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TXIKIZKAKO MERKATARITZAKO, ARTISAUTZAKO, OSTALARITZAKO, 
TURISMOKO ETA PERTSONENGANA ZUZENDURIKO ZERBITZUETAKO 

DONOSTIAKO ENPRESA TXIKIEN JARRAITUTASUNA BABESTEKO 
EROSTEKO BONUAK MERKATURATZEKO BALDINTZA ARAUTZAILEAK 

#DonostianInbertitzenDugu

1. Programaren xedea 

#DonostianInbertitzenDugu programak “erosteko bonuak” merkaturatuko ditu. Kontsumitzaileak telematikoki eskuratu 
ahalko ditu bonu horiek, Donostia Sustapena udal sozietate publikoak bultzaturiko merkataritza elektronikoko plataformarekin 
atxikitako enpresetan.

Erosteko bonuek “ordaindu orain eta gozatu geroago” filosofiari erantzuten diote; hau da, berehalako likidezia eman nahi zaie 
COVID-19ak eragindako osasun krisiaren ondorioz geldirik edo erasan larriekin dauden Donostiako enpresa txikiei.

2. Programaren onurak 

#DonostianInbertitzenDugu programaren bidez:

• Donostiako kontsumitzaileek aurrea hartu ahal izango diete beren premiei, eta “erosteko bonuak”eskuratu ahal izango 
dituzte hiriko enpresa txikietan; bonu horiek orain ordaindu eta etorkizun hurbilean gozatu ahal izango dira, Donostiako 
hurbileko enpresei babesa eta konfiantza erakutsiz.

• Enpresa txikiek konfiantza horri erantzungo diote, eta konpromisoa hartzen dute bonu horiek trukatzea eskaintzeko, 
osasun berme handienak errespetatuz jarduerari berriro ekiteko moduan direnean.

• Donostiako Udalak garatzen du ekimen hau, Donostia Sustapena udal sozietatearen bidez; hartarako, euskarri plataforma 
bat garatuko du (1), komunikazio plan bat egingo du (2) eta kontsumitzaileak egiten duen erosketaren balioaren gaineko 
% 30eko hobari bat emango du (3), bi helburu garbirekin: batetik, familia ekonomia babestea ziurgabetasun ekonomikoa 
nagusi den garaiotan, eta, bestetik, likidezia ematea gertuko enpresa sarean, haien jarraitutasuna bermatzeko.  

3. #DonostianInbertitzenDugu “erosteko bonuen” programako establezimendu ekonomiko 
onuradunak

3,1. Esandako programa horrekin bat egiteko, osorik eta erabat bete beharko dira ondoren zehazten diren baldintzak:

a. 49 langile bitarte dituzten enpresa txikiak, establezimendu ekonomikoa Donostian dutenak.

Kanpoan geratuko dira: 

• etxe handien filialak, frankiziak edo Espainian zein nazioartean ezarririko enpresak, salbu eta ez badira matrizea Donostian 
duten frankiziak;

• erakunde publikoen, ondare sozietateen eta/edo elkargo profesionalen % 25etik gorako partaidetzapekoak edo 
mendekoak;

• fundazioak eta elkarteak, irabazi asmokoak edo gabekoak.

b. Alarma egoeraren 463/2020 Errege Dekretua indarrean jartzearekin, jarduera gelditurik edo salmenta kopurua eta 
fakturazioa % 40 baino gehiago murrizturik edukitzea, iaz aldi berean eskuratutakoarekin alderaturik.
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c. Ekonomia jardueren gaineko zergan alta emanda egotea 2020ko martxoaren 14a baino lehen, eta ez ematea baja programak 
indarrean dirauen bitartean.

d. Jarduera ekonomikoen gaineko zergako epigrafe hauetakoren batean alta emanda egotea:
 

TXIKIZKAKO KOMERTZIOA
1651 Oihalgintza ekoizkinak, jantzigintza, oinetakogintza, larru eta larruki artikuluak
16522 Drogeria eta lurrindegi produktuak.
16523 Lurrindegi eta kosmetika produktuak
16524 Landare eta belarrak, belar dendak
1653 Etxeko ekipamendu eta eraikuntzako artikuluak
1656 Ondasun erabilien txikizkako salmenta, hala nola etxean erabiltzeko altzari, jantzi eta tresna arruntak
1657 Musika instrumentuak eta haien osagarriak
1659 Txikizkako bestelako merkataritza
1661 Azalera handietako salmenta misto edo integratua 
1662 Txikizkako salmenta mistoa edo integratua 

ARTISAUTZA
14192 Opil, gozoki eta galleten industriak
1421 Kakaoaren, txokolatearen eta gozogintzaren industria
1442 Larruzko artikuluak eta antzekoak
1453 Era guztietako jantzigintza
1454 Neurrira egindako era guztietako jantzigintza
1491 Bitxigintza eta imitaziozko bitxiak

