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1. SARRERA 

Aurrean duzuen lan hau Txakur Lagun S.M. enpresaren sorrerarako negozio plan bat 
da. Negozio plan honen helburua Gipuzkoako landa ingurunean kokatutako enpresa 
proiektu bat garatzea izan da honen bideragarritasuna aztertuz eta errealitatera ahalik 
eta gehien hurbilduz.  

Txakur Lagun S.M-ak Txakurren Bitarteko Terapia zerbitzuak, laguntza txakurren 
entrenatzea eta formazio zerbitzuak eskainiko ditu.  Zerbitzu hauen bidez zentroak 
ahalmen urritasuna duten pertsonei laguntzea du helburu, ahalmen urritasuna fisikoa 
edo mentala izan dezaketelarik.  

Negozio plan hau sustatuko duten pertsonak bi izango dira, Nerea Aramendi eta Ane 
Mendizabal zehazki. Pertsona hauen enpresa sortzeko motibazioaren iturri nagusiak 
animalia, natura eta arazodun pertsonei lagundu nahia dira, horrela hirurak konbinatuz 
beraien gustuko esparru batean lan egin dezaketelarik.   Enpresa honen sorrerarekin 
lortu nahi duten helburuetako bat beraz gustukoa duten lan batean aritzea da, 
bezeroen beharrak ahalik eta hobekien asetuz. Horrez gain negozioa errentagarria 
izatea lortu nahi dute.  

Lan hau aurrera eramateko informazioa iturri ezberdinetatik atera da. Alde batetik 
eskuragarri zegoen informazioa bildu da, baina horrez gain galdeketak eta 
elkarrizketak egin dira.  

Egiturari dagokionez, lehenik eta behin enpresak aurrera eramango duen aktibitatea 
zehaztasunez aztertu da eta ondoren enpresak zein izaera juridikoa izango duen eta  
aplikatu beharreko formula fiskalak zein izango diren aztertu da.  Laugarren atal batean 
merkatuaren azterketa egin da. Bertan aktibitatearen sektorea aztertu da, helburu 
bezeroa zein izango den identifikatu eta aztertu da eta lehiakideen analisia egin da 
beraiengandik gure enpresa nola desberdinduko den azalduz. Merkatua aztertu eta 
gero, merkatuaren aurrean proiektuaren balorazioa aurrera eraman da AMIA analisi 
baten bitartez. Bosgarren atalean marketin analisia egin da, marketin mia garatuz. 
Bertan marketinaren 4Pak aztertu dira: “Price, product, place eta promotion”. Jarraian, 
eskainiko diren zerbitzuak zein diren, nola eskainiko diren eta zer kostu izango duten 
aztertu da. Zazpigarren atalean proiektu hau aurrera eramateko beharrezkoa izango 
den pertsonala zein den finkatu da. Azkenik arlo finantzarioa landu da, aurreikusi diren 
kostu eta diru sarrerak aztertuz eta aurreikusten den irabazia zein den finkatuz.  
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2. AKTIBITATEA 

Enpresa berri honen aktibitatea txakurren eta naturaren bitarteko terapia zerbitzua 
eskaintzea izango da nagusiki, nahiz eta laguntza txakurren entrenatzera eta 
formazioa ematera ere bideratuko den. Enpresa honek ezagutza zabaleko lan talde 
baten bitartez helburu bezala aukeratutako herritarrei, beren ingurukoei eta familiari 
laguntzea du helburu. 

 

2.1. MISIOA ETA IKUSPEGIA 

Misioa enpresaren izateko arrazoia da. TXAKUR LAGUN enpresaren kasuan misioa 
honakoa izango litzateke: Ahalmen urritasuna duen pertsona, beren inguruko eta 
familiari bizi kalitatea eta ingurunearekiko erlazioa hobetzen lagundu, prozesu horretan 
txakurren eta naturaren garrantzia azpimarratuz.   

Ikuspegiak berriz etorkizunean lortu nahi dena biltzen ditu, helburu nagusia. Gure 
enpresaren kasuan: Euskal Herrian kokatutako ahalmen urritasuna duten pertsonen 
gehiengoak txakurren bitarteko terapia behin edo behin probatzea, on egiten dien 
ziurtatzeko.   

Baloreei dagokienez gure enpresako baloreak bezeroek gehitzen baloratzen dituzten 
atributuetan oinarrituz zehaztu dira. Horien artean profesionaltasuna, gertutasuna, 
ziurtasuna, motibazioa, entretenimendua, elkarlana, enpatia, erantzukizuna eta  
segurtasuna dira. 

 

2.2. ESKAINIKO DIREN ZERBITZUAK 

Nagusiki hiru zerbitzu mota eskainiko dira zentroan: terapia, laguntza txakurren 
entrenatzea eta formakuntza.  

Txakurren bitarteko terapia  

Terapian gehien bat Txakurren Bitarteko Terapia landuko da, baina kontuan izan behar 
dugu betiere ingurune natural baten burutuko dela terapia eta naturarekiko erlazioari 
garrantzi handia emango zaio.  

Ameriketako mediku albaitarien asoziazioak dioenez (2007) animaliaz lagundutako 
terapia helburu zehatz bat duen interbentzio bat da, non ezaugarri zehatz batzuk 
dituen animalia batek tratamenduaren prozesuan parte hartzen duen.  Eszenatoki 
ezberdinetan landu daiteke terapia hau, indibidualki edo taldean lantzeko aproposa 
izan daitekeelarik beharren arabera (Rossetti & King, 2010, Martinez, 2008an aipatua). 
Terapia mota honetan erabiliko diren txakurrak zentroan bertan hazi eta entrenatuak 
izango dira.  

Terapia oinarrizko triangelu batek osatuko du, zeina paziente, animalia eta terapeutaz 
osatua egongo den. Hiru elementu hauen batzea arrakastaren oinarri izango da eta 
animaliak zubi moduko lana egiten du terapeuta eta pazientearen artean, izan ere bien 
artean sortzen den distantzia gainditzen laguntzen du, beste metodo batzuekin 
gainditzeko oso zaila dena.  Horren arrazoia afektibitatean dago batez ere eta 
motibazioan, izan ere animalia bitartekari emozional bat da eta terapeuta eta 
pazientearen arteko komunikazioa hobetzen asko laguntzen du. Horrez gain motibazio 
iturri bukaezina da, izan ere pazientearen interes eta esfortzua handitzea lortzen du 
saioetan zehar.  

Terapia mota hau, euskarri moduko terapia da, eta inoiz ez da izango gaixotasun 
bakoitzerako dauden tratamenduei soluzio bat edo mirarizko aukera bat.  
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Terapian burutuko diren aktibitateak paziente bakoitzera egokituko dira, baina 
aktibitate guztietan animaliarekin lotura bat garatu nahi da, ondoren terapeuta, familia 
etabetara hedatuko dena. Aktibitateak komunikazio, sozializazio, afektu eta 
ingurunearekin erlazioa indartzera bideratuta egongo dira.  

Animalien bitarteko terapian burutuko diren jardueren zenbait adibide:  

 Animaliak agurtu 

 Pilotarekin jolasak 

 Laztanak eta komunikazioa lantzea 

 Animaliarekin erlazionatutako objektuak identifikatu 

 Animaliaren gorputz atalak identifikatu 

 Animali eta terapeutekin taldean jokoak 

 Animalia jantzi eta erantzi 

 Animalia orraztu 

 Animaliari bere izenez deitu 

 Animaliari jaten eman 

 Animaliaren garbitasunarekin kontzientziatu 

 Espazioan jokoak 

 Ingurunearekin interakzioa 

 Ipuinak, elkarrizketak, animaliei buruzko ideiak landu etab. 

Laguntza txakurrak 

Zentroak laguntza txakurrak trebatuko ditu bai eguneroko jarrerari dagokionean eta 
baita zenbait aktibitate burutu ahal izateko. Laguntza txakurrak ez dira terapian 
erabiliko diren animaliak izango, eguneroko aktibitateak burutzeko desgaituak diren 
pertsonei laguntzeko indibidualki entrenatutako txakurrak dira (Watts & Stout, 2009).   

Gaur egun ahalmen urrituentzako laguntza txakurren edukitza eta egiaztapena urriaren 
21eko 34/2014 Foru Dekretuan arautua dago. Bertan adierazten denez Eusko 
Legebiltzarrak 2007ko ekainaren 29an 10/2007 Legea onetsi zuen, ahalmen 
urrituentzako laguntza txakurrei buruzkoa. Honako hau da lege horren xedea: beren 
ahalmen urritasuna dela eta, laguntza txakur baten laguntza behar duten pertsona 
guztiei aitortu eta bermatzea erabilera publikoko edozein toki, establezimendu edo 
garraiotan txakurrarekin sartzeko, ibiltzeko edo egoteko eskubidea (Gipuzkoako Foru 

Aldundia, 2014). 

