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"EUSKADI BONO-COMERCIO/EUSKADI BONO-DENDA" EUSKAL AUTONOMIA 

ERKIDEGOKO HIRIKO MERKATARITZA-JARDUERAREKIN LOTUTAKO MERKATARITZA- 

ETA ZERBITZU-SEKTOREKO ESTABLEZIMENDUETAN TOKIKO MERKATARITZA TXIKIA 

BERRAKTIBATZEKO ETA KONTSUMORAKO PIZGARRIAK EMATEKO PROGRAMA. 

 (EUSKADIBONODENDA-2021) 

LABURPEN-FITXA 

Helburua: 

Aginduak helburu hauek ditu: 

1. Euskal Autonomia Erkidegoko enpresaburu autonomoek, mikroenpresek eta 

enpresa txikiek hiriko merkataritza-jarduerarekin lotutako merkataritza- eta 

zerbitzu-establezimenduetan ondasunak kontsumitzea eta zerbitzuak 

ematea sustatzea. 

2. Hiriko merkataritza-jarduerarekin lotutako merkataritza- eta zerbitzu-

sektoreko enpresaburu autonomoak eta mikroenpresak eta enpresa txikiak 

indartzen laguntzea. 

3. Herritarrei eta merkataritza-sektorearen eta hiriko merkataritza-jardueraren 

oinarri den enpresa-sareari laguntzea, eskaria suspertuz. 

4. Hiriko merkataritza-jarduera dinamizatzea, tokiko eta eskualdeko eremuan 

duen eragina sustatuz. 

5. Hiriko merkataritza-jarduerarekin lotutako merkataritza- eta zerbitzu-

establezimenduen maniobra-funtsa hobetzea. 

6. Covid-19 pandemiaren aurrean hartutako neurrien ondorioz 

establezimenduek jasandako mugek eragindako ondorio ekonomikoa 

arintzea. 

 

Onuradunak: 

Laguntza horren onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren 

hemezortzi urtetik gorako pertsona fisikoak dira. 

 

Zeharka bada ere, ondasunen eta zerbitzuen kontsumoa sustatzen duenez, 

hiriko merkataritza-jarduerarekin lotutako merkataritza- eta zerbitzu-

establezimenduetara itzultzen da, salmentak handituz. 

 

Establezimenduek programari atxikitzeko bete beharreko baldintzak 
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"Euskadi bono-comercio/Euskadi bono-denda" programari atxiki ahal izango 

zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako hiriko merkataritza-

jarduerarekin lotutako merkataritza- eta zerbitzu-establezimenduak, baldin eta 

honako baldintza hauek betetzen badituzte: 

a) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan parte hartzea eta alta emanda 

egotea hurrengo puntuan jasotako Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 

epigraferen batean. 

b) Enpresari autonomoak, mikroenpresak edo enpresa txikiak izatea. 

c) Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin egoera erregularizatuan 

daudenak, eta, hala badagokio, diru-laguntzak itzultzeko betebeharrak 

dituztenak. 

 

IAE admitidos en la convocatoria de EUSKADIBONODENDA 2021: 

 - 6443 Pastelgintzako, opilgintzako eta gozogintzako produktuen txikizkako 

merkataritza. 

 - 6444 Izozkien txikizkako merkataritza. 

 - 6445 bonboien eta gozokien txikizkako merkataritza. 