OSTALARITZA
1671 Jatetxeetako zerbitzuak 
1672 Kafetegietako zerbitzuak 
1673 Kafetegi eta tabernetako zerbitzuak, otorduekin eta gabe 
1676 Txokolategi, izozkitegi eta ortxatategietako zerbitzuak 

TURISMOA
1681 Hotel eta moteletako ostatu zerbitzua
1682 Ostatu eta pentsioetako ostatu zerbitzua
1683 Fonda eta maizter etxeetako ostatu zerbitzua, eta nekazaritza, abeltzaintza edo basozaintzaren jarduera osagarri  
 moduan aitortzen ez diren nekazaritza turismoko ostatu zerbitzuak. 
1684 Hotel-apartamentuetako ostatu zerbitzua
1685 Ostalaritzaz kanpoko turismo ostatuak
1755 Bidaia agentziak

PERTSONENGANA ZUZENDURIKO ZERBITZUAK
1933 Bestelako irakaskuntza zerbitzuak 
1944 Naturopatia, akupuntura, parasanitarioa 
1945 Albaitaritza kontsultak eta klinikak 
1972 Ile apaindegiak eta apaindegiak 
1973 Argazki eta fotokopia zerbitzuak 
1975 Markoztatze zerbitzuak 
2861 Moda diseinua

e. Berariaz eskatzea programarekin bat egitea, honako eskakizun hauek betetzeko konpromisoa hartuz:

1. enpresak jarraitzeko bokazioa izatea; 
2. onartzea “erosteko bonuak”mugarik gabe trukatu ahal izango direla, baita eskaintza aldietan edo merkealdi  
    garaian ere; 
3. lehentasuna ematea kontsumitzaileak fede onez egindako erosketaren garaian edo zerbitzua ematerakoan;
4. “erosteko bonuak”osorik kontsumitu beharko dira trukatzeko garaian;
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5. bonuok 2021eko martxoaren 14a baino lehen trukatu beharko dira;
6. konpromisoa hartzen du aldian-aldian jakinaraziko diola Donostia Sustapenari halabeharrez izandako gertakariengatik  
    jarduera amaitu beharrean baldin bada edo enpresa behin betiko itxi beharra badu.

4. Erosteko bonuen erabiltzaileak 

Enpresa txikiak babestu nahi duten erabiltzaileak, etorkizunean egingo dituzten erosketa eta kontsumoak aurreratuz; alarma 
egoera amaitu ostean gozatu ahalko dituzte, establezimenduok osasun berme egokiekin jarduerari heltzeko modua dutenean.

Horri esker: 

• “Erosteko bonuak”salmenta prezioaren gaineko % 30eko deskontu zuzenarekin eskuratu ahalko dituzte; deskontuaren 
zenbatekoa Donostia Sustapenak ordainduko dio enpresa txikiari pizgarri ekonomikoko osagarri gisa. 

• “Erosteko bonuak”20 euroko salmenta balio nominatiboa eta trukagarria izango du (zergak barne). Horietatik:
 - 14 € kontsumitzaileak ordainduko ditu, ordainketa telematikoaren bidez; eta
 - 6 €-ko deskontua Donostia Sustapenak ordainduko dio enpresari, laguntza neurri osagarri gisa.

•  Erabiltzaile bakoitzak gehienez ere bost bonu eskuratu ahalko ditu 100 euroko erosketa-zenbatekoaren truke (zergak 
barne), plataformara atxikitako edozer enpresa eskaintzailetan.

•  Bonu bakoitza erosi ostean, identifikatzaile bat sortuko da: kontsumitzaileari eta enpresari helaraziko zaie, bonua 
trukatzeko garaian kontrolatzeko. 

• Bonua erosi eta hamalau (14) egun naturaleko epean, atzera egiteko eskubidea erabili ahal izango du. Hori dela eta, 
Sustapen Sailarekin harremanetan jarri beharko da, helbide elektronikoan: fomento@donostia.eus, eta atzera egiteko 
eskatu, inprimaki bat betez.

• Bonuak alarma egoera amaitu ostean trukatu ahalko dira, enpresak jarduerari osasun berme egokiak betez ekin 
diezaiokeenean. Merkealdi eta sustapen aldietan ere trukatu ahalko dira bonuak. Bonuak osorik trukatu beharko dira, 
eta 2021eko martxoaren 14a izango da trukatzeko azken eguna.

• Donostia Sustapenak konpromisoa hartzen du kontsumitzaileari eskuratutako bonuen zenbatekoa itzultzeko, enpresa 
eskaintzailea desagertzen bada edo negozioa ixten badu. 