Dekretu honen ondorioetarako, kaudimen aitortuko erakunde espezializatuek onartuko 
dituzte txakurrak ahalmen urrituentzako laguntza txakur bezala.  AEPA Euskadi 
laguntza txakurren elkartea eta ONCEren itsu txakurren fundazioa (FOPG) kaudimen 
aitortuko erakunde espezializatuak dira baina Foru Aldundiak beste zenbait zentro ere 
kontsidera ditzake kaudimen aitortuko erakunde espezializatu beren laguntza txakurren 
trebakuntza kalitatezkoa dela bermatzen bada.   

Hori horrela, TXAKUR LAGUN zentroak kalitatezko txakurren trebakuntza burutzen 
duela frogatu beharko du, horrela aktibitate hau aurrera eraman ahal izango du 
(Gipuzkoako Foru Aldundia, 2014). 

Laguntza txakurrak honako aktibitateak egiteko entrenatuak izango dira adibidez:  

 Jabearen aginduak jarraitu 
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 Argiak itzali edo piztu. 

 Ateak ireki edo itxi. 

 Objektuak bilatu 

 Tiraderak ireki edo itxi. 

 Erabiltzailea erantzi 

 Erorketetan lagundu 

 Objektuak eraman 

Horrez gain txakurrak “alerta txakur” izateko ere entrenatuko ditu zentroak. Alerta 
txakurrak pertsona diabetikoentzako oso egokiak dira. Odolean kontzentrazio 
gluzemiko maila baxua detektatzen dute, zaunka eginaz eta familiari hurrengo minutu 
edo orduetan eman daitekeen hipogluzemia atake edo shock insulinikoaren berri 
emateko. Esan genezake, nahiz eta ekipamendu sofistikatu asko dauden egun, 
batzuetan txakurrak detektagailu hobeak direla, izan ere gizaki batek 5 milioi zelula 
sentikor ditu sudur barnean batezbestez, aldiz txakur batek 200 milioi. Horrez gain 
txakurrek aho sabaian gizakiak ez duen organo bat dute (Jacobsonen organoa), eta 
honek beraien usaimena hobetzen du, izan ere txakurrari usaia “dastatzea” 
ahalbidetzen diola esaten da (Stejskal, 2013). 

Hau guztia dela eta sarritan gaixoei lagungarri bezala erabiltzen dira txakurrak, 
adibidez diabetesa detektatzera irits daitezke. “SMH” aldizkariko artikulu batek 
dioenez, Jedi izeneko txakur batek (“Labrador”arrazakoa) ume diabetiko bat lotan 
zegoen bitartean gurasoen ohe gainean saltoka hasi zen. Ume hau diabetikoa zen eta 
bazuen bere makina, baina makinak ezer arraroa egiten ez zuen bitartean txakurrak 
gurasoei abisatu zien, eta hauek odol lagin bat hartuta konturatu ziren, txakurrak 
arrazoi zuela eta azukre maila oso baxua zuela haurrak (Kaplan, 2016). 

Formakuntza 

Gure zentroan animalien bitarteko terapiari buruzko formakuntza eta txakur 
laguntzaileen heziketari buruzko formakuntza ere emango da. Formakuntza saioak 
teorikoak izango dira.  

 

2.3. PARTE HARTUKO DUTEN TXAKURRAK 

Gure zentroan txakurrak izango dira animalia bakarrak, baina txakur mota ezberdinak 
bereiziko ditugu.  

Batzuk laguntza txakurrak izango dira, hauek beraien jabe propioa izango dute eta 
zentroan entrenatuak izango dira.  Hauek 24h biziko dira laguntza behar duen 
pertsonarekin, independentzia handiagoa emanaz gaixoei eta gaixoari berak egin ezin 
duena egiten lagunduko die.  

Beste alde batetik terapia txakurrak izango ditugu, eta hauek zentroan terapiarako 
erabiliko dira. Hauek beraien erantzuleaz (Ane edo Nerea) lagunduta egongo dira beti.  

Arrazari dagokionean esan genezake ez dagoela arraza bat beste bat baina 
egokiagorik, garrantzitsuena jabea da eta ez txakurra, ulertuko dien jabe bat, txakurra 
noiz gustura dagoen eta noiz ez ulertzen dakiena (Infosalus, 2015). 

Hala ere pentsatzekoa da haur eta nerabeen tutore edo gurasoek nahi ez izatea beren 
haurrak “txakur arriskutsu”ekin tratatuak ez izatea. Horregatik, bezeroak erakartzea 
nahi dugunez, gure terapian Golden Retriever txakurrak erabiltzea erabaki da, baina 
beste edozein ere erabili ahal izango da egokia baderitzo terapeuta eta bezeroak.   
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Gida txakurren Once fundazioak dioenez txakur arraza hauek uneoro jarrera orekatua 
dute, azkar ikasten dutenez ezgaitu askori beren eguneroko jardueretan laguntzeko 
oso erabilgarriak dira, bai arazo fisikoak eta baita psikikoak badituzte ere. Horrez gain 
txakur hauek ez dira batere erasokorrak (ONCE, 2016). 

Terapiarako gomendagarriak ez diren txakurrak ondorengoak dira (Gutierrez, 2014):  

 Moloso motako txakurrak: Gihar sendoak dituzte eta pazientea ikaratu 
dezakete. 

 Oso lerdetsuak: ez higienikoak izan daitezke 

 Ile asko botatzen dutenak: alergia arazoak ekar ditzakete 

 Belarri eta buztan moztuak dituztenak: pazientearen gerturatzea zaildu dezake. 

Aurretik aipatutakoa kontutan izanik zentroan 5 txakur terapeutiko izatea erabaki da 
“Golden Retriever” arrazakoak. Txakurrek honako ezaugarriak izango dituzte:  

 Luna (2 urte, emea) 

 Bat (4 urte, arra) 

 Lehia (1 urte, emea) 

 Txato (6 urte, arra) 

 Pintxo (3 urte, emea) 

Txakur hauek guztiak albaitaritza kontrol etengabeak pasako dituzte eta entrenatu eta 
gaituak izango dira beren lana ongi egiteko, bai osasun eta baita jarrera ezaugarri 
egokiak betez. Gainera profesionalen zaintza etengabean egongo dira eta beharrezko 
osasun dokumentazioa izango dute.  

Txakur hauek ez dira neurrigabeko praktiketarako erabiliko. Neurrigabeko praktika 
kontsideratuko dugu saio gehiegi egitea, hauek luzeegiak izatea, txakurra postura 
batean geldi egotera behartzea... Txakurrak sesioetan gustura egotea da helburua, eta 
horretarako terapian gida izango dena formatua egotea garrantzitsua da (Infosalus, 
2015). 

 

2.4. ANIMALIAK ALDAKETA TERAPEUTIKOAREN KAUSA 

Serpellen arabera (1981) animaliak aldaketa terapeutikoaren kausa dira arrazoi 
hauengatik (Serpell, 1981, Martinez, 2008an aipatua): 

 Instrumentala: Ahalmen urritu fisiko, sentsorial eta intelektualek autoestimu eta 
konfiantza falta dute. Pertsona hauek animalia beraien luzapen gisa hautematen dute, 
izan ere, ahalmen urritasuna duten pertsonek ahalmen urritasuna ez duen animalia 
kontrolatzen dute eta elkar eragiten dute. Honen bidez koordinazioa, mugimendua eta 
gaitasuna handitzea lortzen dute autoestimu eta konfiantza gehituz.  

 Pasiboa: Animaliaren aktibitatea aztertzeak meditaziora edo ametsezko egoera 
batera eramaten gaitu, egoera erlaxatu batera. 

 Antropomorfikoa: Terapiaren emaitza pazienteak animalia pertsona bezala 
hautematen duenaren araberako izango da. Hala bada, pazienteak animaliaren 
berarekiko dituen jarrera zeinuak afektu eta maitasun espresio gisa jasoko ditu.   
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2.5. TERAPIAREN HELBURUAK ETA ABANTAILAK 

Pertsona bakoitzaren arabera terapian landuko diren helburuak eta lortuko diren 
abantailak desberdinak izango dira, baina helburu hauek beti terapia hasi aurretik ongi 
aztertu beharko dira, pazientearen beharren arabera. Helburu hauek aurretik 
finkatzeak terapeutari aktibitateak aurreikusten lagunduko dio eta horrez gain 
terapiaren abantailak maximixatzen lagunduko du.  

Terapiaren helburu nagusiak eta horiekin lortu daitezkeen abantailak honakoak dira:  

Abantaila fisikoak (Martinez, 2008; Watts & Stout, 2009): 

 Aktibitate fisikoa gehitu eta gaitasun motorra, oreka eta koordinazioa hobetu.  