 - 645 Mota orotako ardoen eta edarien txikizkako merkataritza 

 - 651 Ehungintza-gaien, jantzigintza-gaien, zapaten, larruen eta larrugintza-

gaien txikizkako merkataritza 

 - 6522 Drogeria-, lurrindegi- eta kosmetika-gaien, garbiketa-gaien, pinturen, 

bernizen, disolbatzaileen, paperen eta dekoraziorako beste ekoizkin batzuen 

eta kimikako ekoizkinen txikizkako merkataritza 

 - 6523 Lurrindegi- eta kosmetika-gaien txikizkako merkataritza, hala nola 

higiene eta garbitasun pertsonalerako artikuluak 

 - 6524 Belar-dendetan landare eta belarren txikizkako merkataritza 

 - 653 Etxeko ekipamenduen eta eraikuntzarako gaien txikizkako merkataritza 

 - 6542 Lehorreko ibilgailuentzako osagai eta ordezko piezen txikizkako 

merkataritza 

 - 6545 Mota orotako makinen (etxeko eta bulegokoak, medikuntzakoak, 

ortopedikoak, optika eta argazkigintzakoak izan ezik) txikizkako merkataritza 

 - 6546 Mota orotako ibilgailuetarako gurpil-azalen, banden edo aire-ganberen 

txikizkako merkataritza 

 - 656 Altzarien, jantzien, etxean erabiltzeko jantzi eta tresna arrunten eta 

antzeko ondasun erabilien txikizkako merkataritza 

 - 657 Musika-tresnen eta haien osagarrien txikizkako merkataritza 

 - 659 Txikizkako bestelako merkataritza 

 - 662 Txikizkako merkataritza mistoa edo integratua 

 - 971 Garbitegiak, tindategiak eta antzeko zerbitzuak 
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 - 972 Ile-apaindegiak eta edertasun-apaindegiak 

 - 9731 Argazkigintza-zerbitzuak 

 - 975 Markogintza-zerbitzuak 

 

Erakunde laguntzailea 

"Euskadi Bono-Comercio – Euskadi Bono-Denda" programa Eusko Ganberen 

Arabako Merkataritza, Industria eta Zerbitzu Ganbera, Bilboko Merkataritza, 

Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberaren eta Gipuzkoako Merkataritza, 

Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberaren lankidetzarekin egingo da. 

Periodo subvencionable 

Deskontu-bonuak trukatzeko bi aldi ezartzen dira: 

 Lehen aldia: programa indarrean jartzeko finkatutako egunean hasi eta 

2021eko abenduaren 5ean amaituko da. 

 Bigarren aldia: 2022ko urtarrilaren 10ean hasi eta 2022ko martxoaren 

31n amaituko da. 

 

Actividad subvencionable  

1. Kanpainari atxikitako hiriko merkataritza-jarduerarekin lotutako 

merkataritza- eta zerbitzu-establezimenduetako kontsumoa diruz 

lagunduko da, horietan eskuragarri dagoen deskontu-bonu mota bakarraren 

bidez. 

2.  "Euskadi bono-merkataritza/Euskadi bono-denda" bakoitza 10 euroko 

deskontu-bonotzat hartuko da, atxikitako establezimenduetan gutxienez 30 

euroko erosketaren gainean. 

3. Deskontu-bonuak aldatzeko sistema establezimenduek beraiek trukatutako 

bonua izango da. 

Deskontu-bonuak trukatzeko ezarritako epean, establezimenduek aktiboki 

eskainiko dituzte bonuak, eta erosketaren unean trukatuko dituzte, agortu 

arte. 

Deskontu-bonuen aplikazioa establezimenduek beraiek egingo dute, EAEko 

bizilekua egiaztatu eta onuradunak identifikatu ondoren, ondasunak 

eskuratzean edo zerbitzuak ematean. 

Betebehar horiek betetzen ez badira, berehala emango zaio baja programari, 

eta establezimenduari dagozkion bonuak birbanatu egingo dira. 

4. Pertsona bakoitzak gehienez bost deskontu-bonu batu ahal izango ditu, 

berrogeita hamar euroko balioarekin. 



 

Ficha Resumen EUSKADIBONODENDA 4/5 

5. Atxikitako establezimenduek programari atxikitzeko egoeraren publizitatea 

egin beharko dute establezimenduaren lehentasunezko leku batean, 

establezimenduei emandako materialaren bidez.  

Material hori ikusteko moduko leku batean jarri beharko dute, eta, 

gutxienez, kanpoaldean, sarrerako establezimenduaren sarbide bakoitzetik 

gertu eta kutxa-mostradore bakoitzetik gertu. 