5. Erosteko bonuen programaren funtzionamendua 

a) Enpresa txikiari dagokionez:

• Programara atxikitzeko, enpresa txikiek eskaera telematiko bat izapidetu beharko dute horretarako ezarritako epean, 
adieraziz ezagutzen eta onartzen dituztela programaren funtzionamendu-baldintzak. Enpresaren datuak eta kontu 
korrontearen zenbakia atxikiko ditu, Donostia Sustapenaren plataformaren bidez merkaturatzen diren bonuen 
ordainketa helarazteko.

• Onarpen eskaerak jasotzeko epea amaitu ostean, Donostia Sustapenak egiaztatuko du eskatzaileek betetzen dituztela 
oinarriotan ezarritako eskakizunak, eta horren arabera ebatziko du, eskakizunak betetzen dituzten enpresa guztiak 
programarako onartuz.

• #DonostianInbertitzenDugu programa 18.000 bonurekin abiarazten da, zeinak banaketa sektorial honen arabera 
banatuko baitira:
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 % 40 txikizkako merkataritza eta artisautza  gehienez ere 7.200 “erosteko bonu”
 % 30 ostalaritzak     gehienez ere 5.400 “erosteko bonu”
 % 10 ostatuak     gehienez ere 1.800 “erosteko bonu”
 % 20 zerbitzu pertsonalek    gehienez ere 3.600 “erosteko bonu”

• Nolanahi ere, gehienez 80 “erosteko bonu” emango zaizkio atxikitako enpresa bakoitzari; hau da, gehienez 480 €-ko 
hobaria, zeina Donostia Sustapenak ordainduko baitu. Horrekin, 1.600 €-ko kontsumo potentziala izatea zenbatesten 
da.

• Donostia Sustapenak plataformaren bidez merkaturatutako erosketa bonuen zenbatekoa helaraziko dio programara 
atxikitako enpresa txikiari, bai kontsumitzaileak ordaindutakoa, bai Donostia Sustapenaren % 30eko dirulaguntza, 
betiere ezarritako mugak errespetatuz.

• Atxikitako enpresak konpromisoa hartzen du aldian-aldian jakinaraziko diola Donostia Sustapenari halabeharrez 
izandako gertakariengatik jarduera amaitu beharrean baldin bada edo enpresa behin betiko itxi beharra badu. Donostia 
Sustapenak erretiratu egingo ditu plataformatik saldu gabeko bonuak, eta kontsumitzaileari itzuliko dio arrazoi horren 
ondorioz trukatu ezin daitezkeen bonuengatik ordaindutako zenbatekoa.

b) Kontsumitzaileari dagokionez:

• Kontsumitzaileak “erosteko bonuen” eskaintzara joko du, horretarako Donostia Sustapenaren kontu korrontearen kontra 
gaitutako ordainketa pasabide elektronikoa baliatuz. Donostia Sustapenak hartuko ditu bere gain finantza transakzioen 
kostuak.

• “Erosteko bonuen” programa honetako baldintzak onartuko ditu.

c) Donostia Sustapenari dagokionez:

• Merkaturatzen diren bonuen % 30 arteko dirulaguntza emango du, eta establezimendu bakoitzak gehienez ere 480 €-ko 
hobaria izango du.

• Kontsumitzaileari eskuratutako bonuen zenbatekoa itzuliko dio, enpresa eskaintzailea desagertu bada edo negozioa itxi 
badu. 

6. Funtsaren aurrekontua orotara:

133.200 €, arrisku estaldura barnean harturik (% 10 inguru, zenbatespenaren arabera). 

7. Enpresa txikiek atxikitzeko eskaera egiteko epea:

2020ko maiatzaren 6tik 2020ko maiatzaren 13ra.

8. Erosteko bonuak merkaturatzeko kanpainaren iraupena:

2020ko maiatzaren 22tik abuztuaren 31ra, edo ezarritako aurrekontua agortu arte.

Bonuak 2021eko martxoaren 14ra arte trukatu ahalko dira.
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9. Informazio osagarria eta gorabeherak

Donostia Sustapenak enpresaren eta kontsumitzailearen eskura ipiniko du fomento@donostia.eus helbide elektronikoa, 
erreferentzia #DonostianInbertitzenDugu eta 943 48 28 00 telefono zenbakia, sor daitekeen edozer zalantza, arazo edo 
gertakari argitzeko.

10. Aplikatu beharreko legeria

Baldintza orokor hauek aplikatzekoak izango zaizkie Donostia Sustapenari eta erabiltzaileen eta establezimendu ekonomikoen 
arteko harremanari, eta baldintza horiexetan aplikatuko dira. Haietan aurreikusten ez den orotarako, Espainiako legeria 
hartuko da kontuan.

 


