
 

 

Azken eguneratze data: 2020-04-03 

COVID-19 ONDORIOZ ENPRESEI ZUZENDUTA HARTU DIREN NEURRIAK 

EDOZEIN ZALANTZA ARGITZEKO: autoenplegua@bermeo.eus edo 94 617 91 90 
 

 

NEURRIA 

 

SUSTZATZAILEA 
 

HARTZAILEA 
 

NEURRIA 
 

AZALPENA 
 

NON BIDERATU / INFORMAZIO GEHIAGO 

Alarma egoeraren ondorioz 

sortutako ohiz kanpoko prestazioa 

 

Inklusio, Gizarte 

Segurantza eta 

Migrazio 

Ministerioa 

Norberaren 
kontura lan 

egiten dutenak 

(Autonomoak 

edo baliokideak) 

Prestazioa 
 

 

Alarma egoeragatik negozioa itxi behar 
izan duten langile  autonomoak edo 
salmentatan %75 beherapena izan 

dutenak aurreko seihilekoarekin (edo 
kanpainarekin) alderatuta. 

Prestazioa: kotizazio-oinarriaren %70 
(Kotizatzen jarraitzen da.  Ez da kuotarik  ordaintzen) 

Zure Mutuaren web orrian aurkituko duzu bete 
behar duzun inprimakia 

Aldi baterako enplegu 

erregulazioko espedientea (ERTE) 

Lan eta Gizarte 

Segurantza 

Zuzendaritza 

ETEak eta bere 

langileak Prestazioa 

Langile guztien edo parte baten etenaldia 
edo %10-%70 bitarteko jornada 

murrizketa. 

Prestazioa: Langileen langabezia, hauen  
itzulera bermatuz.        Oinarriaren %70.   

Neurria ezinbestekoa bada, enpresak ez 
du ordaindu behar izango Gizarte 

Segurantzako enpresa-ekarpena 50 
langile baino gutxiago badira; bestela, 

%25a ordainduko du. 

https://www.euskadi.eus/comunicacio

n/expedientes-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/


 

 

 

 

 

 

Errekuperatu beharreko baimena 
Estatuko 

Buruzagitza 
Langileak 

 

 

 

Derrigorrezko 
lan-baimena 

Martxoaren 
30etik apirilaren 

9ra 

 

Alarma egoeraren ondorioz jarduera eten 
ez duten langileek, egoera berrian, 

beraien jarduera beharrezkoa ez bada,   
derrigorrezko lan-baimena izango dute 

urtea amaitu aurretik errekuperatu 
beharko dutena. 

Salbuespenak: 

1. Alarma egoeran itxi behar izan ez 
duten autonomoak  

2. Beharrezkoak ez baina ezinbestekoak 
diren jarduerak produkzioa asteburu 
edo karga gutxieneko momentu 
batean duten langile kopurura 
murriztuz. 
 

 

Enpresa arduratuko da izapide guztiez. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29

/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

 

Desplazamenduetarako erantzukizunpeko 

adierazpena eraman. 

Eusko Jaurlaritzako eredua: 

autoenplegua@bermeo.eus  

946179190  

 

 

 

Gizarte Segurantzaren ordainketen 

luzamenduak 

 

 

Gizarte 

Segurantzaren 

Diruzaintza 

Nagusia 

Norberaren 
konturako 

langileak eta 
Enpresak 

 

 

 

 

 

Ordainketen 
luzamendua 

Ordaintzeko 
arauzko 10 egun 
naturalak igaro 

baino lehen 
eskatzen bada 

 

 

Autonomo eta enpresek, 6 hilabete 
atzeratu ahal izango dituzte kuotak 

interesik gabe alarma egoeran jarduera 
eten ez badute.  Pertsona fisikoek 

maiatza - uztaila bitartekoak; pertsona 
juridikoek, apirila-ekaina bitartekoak.  