 

Deskontu-bonuen banaketa 

1. Jaulkitako deskontu-bonuen guztizkoa lurralde historiko bakoitzean 

atxikitzen diren establezimenduetan banatuko da, bakoitzaren pisu 

demografikoaren arabera. 

Araba: % 15,01, 69.797 bonu 

Bizkaia: % 52,24, 242.916 bonu 

Gipuzkoa: % 32,75, 152.287 bonu 

Guztira, 465.000 bonu 

2. Lurralde historiko bakoitzaren barruan, atxikitako establezimendu 

bakoitzari dagozkion bonuen kopurua lineala izango da, eta jaulkitako 

bonuen kopuruaren eta programari atxikitako establezimenduen 

kopuruaren arteko erlazioaren arabera ezarriko da. 

3. Bonuak truke-maila desberdinagatik birbanatzea bada, irizpide honi 

jarraituko zaio: 

 Lehenengo birbanaketa diruz lagun daitekeen lehen aldia amaitzean 

egingo da. Diruz lagundu daitekeen lehen aldian kanpainaren hasieran 

establezimenduari dagozkion bonuen % 10 baino gutxiago trukatu 

dutenek establezimenduari trukatzeagatik geratzen zaizkion bonuen % 

50 itzuli beharko dute. Itzulitako bonuak birbanatzeko, bonu gehien 

trukatu dituzten establezimenduek eskura dituzten bonuen hasierako 

kreditua handituko da, birbanatu beharreko bonuak agortu arte. 

  Bigarren birbanaketa 2022ko martxoaren 1ean egingo da. Egun 

horretan, bigarren aldiaren hasieran erabilgarri zeuden bonuen % 75 

baino gutxiago trukatu duten establezimenduak trukatu gabeko bonuen 

% 25ekin geratuko lirateke. Itzulitako bonu horiek modu ekitatiboan 

birbanatuko dira kanpainan zehar esleitutako bonu guztien % 80 baino 

gehiago trukatu edo agortu dituzten establezimenduen artean. 

Establezimendu bakoitzari esleitu beharreko bonuen gutxieneko kopuru 

nahikoa ziurtatzeko, birbanatutako bonuen kopurua ez da inoiz 10 bonu 

baino txikiagoa izango. Birbanaketa horren lehentasun-hurrenkeran, 

lehenik eta behin, establezimenduak esleitutako bonuak zein egunetan 
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agortu dituen hartuko da kontuan, eta, bigarrenik, trukatutako bonuen 

ehunekorik handiena. 

Programari atxikitzeko prozesua 

    Hiriko merkataritza-jarduerarekin lotutako merkataritza- eta zerbitzu-

establezimenduek, programa honi atxiki nahi badiote, atxikitze-inprimakia 

bete beharko dute. Inprimaki hori atxikitzeko epean egongo da eskuragarri, 

helbide hauetan: 

- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza 

Elektronikoa: 

www.euskadi.eus/servicios/1107902 

- Eusko Ganbera bakoitzaren webguneak, lurraldearen arabera. 

https://www.euskadibonodenda.eus/ 

   Aurkeztu beharreko dokumentuak: 

    Eskatzaileek, atxikimendu-inprimakia eta aginduko baldintza guztiak betetzen 

dituztela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena betetzeaz gain, honako agiri 

hauek aurkeztu beharko dituzte: 

- Identifikazio fiskaleko zenbakia. (NAN, autonomoen kasuan, eta IFK, 

pertsona juridikoen kasuan). 

- Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan edo laguntzaren xede den 

establezimenduan izandako alten eta bajen ziurtagiri historikoa. 

- Establezimenduaren argazkia. 

- Banku-kontuaren ziurtagiria. 

    Atxikitzeko epea: 

    Hiru aste, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 

hurrengo egunetik aurrera. 

 

Aurrekontu-zuzkidura 

4.650.000 € 

Departamentu arduraduna: 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko Departamentua. 

http://www.euskadi.eus/servicios/1107902
https://www.euskadibonodenda.eus/

