PROGRAMA: EKIMEN EKINTZAILEEN SUSTAPENA
Enpresak transmisiorako laguntzak 2022

Xedea

• Enpresa-transmisiorako laguntzak, 2021eko urriaren 1etik 2022ko irailaren 30era bitartean gutxienez enpresa baten %
80 funtzionamenduan badago, edo negozioa eskualdatzen bada. Enpresa-eskualdaketa DEMA edo I.Ataleko entitate
adjudikatzailearen tutoretzapean egin behar izan da, DEMAren metodologia aplikatuta (horretarako beharrezkoa da
lagatzaileak aldez aurretik ez zehaztea eskualdatu beharreko enpresa edo negozioaren balioa), eta merkataritza-kontratu
bidez egin beharko da, merkataritza-funtsaren balioa adierazita; edo, kontratu bidezko negozio-eskualdatzeen kasuan.
Eskuratutako
enpresaren
jarduera
ekonomiko
berari
eustea
gutxienez
urtebetez.
• Kanpoan geratzen dira negozio digitalak eta ezkontideen edo odolkidetasuneko edo/eta ezkontza-ahaidetasuneko 3.
mailara arteko senideen arteko eskualdaketak. Transmititzen den entitateko bazkide edo titularra ez izatea Entitate
onuradunetako langile-bazkideak ezin dira transmititzen den entitateko bazkide edo titular izan merkataritza edo
eskualdaketa- kontratua egiten den unean.

Erakunde
onuradunak

Negozioa eskuratzen duen erakundea izango da laguntzaren onuradun: enpresa, edozein forma juridiko duela ere, Bizkaiko
Lurralde Historikoko enpresaburu indibidualak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak barne. Baldintzak:
• Eskuratzea 2021eko urriaren 1etik 2022ko irailaren 30era artean egin izana.
• Titulartasun-aldaketa Ondare-eskualdaketen eta EJD gaineko Zergan edo JEZ jasota geratu behar da.
• Sozietataren egoitza eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. Era berean, lantokia lurralde horretan ere
egongo da.
• Egunean izatea zerga-betebeharrak edo indarreko xedapenak ezarritako Gizarte Segurantzarekikoak.
• Bazkide langilea (ITPyAJDn edo JEZn adierazitako data erreferentziatzat hartuta)
- Bizkaian bizi behar du, gutxienez 3 hilabete, etenik gabe.
- Langabezia, enplegua hobekuntza (betiere lan-kontratuak hitzarmenean ezarritako lanaldiaren % 40 gainditzen
ez badu), ABEEE baten edo EEE baten mende egotea edo lanekoak ez diren praktikak egin izana egiaztatu behar du.
- Autonomoen erregimen berezian edo mutualitate baliokidean alta ematea 2021eko urriaren 1etik 2022ko
irailaren 30era bitartean, biak barne. Azken betekizun hori ez zaie aplikatuko langile elkartuen kooperatibei, ezta
araubide orokorrari heltzen dioten lan-sozietateei ere.
• Gainera, entitate onuradunen bazkide batek gutxienez prestakuntza eginda izan behar du eta DEMAko transmisioko
metodologia osatuta eduki beharko du, eta hala ageri behar da ziurtagirian

Diru-laguntzaren
justifikazioa

Justifikazioa hilabeteko epean aurkeztuko da, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren
titulartasuna aldatzen den egunetik zenbatzen hasita, enpresak erositako kasuetarako, eta diru-laguntza eskatzen duen
entitatearen ekonomia-jardueren gaineko zergan alta ematen den egunetik zenbatzen hasita, negozioa eskualdatzen den
kasuetan.
Era berean, onuradunak dagozkion zerga-betebeharrak eta zerga-betebeharrak betetzen dituela egiaztatuko da.

Diru-laguntzaren
zenbatekoa
Arautegia

Epeak

Erakunde onuradun bakoitzak 10.000 euroko diru-laguntza jasoko du. Kopuru hori 5.000 euro handituko da baldintzak
betetzen dituen bazkide langile bakoitzeko, gehienez ere beste bi pertsonarekin.
Ondorioz, erakunde onuradun bakoitzak gehienez 20.000 euroko diru-laguntza emango du.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 34/2022 FORU DEKRETUA, martxoaren 22koa
Emateko prozedura norgehiagokakoa izango da.
Ekintzak egiteko epeak:
2021eko urriaren 1tetik 2022ko irailaren 30era bitartean. (biak barne)
Eskabideak aurkezteko epea 2022ko ekainaren 1ean hasiko da, 09:00etan, eta 2022ko urriaren 1ean amaituko, 13:30ean.
Eskabideak Internet bidez aurkeztu beharko dira, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren Bulego
Birtuala erabiliz, 39/2015 Legearen 16. artikuluarekin bat. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikora
sartu behar da (www.ebizkaia.eus), eta bertan Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren Bulego
Birtuala aukeratu. Horretarako, sinadura elektronikoa beharko da (Izenpe, NAN elektronikoa, sinadura elektroniko
aurreratua, B@KQ...).
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