 Oinarrizko gaitasunak hobetu eguneroko bizitzarako.  

 Pertsona asko animaliak daudenean erlaxatuak sentitzen dira. Ikerketa askok 
erakutsi dute estresa, tentsio arteriala eta bihotz taupatzen maiztasuna gutxitu egiten 
dela terapian. Gainera muskuluen indartzea ere ematen da. 

Abantaila psikologikoak (Elipe, 2013; Chandler et al. 2010, Martinez, 2008an aipatua; Watts 
& Stout, 2009; Autism Canada, 2016): 

 Autoestimu eta elkarrekintza sozialak hobetu.  

 Enpatia sentimendua eta besteekiko errespetua garatu: pertsona gehienak 
animaliekin identifikatzen dira. Errazagoa da pertsona bati animalia batekiko enpatia 
edukitzen erakustea pertsona batekiko baino, izan ere animalien sentimenduak 
(gorputz lengoaiaren bidez) interpretatzeko errazagoak direlako.  

 Autonomia gehiago edukitzea lortu eta erantzukizun, konfiantza, segurtasun eta 
erabilgarritasun sentsazioa gehitu. Egonkortasun emozionala gehitu osasun mentala 
hobetuz.  

 Antsietatea, depresio egoera eta bakardade egoera gutxitu.  

 Portaera erasokorrak edo hiperaktibitatea gutxitu, inpultsoak hobeto kontrolatuz  

 Paziente erresistenteak eta bestelako tratamenduekin hobekuntzak izan ez 
dituztenak tratatzea errazten du, izan ere pazienteak ingurune terapeutikoan konfiantza 
gehiago garatzen du eta terapian seguru sentitzen da bere sentimenduak 
elkarbanatuz. 

 Helburu terapeutikoak lortzeko azkarrago eta sinpleago da, motibazioa, 
inplikazioa eta iniziatiba gehitzen duelako.  

 Haurren segurtasuna gehitzen. 

 Haurra triste dagoenean ongizate egoera lortu. 

Abantaila kognitiboak (Lauanka, 2016): 

 Memoria, arrazonamendua, atentzioa, orientazioa eta kontzentrazioa hobetu  

Heziketa abantailak (Sarrion, 2009; Andrew eta Edney, 1995, Martinez , 2008an aipatua; 
Watts & Stout, 2009):  

 Hiztegia gehitu. 

 Memoria landu. 

 Tamaina, kolore, forma eta horrelako kontzeptuen ezagutza. 

 Bizitza, erreprodukzioa, jaiotza, gaixotasuna, akzidenteak, heriotza eta 
horrelako kontzeptuen ezagutza. 

 Ahozko zein idatzizko komunikazioa hobetu.  
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 Guraso eta tutoreei lagundu, beren semeen heziketari dagokionean. 

 Haurra kontrolatzen lagundu, txakurrari aginduak emanaz. 

 Pasiboki, haurrari erantzule izaten erakutsi (animalia zainduz etab.). 

Abantaila sozialak (Lauanka, 2016; Martinez, 2008; Watts & Stout, 2009; Autism Canada, 

2016):  

 Txakurra pazientea eta terapeutaren arteko lotura bihurtzen da eta 
elkarrizketara bultatzen du. Animaliak efektu gizarteratzailea du.  

 Taldeko aktibitateetan parte hartzeko nahia piztu, oinarrizko jokoetan jolasteko 
motibazioa lortu. 

 Kontaktu fisikoa: Pertsona batzuei ez zaie beste pertsonekin kontaktu fisikoa 
gustatzen, aldiz animalia baten ilea laztantzean gustuko sentsazio bat sentitzen dute.  

 Estres sozial maila gutxitu, aktibitate sozial eta denbora libreko aktibitate 
gehiago eginaz. 

Abantaila sentsorialak (Lauanka, 2016):  

 Zentzumenen garapenean laguntzen du  
 

2.6. TERAPIAN KONTUTAN HARTU BEHARREKOAK 

Txakurren Bitarteko Terapian zenbait jarraibide kontuan izan behar dira (Torres, 2005; 

Watts & Stout, 2009; Lauanka, 2016): 

 Pazienteek ez dituzte ahoan sartuko objektuak (jostailu, arkatz..). 

 Erabiliko diren tresnak ez dira arriskutsuak izango eta beti monitoreen 
zaintzapean erabiliko dira. 

 Eskuak garbituko dituzte txakurrekin jolastu edo jana eman ondoren. 

 Haurrek zerbait jan behar badute, fruta aurretik garbitu egingo dute. 

 Txakurren gorozkiak dauden lekuetan ez dira etzango, eseriko etab. 

 Animalia infektatuekin ez dute kontakturik izango. 

 Animaliak garbiak egon behar dute. 

 Animaliak gaixotasun eta parasitorik ez dute eduki behar. 

 Animaliak beharrezko bakunak hartuta egon behar dute. 

 Animaliei alergia dioten pertsonak edo beldurra dietenak hobe dute beste 
interbentzio mota bat jaso. 

Horrez gain txakurren ongizaterako zenbait neurri ere kontutan hartu behar dira 
(Torres, 2005): 

  Elikadura: txakurrak hiru aldiz jan behar du, tamainaren araberako kantitatean 
eta beti txakurrentzat prestatua den janetik. Ez zaizkio soberakinak eman behar jateko, 
infekzioak pasa baitaitezke.  

 Garbitasuna: txakurra garbi mantendu beharko da, arraza eta ile motaren 
arabera bainatuz xaboi egoki batekin.  

 Tenperatura eta ingurunea: txakurra muturreko tenperaturatan uztea ez da 
egokia, itzaletan eta ur freskoarekin egon behar dira.   
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 Jokoak: txakurrek atentzioa, mimoak eta tratu ona behar dituzte, denbora 
dedikatu behar zaie.  

 Ingurunea: txakurrak kalera pertsona heldu erantzule batekin atera beharko 
dira, lepoko batez lotuta eta identifikatzeko eta jabearen identitatea zein den azaltzen 
duen koilare batekin.  

 Landa inguruneak: txakurrei ezingo zaie zelaietako jana edota errai gordinik 
jaten utzi, gaixotasunen kontagio arriskuagatik.   

 Gorozkiak: gorozkiak jasotzeko erabiliko diren tresnak horretarako bakarrik 
erabiliko dira eta etxe barnean egiten badute jaso eta zaborretara bota beharko da.  

 Ibilaldiak: leku publikoetara txakurrak aterako badira, pala eta poltsa bat eman 
beharko da gorozkiak jasotzeko.  

 Heziketa: txakurrak jabeari egin beharko dio kasu. Jarrera ez-ohikoak 
hautematen badira (haserrea, agresibitatea etab.) albaitariarekin kontsultatu beharko 
da.  

 Loa: txakurrak deskantsatu egin behar du eta zaratak etab. ez egitea komeni da 
beraien deskantsu momentuan.  

 Txakurraren etxea: haize eta hezetasun gabeko leku batean jarri beharko da, 
zaborretik urrun. Periodikoki garbitu beharko da.  

 Jantziak eta uhala: txakurraren jantzia bere ilea da, eta behar denean moztu 
beharko zaio.  

 Konpainia: txakurrak gizakiaren konpainia nahi izaten du eta ezingo zaio inoiz 
denbora luzez beharrezkoak duen zaintza gabe utzi. Gainera ez dira inoiz kalean 
abandonatuko, babesleku batera eramango dira.  

 Txertoak: txakurrei txertoak jarri eta parasitoak kendu beharko dute.  

 

2.7. TERAPIAREN ARRISKUAK ETA MUGAK 

Txakurren bitarteko terapiak zenbait arrisku ere badituela esan beharra dago.  

Alde batetik animaliek erasotzeko (kosk egin, atzamarka egin etab.) arriskua 
badagoela esan beharra dago, baina esan beharra dago hau ez dagoela animaliak 
ongi entrenatzearen esku bakarrik. Animaliez gain haurrei erakutsi beharko zaie 
animalia noiz sentitu daitekeen mehatxatuta eta heziketa hori jaso ondoren arrisku hau 
nabarmen gutxituko litzateke (Andrew & Edney, 1995, Martinez , 2008an aipatua). 

Beste alde batetik zoonosi arriskua azpimarratu beharra dago. Zoonosia infekzio bat 
animalia batetik gizakira edo alderantziz transmititzea da eta honakoa zuzeneko 
kontaktu, ez zuzeneko kontaktu (gorozki etab.) edota artropodo (lakasta, arkakuso 
etab.) bidez gerta daiteke. 

