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DONOSTIAKO MERKATARITZA, ARTISAUTZA- INDUSTRIA, 
OSTALARITZAK ETA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZERBITZUAK 

DONOSTIAN ETXEKO SALMENTA SUSTATZEKO #EtxeraEramangoDizugu 
PROGRAMAREN BALDINTZA OROKORRAK

1. Programaren xedea 

#EtxeraEramangoDizugu programaren bidez, produktuak saldu eta etxeetara eramango dituzte COVID-19aren ondorioz 
sorturiko osasun krisiarekin jarduera geraturik edo neurri handi batean murrizturik duten merkataritza, artisautza-
industriaritzako, ostalaritzako eta nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresa txikiek.

2. Programaren onurak 

#EtxeraEramangoDizugu programaren bidez:

• Donostiako kontsumitzaileek Donostiako merkataritza eta ostalaritzako establezimenduetan eskuratu ahal izango dituzte 
produktuak.

• Merkataritzak, artisautza-industriak, ostalaritzak eta nekazaritzak eta abeltzaintzak Donostian salmentarako beste 
kanal bat irekiko dute, etxeko banaketarekin pentsaturik, produktuak saltzeko eta likidezia eskuratzeko beren jarduera 
ekonomikoa geldirik edo izugarri murrizturik dagoen aldi honetan.

• 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 hobari bat emango du (3), hirian egiten diren lehen banaketen 
logistika-kostuaren kontzeptuarekin. Hori guztia bi helbururekin: batetik, Donostiako herritarrei zerbitzua ematea, hurbileko 
produktuak eskuragarri ipiniz, eta, bestetik, likidezia ematea gertuko enpresa-sarean, haien jarraitutasuna bermatzeko.  

3. #EtxeraEramangoDizugu 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 merkataritza, artisautza-industria, ostalaritza eta nekazaritza eta abeltzaintza 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.

c. Ekonomia jardueren gaineko zergan alta emanda egotea 2020ko martxoaren 14a baino lehen, eta ez ematea baja programak 
indarrean dirauen bitartean.
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d. Jarduera ekonomikoen gaineko zergako epigrafe hauetakoren batean alta emanda egotea:
 

TXIKIZKAKO komertzioa 
1641 Fruta eta barazkiak 
1642 Haragi, hegazti, untxi eta ehizatik eratorriak 
1643 Arrantzatik eratorriak eta barraskiloak
1644 Okintza, pastelgintza, gozotegi eta esnekiak
1645 Ardoak eta edariak
16471 Elikagaiak eta edariak
16472 Elikagaiak, 120 m2 baino gutxiago
16473 Elikagaiak, 120-399 m2
1651 Oihalgintza ekoizkinak, jantzigintza, oinetakogintza, larru eta larruki artikuluak
1652 Sendagaiak, farmaziako produktuak eta belar dendetakoak 
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-INDUSTRIA
1419 Ogia, gozogintza eta gaileta 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 

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZERBITZUAK
1414 Esne-industriak
1911 Nekazaritzako eta abeltzaintzako zerbitzuak

e. Berariaz eskatzea programarekin bat egitea, eta etxeko banaketa egiteko konpromisoa hartzea, bezeroarekin adosturiko 
baldintzetan.

4. #EtxeraEramangoDizugu programaren funtzionamendua 

a) Hurbileko establezimenduari dagokionez:

• Programara atxikitzeko, enpresa txikiek eta dendek eskaera telematiko bat izapidetu beharko dute horretarako ezarritako 
epean, adieraziz ezagutzen eta onartzen dituztela programaren funtzionamendu-baldintzak. Enpresaren datuak eta 
kontu korrontearen zenbakia emango ditu, Sustapenak hobari gisa emandako garraio kostuak ordaindu ahal izateko.

• Donostia Sustapenak eskaerak aztertuko ditu eta ebazpena emango du, oinarriotan ezarritako eskakizunak betetzen 
direla egiaztatu ondoren.
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• #EtxeraEramangoDizugu programa 7.500 garraio kupoirekin abiaraziko da, bakoitza 4 euroko balio unitarioarekin 
kanpoko garraio kostu gisa, zeinak honako maila hauen arabera banatuko baitira:

  % 50 txikizkako merkataritzari eta artisautza-industriari gehienez ere 3.750 garraio kupoi
  % 45 ostalaritzari      gehienez ere 3.375 garraio kupoi
  % 5 Nekazaritzari eta abeltzaintzari   gehienez ere 375 garraio kupoi

• Nolanahi ere, gehienez 50 garraio kupoi emango zaizkio atxikitako enpresa bakoitzari; hau da, gehienez 200 €-ko hobaria, 
zeina Donostia Sustapenak ordainduko baitu.

• Donostia Sustapenak garraio kupoiak ordaintzeko, enpresak etxeko banaketarako kontratatzen duen garraio enpresaren 
edo enpresen faktura aurkeztu beharko du. Faktura horretan, zerbitzua noiz eman den adierazi beharko da, baita etxeko 
banaketaren kontzeptua, postala kodigoa eta ordaindutako zenbatekoa ere.

• Garraio kupoiak 2020ko abenduaren  abuztuaren 31 baino lehen kontsumitu beharko dira.

b) Donostia Sustapenari dagokionez:

• 4 €-ko hobaria emango du enpresek etxeko banaketa zerbitzurako egiten duten kanpo garraio kosturako, Donostiako 
udalerrian, harik eta gehienez 7.500 garraio kupoi banatu arte.  

6. Funtsaren aurrekontua orotara:

30.000 €.

7. Enpresa txikiek atxikitzeko eskaera egiteko epea:

2020ko maiatzaren 6etik 2020ko maiatzaren 13ra.

8. Ekimenaren iraupena:

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

Garraio kupoiak 2020ko abuztuaren 31 baino lehen kontsumitu beharko dira.

9. Informazio osagarria eta gorabeherak

Donostia Sustapenak enpresaren eta kontsumitzailearen eskura ipiniko du fomento@donostia.eus helbide elektronikoa, 
erreferenzia  #EtxeraEramangoDizugu 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.


