
 

Zure Mutuaren web orrian aurkituko duzu bete 
behar duzun inprimakia; ISM itsasoko gizarte 

institutuan, itsas langilea bazara.

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/comunicacion/ex

pedientes-de-regulacion-de-

empleo/web01-tramite/es/ 

Tel.: 012 

mailto:autoenplegua@bermeo.eus
https://www.euskadi.eus/comunicacion/expedientes-de-regulacion-de-empleo/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/comunicacion/expedientes-de-regulacion-de-empleo/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/comunicacion/expedientes-de-regulacion-de-empleo/web01-tramite/es/


 

 

Zure bankuan eskatu 

https://www.ico.es 

 

https://www.ico.es/web/ico/ico-

sector-turistico-y-actividades-conexas- 

 

*119 (Iraunkorrak ez diren beste labore batzuk). 129 

(Iraunkorrak diren beste labore batzuk). 1812 (Inprimaketa 

eta arte grafikoetako bestelako jarduerak). 2512 (Metal- 

arotzeriako gauzak egitea). 4322 (Iturgintza, berogintza eta 

aire girotu sistemen instalazioa). 4332 (Arotzeria instalazioa). 

4711 (Nagusiki elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako 

merkataritza, saltoki ez- espezializatuetan). 4719 (Txikizkako 

beste merkataritza bat, saltoki ez- espezializatuetan). 4724 

(Ogiaren eta okintzako gaien, gozoen eta pastelen txikizkako 

merkataritza establezimendu espezializatuetan). 7311 

(Publizitate- agentziak). 8623 (Odontologia jarduerak). 9602 

(Ileapaingintza eta edergintzako bestelako tratamenduak). 

http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 
 

 

https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/imagene

s_noticias/5e8d954f43479.png 

https://www.ico.es/
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/imagenes_noticias/5e8d954f43479.png
https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/imagenes_noticias/5e8d954f43479.png
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https://tarifasgasluz.com/comercializadoras/ibe

rdrola/bono-social 

https://tarifasgasluz.com/comercializadoras/iberdrola/bono-social
https://tarifasgasluz.com/comercializadoras/iberdrola/bono-social


 

https://www.spri.eus/euskadinnova/eu/euskadiinnov

a-azala/konponbideak-mikroeteetan/izen-

emateak/590.aspx 

902 702 142

https://www.spri.eus/laguntzak/ 

902 702 142

https://www.spri.eus/euskadinnova/eu/euskadiinnova-azala/konponbideak-mikroeteetan/izen-emateak/590.aspx
https://www.spri.eus/euskadinnova/eu/euskadiinnova-azala/konponbideak-mikroeteetan/izen-emateak/590.aspx
https://www.spri.eus/euskadinnova/eu/euskadiinnova-azala/konponbideak-mikroeteetan/izen-emateak/590.aspx
https://www.spri.eus/laguntzak/


 

Eskabidea borondatezko epe-muga baino 

lehen egin hemen: 

    www.euskadi-eus/nire-

karpeta/web01/sede/eu/ 

 

 

Eskabide-epea zabalik 20 milioi euro 

agortu arte edo azaroak 30eko 15:00 arte. 

https://www.euskadi.eus/industria 

 

http://www.euskadi-eus/nire-karpeta/web01/sede/eu/
http://www.euskadi-eus/nire-karpeta/web01/sede/eu/
https://www.euskadi.eus/industria


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskabide-epea zabalik ekainaren 27ra arte 

edo 3milioi euroko kreditua agortu arte. 

 

https://www.euskadi.eus  (Erref.: 14131) 

 

Diru-laguntza justifikazioa egin ondoren 

ordainduko da; epea 2020ko abenduaren 

31n amaituko da 

https://www.euskadi.eus/


 

Eskabide epea zabalik irailaren 30era arte edo 

dirua agortu arte. 

https://www.euskadi.eus/y22-home/eu/ 

Minimis-laguntzak.  Gehienez 800.000 € 
(Gehienez 100.000 nekazaritzan; 120.000 € arrantzan) 

Eskabide epea zabalik abenduaren 31ra arte 

edo dirua agortu arte. 

https://www.euskadi.eus/y22-home/eu/ 

Kolaboratzaileak: IVF Euskal finantza institutua eta 

finantza-erakundeak. 

Eskabide epea zabalik irailaren 30era arte edo 

dirua agortu arte. 

16.000.000 € arteko Kreditu-zabalkuntza  

Ziurtagiri Digitalarekin: 

https://www.euskadi.eus/eusko-

jaurlaritza/tramiteak-zerbitzuak/ 

 

Ziurtagiri Digital barik ikusi: 

www.lanbide.euskadi.eus 

https://www.euskadi.eus/y22-home/eu/
https://www.euskadi.eus/y22-home/eu/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/tramiteak-zerbitzuak/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/tramiteak-zerbitzuak/
http://www.lanbide.euskadi.eus/


 

 

 

 

 
https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001956a.pdf 

 

 

 

Epea zabalik ekainaren 1era arte. 
https://www.euskadi.eus/eusko-

jaurlaritza/tramiteak-zerbitzuak/ 

 

Esteka zuzena hemen: 

www.lanbide.euskadi.eus 

 

Eskabide bakoitzari zenbaki bat esleitu eta, 

haiek aurkezteko epea amaitzean, notario 

aurrean zozketa eginda zenbaki bat hautatu, 

eskabideak ordena hartan aztertu, eta 

deialdiko baldintzak betetzen dituzten guztiak 

esleituko dira, haiek finantzatzeko funtsak 

agortu artean.  Behin aurrekontu-zuzkidura 

amaituta, geratzen diren eskabideei ezezkoa 

eman eta horren berri argitara tuko 

da EHAAn, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko 

zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez. 