Txakurrak ingurune oso desberdinetan ibiltzen dira eta agente infekzioso asko hartu 
ditzakete edota bektore mekaniko bezala ere joka dezakete, agente infekziosoak 
beraien ile edo listuan eramanaz.  

Horregatik oso garrantzitsua da txakurra ibiliko den espazio fisikoa, gure kasuan 
zentroa eta inguruko belardiak, garbi mantentzea.  

Txakurrek transmititutako infekzioak hartzeko joera gehien duten agenteen artean 
haurrak daude, horregatik oraindik eta garrantzi gehiago eman beharko zaio 
garbitasunari zentroan.Hori dela eta zentroko txakurrak asteroko kontrolak pasako 
dituzte albaitariarekin eta beraien historial klinikoa izango dute.  
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Laguntza txakurrei dagokionean, familia bakoitza aztertu beharko da, familiaren 
arabera txakur arraza bat edo beste aukeratzeko eta, txakurra familia horretan modu 
egoki batean hazi eta egokituko den ikusteko.   

Horrez gain albaitariak zenbait proba egingo dizkio txakurrari bere etorkizuneko jarrera 
erasokorra izango den ikusteko.  

Terapiaren mugei dagokienez, esan beharra dago osasun mentalaren eremuko 
profesionalek terapia mota hau oso modu orokorrean ezagutzen dutela, eta beren 
onuraz entzun duten arren hortik haratago ez dutela asko ezagutzen. Hau terapia mota 
honentzat muga garrantzitsua izan daiteke, izan ere ez die laguntzen profesionalei 
terapia hau aplikatzeko ahalmena dutela sentitzen eta ondorioz erabiltzen (Caban, 
Nieves & Alvarez, 2014). 

Horrez gain, eremu honetan ezagutza duten profesional gutxi dagoela ondorioztatu zen 
(esperientzia gabeak).   Azkenik, Australian egindako ikerketa batean terapia mota hau 
efektiboa dela erakusten duten ikerketa enpiriko gutxi daudela azpimarratu zuten   
(Black, Chur-Hasen, & Winefield, 2011, Caban, Rosario & Alvarez, 2014an aipatua). 
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3. EGOERAREN DIAGNOSTIKOA 

 

3.1. BARNE ANALISIA 

Atal honetan enpresaren baliabide eta gaitasunen analisia egingo da. Nahiz eta 
landuko diren alorrak beranduago sakonago aztertuko diren, TXAKUR LAGUN 
sozietatearen barne analisia egingo da ikuspegi komertzial, finantzario, pertsonak eta 
abarretik. 

Faktore komertzialak: Aurretik ere aipatu den moduan, TXAKUR LAGUN sozietateak 
zerbitzuak eskainiko ditu, zehazki txakurren bitarteko terapia, txakurren 
entrenamenduak eta formakuntza saioak. Zerbitzu hauek guztiak kalitatezkoak izango 
dira eta bezeroaren beharren arabera moldatuko dira. Zerbitzu guztiak txakurren 
inguruan arituko dira. Adina edozein delarik ere, bezeroek zerbitzu hauek jaso ahal 
izango dituzte. Prezioak bezeroentzat ahalik eta eskuragarrienak izango dira.  

Faktore teknikoak: Zerbitzu hauek ematea ahalbidetzeko ez da teknologia handiko 
makineriarik beharko. Txakurrak eta saioetan erabiliko diren materialak soilik beharko 
dira. Instalazioei dagokionez azalera handiko zentro bat beharko da, saio ezberdinak 
aldi berean emateko aukera izateko eta aktibitateak egiteko eremua izateko. Horrez 
gain kanpoan ere belardia izango du, bertan aktibitateak burutu daitezen.  

Pertsonak: Sarreran aipatutako moduan, TXAKUR LAGUN sozietateak bi sustatzaile 
izango ditu, Ane eta Nerea. Bi hauek izango dira zerbitzuak eskaintzeaz arduratuko 
diren langile bakarrak. Formakuntza espezializatua dute terapia eta txakurrei 
dagokionean. Esperientziarik ez dute sektorean baina proiektu hau aurrera eramateko 
gogoa dute aspalditik, beraien nahia izan baita beti arazoak dituzten pertsonei 
laguntzea. Esan beharra dago enpresa gestioan ez dutela esperientziarik.  

Finantza faktoreak: Enpresa martxan jartzeko behar den kapitala ez da zenbateko 
handia izango, izan ere lokala ez da erosiko eta aktibitatea martxan jartzeko ez da 
balio handia duen makinaria etabik erosi beharko. Barne eta kanpo finantzaketa 
erabiliko da. Barne finantzaketari dagokionean kapital soziala eratzeko egingo da 
ekarpena. Kanpo finantzaketari dagokionean mailegua eskatuko da, baina maileguaren 
zenbateko oso altua ez dela izango aurreikusten da, hasierako inbertsioa ez delako 
altua izango.  

 

3.2. KANPO ANALISIA 

 

3.2.1. MERKATUAREN ANALISIA 

Black, Chur-Hansen & Winefield (2011)-ek egin zuten azterketa batetik ondorioztatu 
zuten Animalien Bitarteko Terapiak bizitzako etapa ezberdinetan dauden pertsonei eta 
osasun mentalaren eszenatoki ezberdinetan daudenei egiten diela on.  Hau da bai 
nerabe bai zahartzaroan dauden pertsonentzat egokia izan daiteke. Gainera parte 
hartzaile guztiek ABTk erlazio terapeutikoa modu positibo batean aurrera eramaten 
lagun dezakeela adierazi zuten eta gainera bereziki efektiboa izan daitekeela jarrera 
edo atentzio falta arazoak dituzten umeekin egiten den terapian (Black et al., 2011, 
Caban, Rosario, & Alvarez, 2014an aipatua). 

Arrazoi horiek direla eta txakurrez lagundutako terapia lagungarria dela kontsideratzen 
da ahalmen urritasunen bat duten pertsonetan. Batez ere atentzio emozionala 
hobetzeko egokia dela esaten da, hau da adierazteko ahalmena eta emozioak 
hautemateko ahalmena. Horrez gain enpatia garatzea era badakar, hau da, beste 
pertsonen lekuan jartzeko ahalmena eta besteen beharrei modu egokian erantzutea.  
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AHALMEN URRITUAK 2008 

 
GUZTIRA GIZONAK EMAKUMEAK 

EUSKAL 
HERRIA 

169.400 100,00% 68.200 100,00% 101.200 100,00% 

ARABA 22.800 13,46% 10.700 15,69% 12.100 11,96% 

GIPUZKOA 54.500 32,17% 20.400 29,91% 34.100 33,70% 

BIZKAIA 92.100 54,37% 37.100 54,40% 55.000 54,35% 

Taula 1: Elaborazio propioa INEko datuetatik abiatuta.  

2008 urtean Euskal Herrian 169.400 pertsona zeuden ahalmen urritasuna zutenak, 
horietatik erdia baina gehiago Bizkaian. Hala ere Gipuzkoan nahiko zifra altua izan 
zen, 54.500 ahalmen urritu zirelarik. Bai Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian zeuden 
desgaituetatik gehienak emakumezkoak ziren.  

 

AHALMEN 
URRITUAK 2008 

BIZTANLERIA 
2008 

AHALMEN URRITUAK 
/BIZTANLERIA 

EUSKAL 
HERRIA 

169.400 2.157.112 7,85% 

ARABA 22.800 309.635 7,36% 

GIPUZKOA 54.500 701.056 7,77% 

BIZKAIA 92.100 1.146.421 8,03% 

Taula 2: Elaborazio propioa INEko datuetatik abiatuta.  

2008ko urtarrilaren 1ean Euskal Herrian erroldatutako biztanleriaren guztizkoa 
kontutan hartuko bagenu Euskal Herriko biztanleriaren %7,85k ahalmen urritasuna 
zuten. Zifra hori zertxobait baxuagoa zen Araban, baina orokorrean Euskal Herriko 
zenbateko antzekoa izan zen probintziatan ere. 

Ikus dezakegunez, Gipuzkoako datuak hartuta, Gipuzkoako biztanleriaren guztizkotik 
%7,77ak ahalmen urritasunen bat zuen, beraz Euskal Herriko batezbesteko antzekoa 
izango litzateke. 

Zifra horiek nahiko esanguratsuak direla kontsideratu dugu eta horrek gure zentroan 
izan ditzakegun bezeroen kopurua ere esanguratsua izatea ekarriko du. 

 
BIZTANLERIA 

 
2008 2015 ALDAKETA 

EUSKAL 
HERRIA 

2.157.112 2.189.316 1,49% 

ARABA 309.635 323.648 4,53% 

GIPUZKOA 701.056 716.834 2,25% 

BIZKAIA 1.146.421 1.148.834 0,21% 

Taula 3: Elaborazio propioa INEko datutetatik abiatuta.  