------------------------------------------- 
Zorren atzerapenik indarrean ez duten 

enpresariek apirila eta ekaina bitartean 
ordaindu beharrekoak luzatu ahal izango 

dituzte %0,5 interes-tasa txikituan. 
--------------------------------------- 

Ohiz kanpoko prestazioaren onuradunek, 
martxoan lan egindako egunen 

ordainketa epez kanpo ordaindu ahal 
izango dute gainkargurik gabe.  

 

 

 

http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30

db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/9c880a2e-

5e4b-411a-918e-4afa97c2a3fe#9c880a2e-5e4b-

411a-918e-4afa97c2a3fe 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
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Hipoteka zorren luzamendua Espainiar 

Gobernua 

Ahultasun 
ekonomiko 

egoeran dauden 
enpresari eta 
profesionalak 

 

Hipotekaren 
ordainketaren 

atzerapena. 

3 + 3 hilabete 

 

Ahultasun ekonomiko egoeran dauden 
enpresari eta profesionalek hipotekaren 

ordainketa atzeratu ahal izango dute 
higiezina jarduerara atxikita dagoenean. 

 

 

Erantzukizunpeko adierazpen bat eraman 

zure banketxera 

 

 

Bonu Soziala 

 

Espainiar 

Gobernua 
Langile 

autonomoak 

 

 

 

Bonu Soziala 

 

 
Negozioa itxi behar izan duten langile  

autonomoek edo salmentatan %75 
beherapena izan dutenek aurreko 

seihilekoarekin alderatuta, bonu soziala 
jaso ahalko dute baldin eta etxeko diru-

sartzea ≤ 2,5 - 3,5 IPREM bada. 
Gehienez 6 hilabete. 

 

Argindarra kontratatuta daukazun erakundean 

https://tarifasgasluz.com/comercializadoras/ibe

rdrola/bono-social 

 

 

 

Argindar eta gas natural 

kontratuen malgutasuna eta 

fakturak kentzea 
Espainiar 

Gobernua 

Autonomo eta 
enpresak 

------------------ 

Autonomo eta 
ETE 

  

 

Zerbitzuaren 
malgutasuna 
kontsumoa 
murrizteko 

 

 

 

Kontratua eten edo aldatu ahal izango da 
penalizazio barik alarma egoera bukatu 

eta 3 hilabetera arte. 

----------------------------------------------- 

Alarma egoerako fakturen ordainketa 
eten ahal izango da hurrengo 6 

hilabeteetako fakturetan zati berdinetan 
ordainduko delarik. 

 

 

 

Argindarra zein gas naturala kontratatuta 

daukazun erakundean 

 

Inplantariak Programa SPRI 

ETE 

(Autonomoak 
barne) 

Aholkularitza 
Telelana ezartzeko aholkularitza 

telematikoa 

 

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

902 702 142 

https://tarifasgasluz.com/comercializadoras/iberdrola/bono-social
https://tarifasgasluz.com/comercializadoras/iberdrola/bono-social
https://www.spri.eus/laguntzak/


 

 

 

Industria Digitala Programa 

 

SPRI 

Industria arloko, 
produktu-prozesu 

industrialen 
zerbitzu tekniko, 

diseinu eta 
logistikako 
enpresak 

Diru-laguntza 

IKT teknologikoak ezartzeko diru-laguntza 
(Telelana, sentsorika, ikusmen artifiziala, 

robotika, fabrikazio gehigarria …) 

Inbertsioaren %25 (E. handiak) %35           

(ertainak) %50 ( Txikiak)  + %5 aukera 

 

Epea zabalik irailaren 25era arte SPRIn 

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

902 702 142 

Gauzatu Industria 
Bideratu eta 

Bideratu berria programen 
atzeratze eta itzultzea 

 
 

Indartu programako ordainketa 
aurreratzea 

SPRI 

Gauzatu 
Industria, 
Bideratu, 

Bideratu Berria 
eta Indartu 
programen 
onuradunak 

Itzulpenen 
atzerapena 

 
 

Ordainketen 
aurrerapena 

Diru-laguntza hauen onuradunek 
uztaileko kuota atzeratu eta hurrengo 

itzultzeetarako egutegia doitu ahal dute. 
Inbertsio eta enplegu-fasean egon ezkero, 

beste 6 hileko luzapena eskatu ahal dute.  

