500
VENTAPRENSA - Asociación Profesional de Vendedores de Prensa
Antso Jakitunaren kalea, 1
01008
Vitoria-Gasteiz
945 130 851
Asoc. de Bodegas y Comercios Elciego
XXI
Guardiarako bidea z.g.
01340 · Elciego
945 606 260

4.3. WEBGUNE
INTERESGARRIAK
ERAKUNDEAK
www.vitoria-gasteiz.org
Gasteizko Udala
www.camaradealava.com
Arabako Merkataritza eta Industria
Ganbera Ofiziala
www.camaras.org
Merkataritza ganberen sarea.
www.alava.net
Arabako Foru Aldundia
www.euskadi.net
Euskal Autonomia Erkidegoaren
erakunde webgunea

www.e-empresarias.net
Emakume enpresaburu eta
enpresa‑sortzaileentzako informazioa.
Emakumearen Institutuaren eta
Merkataritza ganberen PAEM programa.
www.meh.es
Ekonomia eta Ogasun Ministerioa
www.mityc.es
Industria, Turismo eta Merkataritza
Ministerioa
www.ipyme.org
DGPYME zuzendaritzaren ataria:
enpresa ertain eta txikientzako
informazioa, diagnosi baliabideak eta
kudeaketa
www.cdti.es
Teknologia eta Industria Garapenerako
Zentroa
www.sepe.es / www.redtrabaja.es
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa

www.lanbide.net
Euskal Enplegu Zerbitzua

www.mtin.es
Lan eta Immigrazio Ministerioa

www.spri.es
SPRI (Industriaren Sustapen eta
Eraldaketarako Baltzua)

www.seg-social.es
Gizarte Segurantza

www.eustat.es
Euskal Estatistika Erakundea (EUSTAT)

www.registradores.org
Jabetzaren eta Merkataritzaren
erregistratzaileen Elkargoa

www.ine.es
Espainiako Estatistika Erakundea

www.rmc.es
Merkataritza Erregistro Zentrala
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www.oepm.es
Espainiako Patente eta Marka Bulegoa
www.erkide.coop
ERKIDE: Euskadiko lan elkartuko,
irakaskuntzako eta kredituko
kooperatiben federazioa
www.elkarlan.coop
Elkar‑Lan, Euskadin kooperatibak
sustatzeko sozietatea

FINANTZAKETA

ENPRESEN GIDAZERRENDAK

www.ico.es
Kredituaren Erakunde Ofiziala

www.civex.net
Euskadiko industriaren eta
esportatzaileen katalogoa

www.hazibide.com
Hazibide: hazi‑kapitaleko Sozietatea
www.oinarri.es
Oinarri, elkarren bermerako sozietatea

www.kompass.es
Nazioko eta nazioarteko enpresen datu
basea

www.elkargi.es
Elkargi, elkarren bermerako sozietatea

www.europages.es
Europako eta nazioarteko enpresen
gidazerrenda

www.fundacionmichelin.es
Enpresa Garapenerako Michelin Fundazioa

www.paginas-amarillas.es
Espainiako enpresen gidazerrenda

www.sea.es
SEA, Arabako enpresaburuen sindikatua

FRANKIZIAK

www.einforma.com
Enpresen txosten osoak

www.boe.es
Espainiako Aldizkari Ofiziala

www.tormo.com
Frankiziei buruzko aholkularitza eta
informazioa

MERKATUEI BURUZKO
INFORMAZIOA

LAGUNTZAK ETA DIRU LAGUNTZAK

www.bya.es
Frankiziei buruzko aholkularitza eta
informazioa

www.aedemo.es
Merkatu, Marketin eta Iritzi Ikerketen
Espainiako Elkartea

www.infofranquicias.com
Frankiziei buruzko informazioa

www.alimarket.es
Merkatuen eta produktuen analisian eta
sektorekako ekonomia informazioan
espezializaturiko online agerkaria eta
gidazerrenda

www.asle.es
Euskadiko Lan Baltzuen Elkargoa
www.confebask.es
CONFEBASK

www.ej-gv.net/delfos
Euskal Autonomia Erkidegoaren
laguntza bilagailua.
www.euskadi.net/r33-2328/es
Eusko Jaurlaritzako enpresentzako
diru-laguntzen gida
www.centrorecursos.com/mapas/ayudas
I+G+Brako laguntza-mapa, GTIZk
garatua
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www.quefranquicia.com
Frankiziei buruzko informazioa

www.esade.edu/guiame.net
Sektorekako eta merkatuetako
informazioko gaikako bilagailua
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www.buscaferias.net
Merkataritza azoken bilagailua
www.ipmark.com
Marketineko eta merkataritza
kudeaketako aldizkaria
www.marketingmk.com
Marketinari buruzko online aldizkaria,
zuzendarientzakoa
www.fecemd.org
Merkataritza Elektronikoko eta Marketin
Zuzeneko Federazioaren webgunea
www.aecem.org
Merkataritza Elektronikoaren eta
Harreman-Marketingaren Espainiako
Elkartea
www.marketalia.com
Interneteko marketinari buruzko ataria,
albisteak eta azterlanak dituena
www.dbk.es
Sektorekako txosten doakoak eta
ordainpekoak dituen ataria
www.aimc.es
Hedabideak ikertzeko elkartearen
webgunea, hedabideen datuak eta
hartzaileak erakusten dituena
www.ojd.es
Agerkarien eta hedabideen hedapenari
eta banaketari buruzko informazioa