Biztanleriaren eboluzioa positiboa izan dela ikusten dugu 2008tik 2015ra izan ere 
Euskal herrian biztanleria 32.204 pertsonetan hazi da.  

2014 urteko datuen arabera bizi esperantza (85,4 urte batezbeste emakumeentzat eta 
78,9 urte batezbeste gizonezkoentzat Euskadin) gorakorra da (Melchor, 2014) eta 
ondorioz geroz eta adin nagusiko pertsona gehiago daude. Adin nagusietan ahalmen 
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urritasuna gehiago ematen denez, TXAKUR LAGUN zentroak izango dituen bezero 
potentzialen kopurua ere gorakorra da.  

2008an Euskal Herriko biztanleriaren %7,85ak ahalmen urritasuna zutela kontutan 
harturik, 2015ra eraman dugu datu hori eta 2015 urtean Euskal herriko biztanleriaren 
(2.189.316 pertsona) %7,85ak ahalmen urritasuna adierazi zuela kontsideratuko dugu. 
Hau horrela gure zentroak izan ditzazkeen bezero potentzialak (Euskal Herrian 
erroldatuta dauden eta ahalmen urritasuna duten pertsonak) 171.861 direla estimatu 
da.  

Horrez gain adimen urritasuna duten pertsona hauen familiak ere bezero potentzialak 
izango dira.  

Nahiz eta bezero potentzialen kopurua altua izan, TXAKUR LAGUN zentroan 
horrenbeste bezero jasotzea ez da aurreikusten, izan ere ez du horrenbeste bezero 
jasotzeko gaitasuna izango eta gainera lehiakideak daudela kontutan hartu behar da.  

5 lehiakide nagusi identifikatu ditugu ondoren aztertuko direnak, eta 171.861 bezero 
potentzialen zenbatekoa oso altua dela kontsideratzen dugu 5 zentrok guztiak jaso 
ditzaten, hori horrela merkatuan TXAKU LAGUN zentroak lekua baduela ikusten dugu.   

Ahalmen urritasuna zuten pertsonen %81,4ak 50 urte edo gehiago zituen 2008ko 
datuen arabera. Datu hauetatik ondorioztatzen dugu ahalmen urritasuna duten 
pertsonen batezbesteko adina altua dela. 

Horrez gain, 2008an egindako ikerketaren arabera emakumeetan ahalmen urritasun 
gehiago ematen da gizonezkoetan baino. 

Esan beharra dago adin gutxiko biztanlerian ahalmen urritasun gehienak mentalak 
izaten direla, eta osteomuskular edo sentsorialak adin nagusiko biztanleetan. (Sancho, 

Abellán, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Castejón & Esparza, 2011). 

Erosketa prozesua 

Gehienbat bezeroak preskriptore bidez lortuko direla aurreikusten da. 

Preskriptoreak publiko jakin batean beren iritzi, balorazio eta/edo erosketa erabakiekin 
eragiteko ahalmena duten pertsona, pertsonalitate edo/eta erakundeak dira (Borges, 
2012). 

TXAKUR LAGUN   enpresaren kasurako preskriptoreak ahalmen urritasuna duten 
pertsonak inguratzen dituzten pertsonak izango dira, ahalmen urritasuna duten 
pertsonari berari edo bere familia eta ingurukoei gure zentroa bisitatzea gomendatuko 
dietenak.  

Adibidez eskoletako irakasleak preskriptore izan daitezke, izan ere ahalmen urritasuna 
duen pertsonari eta bere familiari gure zentroaz ongi hitz egin diezaioke, gure 
zerbitzuak jasotzea ongi etorriko litzaiokela gomendatuz esaterako.  

Medikuek ere paper garrantzitsua jokatzen dute. Gure gizarteak orokorrean medikuek 
esandakoari kasu egiten die, hauen gomendioak onuragarriak izango direla suposatuz. 
Honakoa kontutan izanik eta ahalmen urritasuna duten pertsonak medikuak sarritan 
bisitatuko dituztela aurreikusiz, medikuak preskriptore izan daitezke.  

Aurrekoez gain, psikologoak ere preskriptore izan daitezke, ahalmen urritasuna duten 
zenbait pertsonak psikologoak bisitatzen baitituzte. 

Azkenik, zentroak zenbait elkarte eta eguneko zentrorekin kolaborazioan lan egingo du 
eta hauek ere izan daitezke preskriptore. Ondoren preskriptore hauetako bakoitzaren 
ezaugarri nagusiak aipatzen dira.  
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ZENTROA DESKRIBAPENA KOKAPENA 

APNABI 
Bizkaiko autismoa eta beste autismo epektroaren 
nahasteak dituztenen gurasoen elkartea 

Bilbo 
(Bizkaia) 

ARGIA FUNDAZIOA 
Gaixotasun mentalak eta transtorno psikikoak dituzten 
pertsonei laguntza 

Getxo 
(Bizkaia) 

EUSKAL HERRIKO 
DOWN-
SINDROMEAREN 
FUNDAZIOA 

Euskal Herriko Down Sindromearen eta bestelako 
urritasunen fundazioa 

Bilbo 
(Bizkaia) 

GOYENECHE 
FUNDAZIOA 

Ahalmen urritasun intelektuala duten pertsonei 
laguntza. 

Donostia 
(Gipuzkoa) 

ATZEGI Adimen urriko pertsonen aldeko Gipuzkoako elkartea 
Donostia 
(Gipuzkoa) 

GAUTENA Gipuzkoako autismo elkartea 
Donostia 
(Gipuzkoa) 

FEDEAFES 
Buru gaixotasuna duten pertsona eta senide elkarteen 
Euskadiko federazioa 

Laudio 
(Araba) 

Taula 4: Elaborazio propioa 

Balorazio atributuak 

Bezeroak zentroak emango dituen zerbitzuetan gehien baloratuko dituen atributuak 
zein diren jakiteko, Guhau zentroko arduradunei beren terapiako bezeroei galdetzeko 
eskatu zaie.  Horrez gain Anothe, Lauanka eta Bocalan Biak Bat zentrokoetako 
arduradunei ere galdetu zaie.  

Aipatzen dituzten atributuak honakoak dira:  

 Profesionaltasuna eta formakuntzadun lan taldea izatea. 

 Gertutasuna. 

 Ziurtasuna. 

 Emaitza azkarrak beste terapia motekin alderatuta. 

 Motibazioa. 

 Terapeuta eta erabiltzailearen arteko lotura txakurrari esker, honek konpromesu 
eta esfortzu handiagoa egitera animatuz pazienteak.  

 Entretenimendua. 

 Aurre egiteko estrategien ikaskuntza. 

 Txakurren zintzotasuna. 

 Txakurrek lasaitasuna, poza etab. transmititzeko duten ahalmena. 

 Enpatia. 

 Erantzuletasuna. 

 Elkarlana. 
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3.2.2. SEKTORE ETA LEHIAKIDEEN ANALISIA 

 

3.2.2.1. SEKTOREAREN EZAUGARRI NAGUSIAK  

TXAKUR LAGUN S.M. negozioaren aktibitatea Zerbitzu Sozialen sektorearen 
barruan kokatzen da.  

Zerbitzu sozialen sektorea oso sektore heterogeneoa eta dinamikoa da. Agian 70. 
Hamarkadatik gizarte babesaren sektorean gehien aldatu dena dela esan daiteke 
(Lupón, Roldan eta Orriols, 2010). 

Zerbitzu sozialak ongizate sozialerako oinarrizkoak kontsideratzen diren zerbitzuak 
dira. Zerbitzu hauek sozietatearen ongizatearen laugarren zutabe kontsideratzen dira, 
osasun zerbitzu, hezkuntza zerbitzu eta pentsioekin batera.  Zerbitzu hauek 
sozietatearen aldaketetara egokitu behar dute, arazo berrietara eta baztertze 
sozialaren modu berrietara. Zerbitzu sozialek asistentzia pertsonaleko zerbitzuak, 
konpainia soziala eta esku-hartze komunitarioa bezalako zerbitzuak eskaintzen dituzte, 
diagnostiko sozial batean eta erabiltzailearekin elkarrizketatutako plan batean 
oinarriturik (Wikipedia, 2016). 

Euskal Herrian 2013 urtean 3186 zentro zeuden guztira zerbitzu sozialak eskaintzen 
zituztenak eta horietatik 4 kokatzen ziren Aia herrian, 3 erresidentziak izanik eta bat 
zerbitzu tekniko orokorrak (Eustat-a, 2013). 

Ahalmen urritasuna duten pertsonentzako zerbitzu sozialetako zentroetan lan egiten 
duten pertsona kopurua 729 zen Euskal Herrian 2013 urtean. Orokorrean zerbitzu 
sozialak esku-lanean intentsiboak diren zerbitzuak direla esan genezake (Eustat-b, 

2013). 