Salbuespenez, maiatzaren 27ra arte,  
Indartu programako ordainketa 

aurreratuko da ikusketa egin aurretik. 

 

Eskabidea borondatezko epe-muga baino 

lehen egin hemen: 

    www.euskadi-eus/nire-

karpeta/web01/sede/eu/ 

 

Bideratu COVID-19 SPRI ETE 
Finantzaketa-

laguntza 

 

COVID-19 dela-eta krisi-egoeran dauden 
enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko 

laguntza 

Finantzaketa-laguntza 

 

 

Oraindik ez da argitaratu 

 

https://www.spri.eus/laguntzak 

902 702 142 

 

 

Elikagaien sektoreko soberakinak 
estaltzeko programa 

EJ Ekonomiaren 

Garapen eta 

Azpiegitura Saila 

 

Nekazaritza, 
arrantza, 

elikadura eta 
landa 

garapeneko 
ETEak  

Laguntza 

 

Salgai galkorrak dituzten eta kostu-prezio 
gainetik saldu ezinik dauden enpresei 

zuzendutako laguntza 

Salgaien ateratze eta kudeaketa 

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


 

 

Sendotu eta Ikerketa 

Programa 

EJ Ekonomiaren 

Garapen eta 

Azpiegitura Saila 

Sendotu eta 
Ikerketa 

Programen 
onuradunak 

Itzulpenen 

atzerapena 

Atzerapena 

Diru-laguntza hauen onuradunek itzuli 
beharreko zenbatekoa atzeratu ahal 

izango dute. 

Kreditu eta alokairuen atzerapena 

 

 

https://www.spri.eus/laguntzak 

902 702 142 

 

Pertsona fisikoei zuzendutako 
laguntza 

(Banakako enpresari / profesional, 
Ondasun Erkidego eta Sozietate 

Zibil) 

LANBIDE 

Banakako 
enpresari / 

Profesionala 

(Autonomoa) 

Ondasun 
Erkidego 

Sozietate Zibil 

Diru-laguntza 

Diru-laguntza 

Autonomo kuota (edo dagokiona) eta 
alokairua ordaintzeko laguntza. 

Gehienez 3.000 €  

 

Agindua oraindik ez da argitaratu 

www.lanbide.euskadi.eus 

945 160 600 – 945 160 601 
 

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

jaurlaritza/tramiteak-zerbitzuak/ 

BGAE erabiltzeko eskubidea 

(EPSV) 
Eusko Jaurlaritza 

Pertsona fisikoak 

(Autonomoak / 
profesionalak 

barne) 

BGAE 
erabiltzeko 
eskubidea 

 

Langabezian dauden pertsonek edo 
jarduera eten dutenek BGAE erabili 
ahalko dute kotizazio oinarriaren 
%100era heltzeko gelditzen zaien 

zenbatekora arte. 

 

 

BGAE kontratatu duzun banku-sukurtsalean 

www.epsv.org    94 415 54 33 

 

https://www.spri.eus/laguntzak
http://www.lanbide.euskadi.eus/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/tramiteak-zerbitzuak/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/tramiteak-zerbitzuak/
http://www.epsv.org/


 

 

Covid-19aren eragin ekonomikoari 
aurre egiteko 

ETE eta autonomoentzako 
finantza- laguntza 

 
 (50/2020 Dekretua martxoaren 31koa) 

EJ Ogasun eta 

Ekonomia Saila 

Kolaboratzaileak: 

ELKARGI eta 

banketxeak 

ETE  

Autonomoak 
barne 

 

Finantzaketa-
lerroa  

EAE ko Admin. 
Orokorraren 

abal eta interes-
tasaren diru-
laguntzarekin 
eta Elkargiren 
bermearekin 

 