(Baliabide ekonomikoak 2.500.000 €) 
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Baliabide ekonomikoak 7.500.000 € 

Eskabideak egiteko epea zabalik 

ekainaren 25era arte 

http://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1103101 

 

Eskabide bakarra aurkeztuko da erakunde 
bakoitzeko, eta gastuak lantoki edo 

establezimendu  
bakarrari egokituko zaizkio. 

 
Laguntzak eskatzeko espedienteak haiek 
sailkatuz ebatziko dira, baremazio-irizpide 
hauetan lortutako puntuak oinarri hartuta: 
 

1. Jarduera eteteak urteko salmentetan 
izandako eraginaren balioztapena 

2. zamen eragina edo jardute-gastuak 
3. Jarduera-denbora. 

 
 

Laguntzaren justifikazioa 2021eko urtarrilaren 21 
baino lehen egin beharko da 

 
Negozioa zabalik mantendu beharko da alarma 
egoera bukatu eta gero, hurrengo 4 hilabeteetan. 

http://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1103101


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baliabide ekonomikoak 7.500.000 € 

Eskabideak egiteko epea zabalik 

ekainaren 28ra arte 

http://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1103201 

 

Eskabide bakarra aurkeztuko da erakunde 
bakoitzeko, eta gastuak establezimendu  

bakarrari egokituko zaizkio. 
 

Laguntzak eskatzeko espedienteak haiek 
sailkatuz ebatziko dira, baremazio-irizpide 
hauetan lortutako puntuak oinarri hartuta: 
 

1. Jarduera eteteak urteko salmentetan izandako 
eraginaren balioztapena 

2. zamen eragina edo jardute-gastuak 
3. Jarduera-denbora. 

 
 

Laguntzaren justifikazioa 2021eko urtarrilaren 29 
baino lehen egin beharko da 

 
Denda zabalik mantendu beharko da alarma egoera 

bukatu eta gero, hurrengo 4 hilabeteetan. 

http://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1103201


 

 

Epea zabalik 1.000 milioi € agortu arte 

ELKARGI-n sarrera ematen den 

hurrenkeran 

https://www.elkargionline.com/ 

943 30 90 60 

Amaia Jugo 

ajugo@elkargi.es 

 

 

http://www.epsv.org/
https://www.elkargionline.com/
mailto:ajugo@elkargi.es


 

 
 
 
 
 
 
 

https://web.bizkaia.eus/eu/oharra/zergen-
arloko-neurriak-covid-19  

 
 

BizkaiBai 
94 612 55 00 

 
 
 

OHARRA:  
Batuz Ticket – Bai ezartzeko data urtebete 

atzeratzen da. 
(2022ko urtarrilaren 1era) 

 

 

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 
2019ko ekitaldiko autolikidazioaren 

zenbatekoaren bigarren ordainketa egiteko 
epea azaroaren 30era arte luzatzen da 

 
 
 
 

https://web.bizkaia.eus/eu/oharra/zergen-arloko-neurriak-covid-19
https://web.bizkaia.eus/eu/oharra/zergen-arloko-neurriak-covid-19


 

 
 
 
 
 
 
 

https://web.bizkaia.eus/eu/oharra/zergen-
arloko-neurriak-covid-19  

 
 
 

BizkaiBai 
94 612 55 00 

 

OHARRA:  
Batuz Ticket – Bai ezartzeko data urtebete 

atzeratzen da. 
(2022ko urtarrilaren 1era) 

 
 
 

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 
2019ko ekitaldiko autolikidazioaren 

zenbatekoaren bigarren ordainketa egiteko 
epea azaroaren 30era arte luzatzen da 

 
 

https://web.bizkaia.eus/eu/oharra/zergen-arloko-neurriak-covid-19
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https://web.bizkaia.eus/eu/bizkaiaaurrera

1. AUTONOMOEI ETA ENPRESA TXIKIEI LAGUNTZEKO MIKROKREDITUAK 
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https://web.bizkaia.eus/eu/bizkaiaaurrera
http://www.seedcapitalbizkaiamikro.org/


 

7. SUSPERTZE ADIMENTSUA 2020 PROGRAMA 

 

 

 

 

 

https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11725&Idioma=EU 

https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11725&Idioma=EU
mailto:berrikuntzazerbitzua@bizkaia.eus
http://www.bizkaia.eus/sustapena-bulegobirtuala


 

9. TRIBUTU NEURRIAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: 
 

Alarma egoera hasieratik eta amaitu arte ez da 

kitatuko hileko kanonik; hau da, etenda dago. 
 

Martxoko kitapena proportzionalki egingo 

da. 

. 

Ez dago eskaerarik zertan aurkeztu; Udalak 

berak egingo ditu proportzioak eta dagozkion 

kitapenak. 

http://www.bermeo.eus/1490.html 
 

Berhaz Tel:  010

 
 
 
 

https://covid19laguntzak.siis.net/eu/

http://www.bermeo.eus/1490.html
mailto:autoenplegua@bermeo.eus
https://covid19laguntzak.siis.net/eu/