Zerbitzu sozialetan 2013 urtean suposatu zuten gastu totala (milaka €tan) 2.254.819 
izan zen. Zerbitzu hauen %73,21ak finantziazio publikoa jaso zuen. Zerbitzu hauek 
Barne Produktu Gordinaren %3,4 suposatu zuten (Eustat-c, 2013). 

 

3.2.2.2. LEHIAKIDE ESPEZIFIKOAK 

Gure ekintza eremua Euskal Herria izanik, enpresa lehiakideak kontsideratuko ditugu 
txakurren bitarteko terapia eskaintzen duten enpresak, Euskal Herriko eremuan 
kokatutakoak.  

Bilaketa egin da internet bidez enpresa lehiakideak identifikatzeko eta bost identifikatu 
dira. Hauek sakon ezagutzeko elkarrizketak egin dira, bai aurrez aurre, email bidez eta 
telefono bidez ere (elkarrizketak gehigarrian ikus daitezke). AEPA Euskadi elkarteari 
dagokionean, ez da lortu hauekin kontaktatzea.  Ondorengo enpresak kontsideratu dira 
lehiakide nagusiak:  

Animali eta naturen oinarritutako terapia eta hezkuntza elkartea-ANOTHE 

ANOTHE, Animalia eta Natura bidezko Terapiaren alorrean lan egiten duen elkarte bat 
da, Getxon kokatua.  

Elkarte honek hiru terapia mota eskaintzen ditu orokorrean:  

 Animalien bitarteko terapia eta hezkuntza zerbitzuak eskaintzen dituzte eremu 
natural batean jarrera arazoak dituzten eta babesa behar duten  nerabeekin. Zerbitzu 
honek aktibitatearen %70 suposatzen du.  

 Txakurren bitarteko terapia zerbitzuak eskaintzen dituzte terapia. Zerbitzu 
hauek beren aktibitatearen %10 suposatzen dute.  

 Txakurren bitarteko terapia kanpoaldean %5 
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Instalazioei dagokienez ez dute zentro propio bat non terapia zerbitzuak eskaintzen 
dituzten, beraiek mugitzen dira zerbitzuak eskaintzeko. Gaua igarotzea inplikatzen 
duten zerbitzuetan, baserri/agroturismoak alokatzen dituzte. Zaldiekin egiten den 
terapian berriz, zalditegiak alokatzen dituzte. Txakurren bitarteko terapian aldiz terapia 
eskainiko den zentrora mugituko dira.  

Bezeroen adinari dagokionean nerabeen terapian 13-17 urteko nerabeak izaten dira 
jarrera  arazoak dituztenak. Galera kognitibo larriak dituzten adinduei ematen zaizkie 
gerontologia zerbitzuak. Azkenik osasun mentalaren inguruko arazoak dituzten 
helduak ere tratatzen dituzte.   

Tamainari dagokionean nerabe programetan 8-10 bezero izaten dira urtero. 
Gerontologiari dagokionean 70 bat inguru (5 talde) eta osasun mental eremuan 20. 
Zentro honetan 5 pertsona daude lanean: psikologo bat, pedadoga bat, etologa bat, 
gizarte hezitzaile bat eta animatzaile sozio-kultural bat.  

Komunikazio bideei dagokionez web orria eta Facebooka erabiltzen dituzte baina gutxi.  

Bocalan Biak Bat 

Bocalan Biak Bat,  Bocalan fundazioaren egoitza bat da, Altsasuan kokatua. Euskal 
Herri eta Nafarroan sortutako behar sozialei erantzuteko sortua izan zen. 

Fundazio honek honako zerbitzuak ematen ditu:  

 Animalien bitarteko terapia. %30. 

 Animalien bitarteko heziketa. %5. 

 Animalien bitarteko aisialdi programak. %10. 

 Laguntza txakurren entrenamendu eta entrega (ahalmen urritasun fisikoa duten 
pertsonak, autismoa duten adin txikikoak, mediku-alerta: diabetea). %15. 

 Profesionalen eta familien formakuntza: Animalien bitarteko eskuhartzean 
tekniko eta aditua, txakurren heziketa, autismoa etab.  %30. 

 Besteak. Hitzaldiak, erakustaldiak etab. %10. 

Instalazioei dagokionez 120 metroko zentro bat dute, harrera, bainugela, erabilera 
bikoitzeko bi gela eta ofizina dituena. Zerbitzuak beraien instalazioetan ematen dituzte 
eta horrez gain bezeroaren arabera beste zentro, erresidentzia, eskola etab.etara 
mugitzen dira.  

Beraien bezeroen profila programaren araberakoa da:  

 “Cuatro patas, mil sonrisas”: 2-16 urte bitarteko personak, garapenean 
zailtasunak dituztenak edo izan ditzaketenak. Adibiez: autismoa, burmuin paralisia, 
TDAH, legoaian atzerapena, fobiak, Down sindromea edo diagnostikorik ez duten adin 
txikikoak.  

 “Visítame”: Eguneko zentroetan edo hirugarren adineko erresidentziatan 
dauden adin nagusikoak.  

 “Aberenea”: Gizarte zailtasunak dituzten pertsona helduak. 35-50 urte.  

 “Askatukan”: Genero indarkeria jasan duten adin txikiko edo emakumeak.  

 “Haritzkume”: Gizarte zailtasunak dituzten gazteak. Adin txikikoak. 12-16 urte.  

 “Creciendo juntos”/”Elkarrekin hazten”: Haur hezkuntzako zentroetara joaten 
diren adin txikikoak. 0-6 urte.  

 “Conoceme, soy un perro de asistencia”: Udaletxeak, asoziazioak, heziketa 
zentroak etab. orokorrean.  
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Tamainari dagokionean bezero kopurua hilabetearen araberakoa izaten da, hainbat 
programak batera koinziditzen dutenaren arabera, baina gutxi gorabehera 50 bezero 
hilabetean.  

Langile kopuruari dagokionean lau pertsonak egiten dute lan.  

 1. Psikologoa: Animalien bitarteko eskuhartzeetan teknikoa eta aditua. Arreta 
goiztiarrean aditua, psikopatologia eta osasunean aditua eta gizarte eta genero 
eskuhartzeetan aditua.  

 2. Psikologoa: Animalien bitarteko eskuhartzeetan tekniko eta aditua. ABA eta 
autismoan masterra. Laguntza txakurren instruktorea.  

 3. Psikologoa: Animalien bitarteko eskuhartzeetan tekniko eta aditua. Ahalmen 
urritasun intelektualetan aditua.  

 Laguntza txakurren instruktorea: Txakur hezitzailea, Animalien bitarteko 
eskuhartzeetan teknikoa. Defentsa txakurren eta detektatze txakurren gida. Animalien 
ongizatean eta ansinoterapian aditua.  

Animalia taldeari dagokionean 6 labradore, golden 1, border collie 1, katu 1 eta 6 txori 
dituzte.  

Komunikazio bideak asko erabiltzen dituzte: Facebook, Instagram, Twitter, web, mail, 
telefonoa, whatsapp. 

Lauanka 

Lauanka Asoziazioa Bizkaian sortu zen 2009an eta hauen eginbeharra Animalien 
Bitarteko interbentzio bitartez arazoak dituzten pertsonei laguntzea da.  

Hiru zerbitzu mota eskaintzen ditugu:  

 Txakurren Bitarteko Terapia  

 Txakurrez lagundutako aktibitateak  

 Txakurrez lagundutako heziketa.  

Lehen bi zerbitzuek aktibitatearen %80 suposatzen dute gutxi gorabehera eta 
hirugarrenak %20. 

Instalazioei dagokienez kontsulta bat dute. Hala ere beren lanaren gehiengoa 
erresidentzien instalazioetan edo lana egiten duten erakundeetan egiten dute. 
Etxerako zerbitzuak ere eskaintzen dituzte.  

Bezeroei dagokionez, mota guztietakoak dituzte.  Ahalmen urritasun fisiko, sentsorial 
zein intelektuala duten pertsonak, ahalmen urritasunik ez duten pertsonak, osasun 
mentaleko arazoak dituztenak etab. Orokorrean 2 eta 100 urte bitarteko bezeroak dira. 
Pertsona helduen kasuan erresidentziatan emanten dira zerbitzuak. 

Tamainari dagokionean, erabiltzaile kopuruari erreferentzia egiten badiogu, 
erresidentzietak pertsonak barneratuz eta kasu puntualak ere barneratuz 50-75 
pertsona tratatuko lituzkete hilabetean gutxi gora behera.  

Lan taldea sikologo eta langile sozial batek osatzen dute beraien terapia txakurrekin 
batera. Horrez gain biak Animalien Bitarteko Terapian adituak dira.  