-Mailegu amortizagarria ELKARGIREN 
bermearekin likidezia arazoak ekiditeko 

eta 6 hilabeteko estruktura gastuei aurre 
egiteko: Pertsonal gastuak, interesak, zergak, 

maileguen kuotak eta hornidura & kanpo-
gastuak 

5.000 € - 50.000 € autonomoentzat 
50.000 € - 1.000.000 € ETErentzat 

  
Formalizazio Komisioa %0,25 
Abal-komisioa % 0,75-en erdia urteko 
Interes-tasa %0 (diruz-lagunduta) 
Epea: 5 urte (urtebeteko gabealdia aukera) 
Kuotak: hiru hilean behin 

 

 

Epea zabalik 500 milioi € agortu arte ELKARGI-n 

sarrera ematen den hurrenkeran 

https://www.elkargionline.com/ 

943 30 90 60 

Amaia Jugo 

ajugo@elkargi.es 

 
Eskabide-ereduak www.euskadi.eus edo zure 

banku-sukurtsalean 

 

ICO lerro orokorra 

 

ICO Lerro berezia Turismo arloko 
enpresentzat 

Ekonomia 

arazoetarako eta 

digitalizazio 

eraldaketarako 

Ministerioa 

Enpresak 

(Autonomoak, 
ETE eta enpresa 

handiak) 

 

Enpresa 
turistikoak 

Finantzaketa 

Lehentasunezko interesarekin onartutako 
prestamoak. 

ICO erakundearekin hitzarmena duten 
banketxeetan egin ditzakezu izapideak 

 

https://www.ico.es 

--------------------------------------------------------- 

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

turistico-y-actividades-conexas- 

https://www.elkargionline.com/
mailto:ajugo@elkargi.es
http://www.euskadi.eus/
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-


 

 

 

Prozeduren eten edo luzapena 

 

BFA 
Ogasun eta 

Finantza Saila 
 
 
 
 
 

BFA 
Ogasun eta 

Finantza Saila 
 

 
 
 
 

BFA 
Ogasun eta 

Finantza Saila 
 

ETE 

(Autonomoak 
barne) 

Eten edo 
luzapena 

Martxoak 16tik aurrera hasten diren 
zerga-prozeduren eten edo luzapena 

ekainaren 1era arte 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

BizkaiBai 
94 612 55 00 

 

 
 

OHARRA:  
Batuz Ticket – Bai ezartzeko data 

urtebete atzeratzen da. 
(2022ko urtarrilaren 1era) 

 

 

 

Epealdien luzapena 

Enpresa guztiak, 
autonomoak 

barne 

 
Luzapena 

Auto likidazioak eta aitorpenak 
norberaren borondatez aurkezteko 

epealdia ekainaren 1era luzatu  

Epealdien atzerapena Atzerapena 

Zergadunek eskatuta hasi beharreko 
zergen arloko jarduketak egiteko 

epealdiaren hasiera ekainaren 1era 
atzeratu  

Epealdien luzapena 

ETE 

(Autonomoak 
barne) 

Luzapena 

 

Otsaileko auto likidazioak norberaren 
borondatez aurkezteko eta ordaintzeko 

epealdia ekainaren 1era arte luzatu. 
------------------------------------------------- 

Martxoaren 16tik aurrera 
mugaeguneratzen diren likidazioen 

emaitzako kopuruak ordaintzeko epealdia 
ekainaren 1era luzatu 

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


 

 

 
Prozeduren izapideak eten 

 

 
BFA 

Ogasun eta 
Finantza Saila 

 
 
 
 
 
 

BFA 
Ogasun eta 

Finantza Saila 
 
 
 
 
 
 

BFA 
Ogasun eta 

Finantza Saila 

ETE 
(Autonomoak 

barne) 
 
 
 
 
 
 

ETE 
 (Autonomoak 

barne) 
 
 
 
 
 
 

ETE 
 (Autonomoak 

barne) 

Etenaldia 
Zergen arloko prozeduren etenaldia 

martxoaren 16tik ekainaren 1era 
bitartean 

 

