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LABURPENA  Hartzailea
Baldintza 
nagusiak

Xedea
Diruz laguntzeko 

kontzeptuak
Gastuak aukeratzeko 

epea
Laguntzaren gehienezko 

zenbatekoa

Gehienezko zenbatekoa 
enpresa bakoitzeko 

kontzeptu guztiak batuz
Eskaeren epea

Kalean bertan dauden 
merkataritza lokalak 
alokatzearen gastuak

Alokairuen gastuak

2.000 euro auzo hauetako 
lokaletarako: Altza, Bidebieta, 
Amara Berri, Loiolako Erriberak, 
Loiola, Martutene, Intxaurrondo, 
Egia

500 euro hiriko gainontzeko 
auzoetarako

Familia bizitza 
adiskidetzeko gastua 

Haurtzaindegi edo antzeko 
gastuak 0 eta 3 urte arteko 

haurrak zaintzeko

Enpresa altaren 
aurretiko gastuak

300 neska/mutil bakoitzeko

Beharrezko gastuen eta 
inbertsioen justifikazioa 
(fakturak eta ordainketak)

Honakoak barne hartzen dira:
Ekonomia jarduerari 
dagozkion inbertsioak
Egokitzapen eta/edo birgaitze 
obrak 
Enpresa eratzeko gastuak
Autonomoen araubideen 
kuotak (edo baliokidea)

Ez dira barne hartzen:
Produktuak erostea (stock)
Hornikuntzak
Material suntsikorrak eta 
bulego materiala erostea
Aholkularitza gastuak 
Soldatak eta ordainsariak
BEZ eta gainerako zeharkako 
zergak

Altaren aurretiko 2 
hilabete eta ondorengo 
12 hilabeteen arteko 
gastuak 

1.200 euro lehen bazkiderentzata
500 euro bigarren eta 
hurrengoentzat

%20ko igoera hauentzat;
* emakumeak
* 30 urte beherako gazteak
*45 urtetik gorakoak
* iraupen luzeko langabetuak 
(enplegu zerbitzu publiko batean 
izena emandako langabetuak 12 
hilabetez baino gehiago)
* minusbaliotasuna duten pertsonak
* etorkinak.

Gehienez 4.000 euro

10.000 euro2.000 euro lehen bazkiderentzat
1.000 euro bigarren eta 
hurrengoentzat

%10eko igoera sektore 
estrategikoetako batekin lotura 
izanez gero

Gehienez 8.000 euro

Enpresa 
berriak 
sortzea

Enpresa berriak 
altak 2017ko 

urtarrilaren 1 eta 
abenduaren 31 
artean dutenak

Helbide fiskala edo 
jarduera zentroa 
Donostian duen 
enpresasario 
justificar un alta en 
la Seguridad 
Social entre 1 de 
enero y el 31 de 
diciembre de 2017

Donostia 
Sustapeneko 
"Hasiera Pack" 
prestakuntza 
saioetan parte 
hartu izana 
(zenbaitetan 
salbuespena 
aitortzeko aukera 
dago)
 
Ekonomia jarduera 
berdinean edo 
antzekoan titularra 
ez izana enpresak 
alta eman baino 
aurretiko 6 
hilabetetan

Enpresa berriak 
sortzea izaera 
orokorrarekin

Enpresa berriak 
sortzea berrikuntza 

irizpideetan oinarrituta 

Donostia Sustapena 
izango da, enpresak 

ekarritako 
informazioarekin, horrek 
enpresa berritzailearen 

izaera duen ala ez 
zehazten duena

Ekonomia baliabideak 
agortu arte 

Izaera orokorrarekin, 
ghienez 2 hilabeteko 
epean, alta EJZn eman 
denetik (Ekonomia 
Jardueren Zerga)

2017ko urtarrilaren 1 eta 
iragarkia aldizkari ofizial 
batean argitaratu arteko 
alteetarako, gehienez 2 
hilabeteko epea, 
iragarkiaren ondorengo 
egunetik aurrera

Bestelakoetan, 2017ko 
abenduaren 31ra arte