BESTE BATZUK
www.intersarea.net
Euskadiko enpresentzako ataria eta
lankidetza sarea, nazioartekotzearen
arlokoa
www.madb.europa.eu
Market Access Database,
esportatzailearen gida eta guzti:
izapideak, datu-baseak, estatistikak eta
abar.
www.exporthelp.europa.eu
Europako Batzordearen web-orria,
Europako merkatua hornitzeko
informazioari buruzkoa
www.taric.es
Kanpoko merkataritzari buruzko
informazioa eta dokumentazioa
kudeatzeko konponbideak: mugazergei buruzko informazioa, salgaien
sailkapena, araudia, estatistikak,
aduana-dokumentuen kudeaketa,
baita hainbat zerbitzu ere, hala nola,
kontsultoretzakoak, aholkularitzakoak,
zerbitzu juridikoak eta prestakuntzaarlokoak
www.juridicas.com
Informazio eta aholkularitza juridikoa
www.aenor.es
Normalizaziorako eta Ziurtapenerako
Espainiako Elkartea
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5

Aholkua bilatu, galdetu

5

Esperientzia erroreen historia bera da,
beraz hobe da bigarren eskukoa erostea.
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AHOLKUAK

Bere bertsioa bakarrik ezagutzen duenak, gaiaz oso gutxi daki. Jakituria galderetan dago.

Aurreko ideietaz aska zaitez:
erlastarraren printzipioa
Termodinamikaren legeen arabera, erlastarrak, bere bolumen eta pisuagatik
ezin du hegan egin, baina… Eskerrak
ez dakien irakurtzen!
«Espero ez dena espero ezazu edo ez
duzu aurkituko, ez baitu arrastorik uzten.» (Heraklito)
Aurrez dauzkagun ideiak dira adimenaren arrakasta handienetako bat. Gertatuko denari aurrea hartzeko aukera
ematen digute eta egoera askori emango
diogun erantzuna prestatzen dute. Hala
eta guztiz ere, zenbat eta handiagoa izan
ideia horien eragina errazago gerta daiteke ikusi nahi duguna bakarrik ikustea.
«Gure ametsak jarraitzea edo arazoak
modu ezohikoetan konpontzen saiatzeak
sari onak ekartzen ditu.» (Roger von
Oech)

Egoera berriek estrategia berriak
eskatzen dituzte
«Guztia ke bihurtuko balitz, sudurra
izango litzateke organorik garrantzitsuena.» (Heraklito)
Heraklitok esan nahi diguna da: lantzen
ari zaren ideia kiskalduko balitz errautsen
artetik ideia bat ateratzeko gai izango al
zinateke?

Erregina gorriaren printzipioa:
aurrerantz joan zaitez
«Zauden lekuan gelditzeko, ahalik eta
azkarren lasterka egin behar duzu. Eta
beste leku batera joan nahi baduzu, gutxienez, bi aldiz azkarrago egin beharko
duzu lasterka.» (Lewis Carroll)
Ezinbestekoa da ahal duzun azkarren
lasterka egitea, zauden lekuan gelditu
nahi baduzu ere. Van Valenek Lewis
Carrollek bere Ispiluan barrena obran
sortutako Erregina Gorria erabiltzen du
metafora gisa bere eboluzioaren printzipioetako batean. Ez du axola egun
espezie bat bere inguruari zein ondo
egokitzen zaion; inoiz ezin dio utzi eboluzionatzeari bere lehiakide eta aurkarien aurrean bere lekua gorde nahi
badu, haiek ere eboluzionatu egiten
baitute.

EKITEKO AHOLKUAK

Irabaziak eta galerak banandu ezin
diren bikiak dira

Proaktiboa izan zaitez
Zure eragin eremuan jardun ezazu

Orekaren bereizgarriak oinarritzat
du egoera edo pertsona orok bi polo
dituela onartzea, positiboak eta negatiboak, eta ez diotela elkarri aurka
egiten, batera existitzen direla baizik.
Aurpegia eta binperra elkarrekin doaz
txanponean.

«Mina edo kaltea ez digu gertatzen zaigunak egiten, gertatzen zaigunari ematen diogun erantzunak baizik.» (Stephen Covey, Oso eraginkorrak diren
pertsonen 7 ohitura).

Desoreka alde txarrean dagoenez (porrot egiteko beldurra, bezeroa galtzekoa,…), egoera horren alde onak zein
diren pentsatu beharko duzu. Esperientziak erakusten digu egoera negatiboei lotuta beti egongo direla egoera
positiboak.

Arazoak?
Ikasteko aukerarik onenak
«Bizitzako korronteen artean aurrera
doan inor ez da arazoetatik aske izango.» (Carl Jung)
«Gatazka argia eta itzala da, arriskua
eta aukera, egonkortasuna eta aldaketa, indarra eta ahulezia, aurrera joateko
bultzada eta tartean jartzen den oztopoa. Gatazka guztiek dute sorkuntza
eta suntsiketaren hazia.» (Sun Tzu, Gerraren artea)

Alkoholiko Anonimoen otoitz espiritua
banatu ezazu: «Jauna, eman iezadazu
indarra aldatu daitezkeen eta aldatu behar diren gauzak aldatzeko, lasaitasuna
aldatu ezin diren gauzak onartzeko eta
jakituria desberdintasuna ezartzeko».

Ez izan beldurrik mugei
«Muga zorrotzek edozein sorkuntza
prozesu suspertu dezakete» (Roger
Von Oech).
Frank Llloyd Wright arkitektoak bere
ikasleei hauxe esan ohi zien: «mugak
dira artista baten lagunik onena». Ohikoa
baino harantzago doazen konponbideak
bilatzera eta bestela aurkituko ez genituzkeen erantzunak aurkitzera behartzen
gaituzte.
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