 

 

 
https://web.bizkaia.eus/eu/oharra/zer

gen-arloko-neurriak-covid-19  
 
 
 

BizkaiBai 
94 612 55 00 

 
 

OHARRA:  
Batuz Ticket – Bai ezartzeko data 

urtebete atzeratzen da. 
(2022ko urtarrilaren 1era) 

 
 

Zergen borondatezko ordainketen 
gerorapena 

Gerorapena 

Martxoaren 16tik eta ekainaren 1era 
bitartean borondatez aurkeztu eta 

ordaindu beharreko zorrak bermerik gabe 
eta berandutze interesik gabe geroratzeko 

ahalmena. 
3 hilabeteko gerorapena borondatezko 
epealdia amaituta.  Gero, kopuru bereko 

hileko 6 kuota ordainduko dira. 

 
 

Indarreko gerorapenak 
Gerorapena 

Hilabete geroratzen da ordaintzeko 
epealdia luzatuta duten martxoko zorren 

ordainketa berandutze-interesik barik. 
Martxoaren 25ean ez dira kobratuko eta 
ondorengoak ere hilabete luzatuko dira 

PFEZ ordainketa zatikatuen etena Etenaldia 

 

PFEZ ordainketa zatikatuen etenaldia: 
1. eta2. hiruhilekoko auto likidazioen 

etenaldia 

Itzulketen bermea Itzulketa 
Datozen hiletan egin beharreko itzulketen 

bermea eta, ahal dela, aurrerapena 
 

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


 

 

 
Jabari publikoen emakida edo 

okupazio tasen indargabetzea eta 
luzatzea  

BERMEOKO 
UDALA 

 

 
 
 
 

BERMEOKO 
UDALA 

 
 

 

 

BERMEOKO 

UDALA 

Jabari 
Publikoaren 

erabilera duten 
negozioak 

Ordaintzeko 
betebeharra 
indargabetu 
edo luzatu 

Jabari publikoan dauden  negozioek itxita 
dauden bitartean, ez dute alokairu edota 

okupazio tasarik ordaindu beharko. 
 

Zabalik dauden ordainketa epeak 
2020/06/01 datara luzatuko dira. 

Azokaren errolda kitapenak ez dira igorriko 
alarma egoera bukatu arte.   

 

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

Berhaz Tel:  010 

 

 
 

 

Ostalaritzako terrazen tasen 
indargabetzea 

Ostalariak 

 

Ordaintzeko 
betebeharra 
indargabetu 

 

Ostalariek, itxita dauden epean, ez dute 
terraza-tasarik ordaindu behar izango 

 
Sastar-batze tasaren indargabetzea 
 

Ostalari, 
Merkatari eta 

zerbitzu enpresak 

Ordaintzeko 
betebeharra 
indargabetu 

Ostalari, Merkatari eta Zerbitzu enpresek 
ez dute ordaindu behar izango negozioa 

itxita dagoen epeko  sastar-batze tasarik. 
Zabalik daudenen ordainketa epeak 2020/06/01 

datara luzatuko dira 

Tributuen ordainketa epeen 
luzatzea 

Pertsona fisiko 
eta juridikoak 

Ordainketa 
epeen luzatzea 

Martxoaren 14 tik aurrera zabalik dauden 
tributuen ordainketa epeak ekainaren 
1era arte luzatu eta kitapenik ez igorri. 

COVID-19 gain enpresei 

zuzendutako neurrien informazioa 

Enpresak 

(Autonomoak, 
ETE eta enpresa 

handiak) 

 

Informazioa 

 

Udalak zein beste erakunde publikoek 

COVID-19 inguruan enpresei  zuzendutako 

neurrien informazioa. 

 BFAko Ekonomia Sustatzeko Saila eta 

Ekonomistak Euskal Elkargoaren babesarekin 

BEHARGINTZA 
946179191 

autoenplegua@bermeo.eus 

 

http://www.bermeo.eus/1490.html
mailto:autoenplegua@bermeo.eus