Komunikazio bideei dagokonez, gehienbat, Facebook eta korreo elektronikoa 
erabiltzen dute. Web orria ere bai baina gutxiago. 

Euskal Herriko Asistentzia txakurren asoziazioa (AEPA Euskadi) 

Irabazi asmorik gabeko erakundea da, Bilbon kokatua. Asoziazio hau batez ere 
txakurren adiestramentura bideratzen da eta ikerketa eta formakuntzan espezializatzen 
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da. Hala ere  txakurren bitarteko terapia ere lantzen du desgaitasun fisikoa duten 
pertsonetan, helduen erresidentziatan eta presoekin. Hauen interbentzioetan txakur bat 
edo bi, profesional bat eta terapeutak hartzen dute parte.  

Instalazioei dagokionez bulego bat dute eta zerbitzuak emateko beraiek desplazatzen 
dira erresidentzia, eskola etab.etara.  

Gu Hau 

Lasarten kokatutako zentro bat da. Zentro hau gehiago ezagutzeko elkarrizketatua izan 
da bertako arduraduna den Nora.  

GuHau zentroak bi zerbitzu mota ematen ditu: Alde batetik txakur heziketa eta terapia 
eta beste alde batetik animalien bitarteko terapia. Beraien aktibitatearen %90 txakur 
heziketa eta terapia dela esango genuke eta gainerako %10 animalien bitarteko 
terapia.  

Instalazioak aztertuz gero eraikina, belardia txakurrentzat eta belardia zaldientzat 
dituzte.  Haurrak jolasteko parke bat ere badute.  

Bezeroen adinari dagokionean terapian 6-14 bitarteko haurrak hartzen dute parte, 
gehienbat ahalmen urritasunen bat dutenak baina baita komunikazio arazoak 
dituztenak ere. Hala ere terapiako zenbait sesio gurasoentzat ere izan daitezke. 
Txakurren entrenamenduei dagokionez bezeroak helduk dira.  

Tamainari dagokionean terapian oso bezero gutxi izaten dituzte, 10 bezero urteko gutxi 
gora behera. Txakurren entrenamendu eta terapian aldiz 20 txakur tratatu ditzakete 
hilabetean gutxi gora behera.  

Zentro honetan 5 pertsona daude lanean, guztiak txakur hezitzaileak eta animalien 
bitarteko interbentzioetan teknikoak. 

Komunikazio bideei dagokionez gehienbat web orria eta Facebook erabiltzen dituzte. 
Twiter eta Instagram ere badituzte baina ez dituzte horrenbeste erabiltzen.  

Lehiakideen azterketa sakona egin ondoren beren ahultasun eta indarguneak argiago 
ikus daitezke. TXAKUR LAGUN zentroa lehiakideen ahultasunak jakinda hauek bere 
indargune bihurtzen saiatuko da.  

 

3.2.3. ASPEKTU LEGALAK 

Gobernu kontseiluak aprobatutako ekainaren 1eko 101/2004 dekretuak, Euskal 
Autonomia erkidegoan txakur espezieko animalien edukitza erregulatzen du 
(Nekazaritza eta arrantza saila, 2014). 

2.artikuluaren arabera, txakurren identifikazio eta erregistrorako prozeduratik gehien 
interesatzen zaizkigun datuak honakoak dira:  

 Txakurren edukitzaileek txakurrak identifikatuta eta erresidentzia duten 
udalerriko udalean zentsatuta izan behar dituzte jaio edo erosi denetik hilabeteko 
epean, Euskal Autonomia erkidegoan hiru hilabete baina gehiago egon behar badira. 

 Identifikaziorako, lepoaren ezkerraldean mikrochip edo elementu 
mikroelektroniko bat jarriko dio albaitari ofizial, foral edo munizipal batek edo gaitua 
den albaitari pribatu batek.  

 Identifikatze unean, albaitariak “txakurraren kartila ofizial”-ean beharrezko 
anotazioak egin beharko ditu eta Euskal Herriko animalien identifikazio erregistroan 
inskribatzeko eskaera egin beharko du, hau sinatuaz eta euskal herriko nekazaritza eta 
arrantza departamendura bidali beharko du bere nanaren kopia batekin batera, regian 
izen ematea burutzeko.  
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Horrez gain, 3. Artikuluan, datuen aldaketarako edo erregistroan baja emateko era 
prozedura jakina arautzen da:  

 Jabeak R.E.G.I.Ari komunikatu beharko animaliaren daturen bat, jabeena 
aldatzen bada edota bere erregistro baja dekretuan arautzen den epe eta baldintzetan.  

 Transmisioa eman bada, salmenta, donazio edo bestelako moduren batean 
datuen aldaketarako eskaera dokumentua bete beharko dute.  

 Salmenta edo zesioa ematen bada, jabe berriari animaliak behar bezala 
identifikatuak, zesatuak eta Txakurraren Kartilla Ofizial eguneratua eman behar dizkio.  

4.artikuluaren arabera,  non txakur espezieko animalien edukitza erregulatzen den 
Euskal Autonomia Erkidegorako txakurren jabe edo edukitzaileek bete behar dituzten 
baldintzak, beste batzuen artean, honakoak dira:  

 Jabeak alimentu, edari, osasun asistentzia eta behar fisiologiko eta 
etologikoentzat (bai espazio eta baita higiene-osasun aspektuan) instalazio egokiak 
eman behar dizkio animaliari. 

 Hiriko kale edo espazioetan, bai eta higiezin kolektiboetan, txakurrak kate edo 
korrea egoki batez kontrolatuak egon beharko dute, animaliaren ezaugarrien 
araberakoa eta luzera egokikoa.   

 Txakurren gorozkiak kale edo plaza publikoetan, parke, lorategi, pertsonen 
pasaleku etab.etan uztea debekatua dago.  

 Txakurraren edukitzailea, honek eragindako kalte eta molestien erantzule 
egingo da, txakurrak alde egin badio ere.  

 Txakurraren jabe edo edukitzaileak derrigortuta daude autoritateak eskatutako 
txakurraren datuak ematera.  

5. artikuluaren arabera txakurren edukitzak zenbait muga ditu, beste batzuen artean 
honakoak:  

 Urte bat baina gehiago duen txakur bakarra bizi ahal izango da 40m2ko, 
Propietate horizontalaren legean araututako higiezin kolektiboetan.  

 Zoonosi gaixotasunen usteak badaude, autoritate munizipal edo foralak osasun 
neurriak hartu ahal izango ditu pertsonen kontagioa saihesteko.  

 Espazio pribatuetan daudenean txakurrak, perimetro guztian itxitako barruti 
batean egon beharko dute, material egokiz eta altura egokia izanik itxitura horrek, 
horrela txakurrak libreki zirkulatzea eta erabilera komuna duten espazio publiko eta 
pribatuetara  ateratzea ebitatzeko beharrezko kontrol eta eustea ez dituztenean.  

 

3.3. AMIA ANALISIA 

Merkatuaren analisian bezero eta lehiakideak aztertu ondoren, enpresa proiektuaren 
inguruan AMIA analisia burutuko dugu. AMIA analisia teknika metodologiko sinple bat 
da, 60ko hamarkadan AEBetan sortua. Analisi honek ahultasunak, mehatxuak, 
indarguneak eta ahuleziak identifikatuz, negozioaren errealitatea ezagutzeko balio digu 
eta merkatuko lehiakortasun abantailak aurkitzen eta deskribatzen lagunduko digu 
(SPRI, 2014). 

3.3.1. INDARGUNEAK 

Indarguneak negozio beraren ezaugarri eta gaitasunak dira, beste ekintzaile 
batzuengandik bereiztea dakarrena (SPRI, 2014). 

TXAKUR LAGUN enpresaren lan taldea ezagutza zabaleko profesionalek osatzen 
dute, adituak dira txakurrei eta txakurren bitarteko terapiari dagokionez. 
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Zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditu zentroak, beraz tratatua izan nahi duen ahalmen 
urritasuna duen pertsonak zerbitzu bat baina gehiagoren artean aukera dezake.  

Bezero potentzialak adin guztiak hartzen ditu, bezero gehiago izateko posibilitatea 
emanez. 

Instalazioen azalera handiari esker, saio ezberdinak aldi berean eman daitezke.  

Inguru natural paregabe batean kokatua dago zentroa eta bertan egingo diren 
aktibitateen gehiengoa kanpoan, aire librean egingo dira, naturarekin eta animaliekin 
harremanetan. Ingurune honek terapia efektiboagoa izaten laguntzen du.  

Gainera hasierako inbertsioa ez da handia izatea aurreikusten eta horrek kapital asko 
behar ez izatea dakar.  

 

3.3.2. AHULTASUNAK 

Zereginak eta proiektuak behar bezala garatzea oztopatzen duten hesi propioak dira, 
hots, negozio beraren gabeziak, arazoak etab (SPRI, 2014). 

Zentroak bezeroen profil oso desberdinak tratatu ditzakeenez, merkatuaren ezagutza 
sakona zailtzen da.  

Gerta daiteke ahalmen urritasuna duten pertsona askoei txakurrak ez gustatzea eta 
kasu horietarako zentroak ez du txakurrak barneratzen ez dituen alternatibarik 
eskaintzen.   

Txakurren ongizaterako neurri asko hartu behar dira kontutan eta horrek gure bi 
langileei lan asko suposatu diezaiekete beste lanak egiteko denbora gutxituz.   

Langileek aurretik esperientziarik ez dute sektorean  ez eta gestioan eta horrek eman 
nahi diren zerbitzuen kalitatea horren altua ez izatea ekar dezake.  

Prezioak ahalik eta eskuragarrienak izatea saiatu arren, altuegiak izan daitezke zenbait 
familientzat. agian zenbait familia ez daude prest prezio horiek ordaintzeko 
zerbitzuengatik.   

Bezeroen hautemandako arriskua handia da, izan ere, zerbitzua kontsumitu aurretik 
ezin da hauteman.  

 

3.3.3. MEHATXUAK 

Mehatxuak, jomuga personal eta profesionalak lortzea eragotz dezaketen kanpoko 
oztopo guztiak dira (SPRI, 2014). 

Eremu honetan ezagutza duten profesional gutxi dago. 

Horrez gain terapia mota hau efektiboa dela erakusten duten ikerketa enpiriko gutxi 
daude (Black et al., 2011, Caban, Rosario & Alvarez, 2014an aipatua). 

Osasun mentalaren eremuko profesionalek txakurren bitarteko terapia oso modu 
orokorrean ezagutzen dute, eta beren onuraz entzun duten arren hortik haratago ez 
dute asko ezagutzen. Hau terapia mota honentzat muga garrantzitsua izan daiteke, 
izan ere ez die laguntzen profesionalei terapia hau aplikatzeko ahalmena dutela 
sentitzen eta ondorioz erabiltzen (Caban, Rosario & Alvarez, 2014). 

Zentroak ez du dauden bezero potentzialen zenbatekoa jasotzeko ahalmenik izatea 
aurreikusten, gaitasunik ez duelako.  

Zerbitzu sozialen sektorea heterogeneo eta dinamikoa da eta horrek sektorearen 
ezagutza zailtzen du.  
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3.3.4. AUKERAK 

Egun terapia tradizionaletatik desberdintzen diren terapiak probatzeko geroz eta joera 
handiagoa dago.  

2008ko datuak hartuta Euskal Herriko biztanleriaren zenbateko esanguratsuak (%7,85) 
zuten ahalmen urritasuna, portzentaje hau hurrengo urteetan mantenduz gero bezero 
potentzialen zenbatekoa altua izan daiteke.  

Bizi esperantza (85,4 urte batezbeste emakumeentzat eta 78,9 urte batezbeste 
gizonezkoentzat Euskadin) gorakorra da (Melchor, 2014) eta ondorioz geroz eta adin 
nagusiko pertsona gehiago daude. Adin nagusietan ahalmen urritasuna gehiago 
ematen denez, TXAKUR LAGUN zentroak izango dituen bezero potentzialen kopurua 
handitzen du.  

2008tik 2015ra Euskal herriko biztanleria %1,49 pertsonetan hazi da ondorioz geroz 
eta biztanle gehiago geroz eta ahalmen urritu gehiago egongo dira joerak jarraitzen 
badu (INE, 2015). 

5 lehiakide nagusi identifikatu ditugu eta 171.861 bezero potentzialen zenbatekoa oso 
altua dela kontsideratzen dugu 5 zentrok guztiak jaso ditzaten, hori horrela merkatuan 
gure zentroak lekua baduela ikusten dugu. 

Bizitzako etapa ezberdinetan dauden pertsonei eta osasun mentalaren eszenatoki 
ezberdinetan daudenei egiten die on txakurren bitarteko terapiak.  

Hainbat preskriptore mota erabili ahal izango dira bezeroarengana hurbiltzeko. 
Elkarteen kasuan, elkarte asko ditugu Euskal Herrian zerbitzu sozialen eremuan.  

Bezeroek baloratzen dituzten balorazio atributuen ezagutzak zerbitzuen kalitatea 
hobetzen lagundu.  

Zerbitzu sozialak ongizate sozialerako oinarrizkoak dira. 
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3.3.5. AMIA MATRIZEA 

 POSITIBOAK NEGATIBOAK 

BARNE-
JATORRIA 
(Enpresaren 
atributuak) 

INDARGUNEAK 

 Ezagutza zabaleko lan talde 
aditua txakurren bitarteko terapian.  

 Zerbitzu ezberdinen 
eskaintza 

 Bezero potentzialak adin 
guztietakoak.  

 Azalera handiko instalazioak  

 Terapiarako lagungarria den 
kokapen paregabea 

 Hasierako inbertsioa ez da 
handia izatea aurreikusten. 

AHULTASUNAK 

 Bezero profil oso ezberdinen 
ondorioz merkatuaren ezagutza 
sakona zaila. 

 Txakurrak barneratzen ez 
dituen aukerarik ez da eskainiko.    

 Txakurren ongizateak langileen 
denbora okupatu.  

 Langileek sektore eta gestioan 
esperientzia falta.  

 Prezio altuen posibilitatea 
familia batzuentzat.  

 Bezeroen hautemandako 
arriskua handia.  

KANPO-
JATORRIA 
(Inguruneare
n atributuak) 

AUKERAK 

 Euskal Herriko biztanleriaren 
%7,85ak ahalmen urritasuna 2008an.  

 Bizi esperantza gorakorra 
Euskadin.  

 2008-2015 bitartean Euskal 
Herriko biztanleria %1,49 hazi.  

 Bezero potentzialak 171.861 
identifikatu dira eta lehiakideak 5, 
beraz TXAKUR LAGUN enpresak 
badu merkatuan lekua.  

 Txakurren Bitarteko Terapia 
bizitzako etapa eta osasun 
mentalaren eskenatoki ezberdinetan 
onuragarria.  

 Preskriptore ugari. 

 Balorazio atributuen 
ezagutza.  

 Zerbitzu sozialak ongizate 
sozialerako oinarrizkoak. 

MEHATXUAK 

 Txakurren Bitarteko Terapiaren 
eremuan ezagutza duten profesional 
gutxi. 

 Txakurren Bitarteko Terapia 
efektiboa dela erakusten duten ikerketa 
enpiriko gutxi.  

 Osasun mentalaren eremuko 
profesionalek beren onuraz entzun 
duten arren hortik haratago ez dute 
asko ezagutzen. 

 Bezeroak jasotzeko ahalmen 
mugatua.  

 Zerbitzu sozialen sektorea 
heterogeneo eta dinamikoa da. 

Taula 5: Elaborazio propioa 
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4. MARKETIN ARLOA 

Dokumentu idatzi bat da non helburu zehatz bat lortzeko beharrezkoak diren 
baliabideak eta akzioak erredaktatzen diren. 

Marketin planak zenbait atal ditu: Egoeraren analisia (Kanpo Analisia eta barne 
analisia), helburuen zehaztapena, estrategien zehaztea eta akzio plana.  

Kanpo analisia 4. puntuan egin da eta ondorioz barne analisia landuko da atal honetan.  

 

4.1. HELBURUEN ZEHAZTAPENA 

TXAKUR LAGUN enpresaren helburuak honakoak dira:  

 Bezero kopurua lehen urtetik bigarren urtera %50ean haztea, salmenten 
hazkuntza ekarrik, terapia pertsonalizatuan izan ezik, kasu honetan lehen urtetik 
gehieneko bezero kopurua izango duelako.  

 Euskal Herriko ahalmen urritasuna duten pertsonen %80ak gure berri izatea 
lehen 2 urteetan.  

 Desberdintzearen atalean aipatu diren ezaugarri guztiak errealitate bihurtzea. 

 Bezeroei kalitatezko zerbitzuak eskaintzea.  

 Txakurren Bitarteko Terapia efektiboa dela erakustea erabiltzaileei.  

 

4.2. HELBURU MERKATUAREN ZEHAZTAPENA 

TXAKUR LAGUN enpresaren helburu bezeroak ahalmen urritasunen bat duten 
pertsonak eta hauen familia eta hurbilekoak izango dira. Ahalmen urritasuna duten 
pertsonak kontsideratuko dira eguneroko aktibitateak burutzeko muga garrantzitsuak 
dituzten pertsonak, muga horiek urte bete baina gehiago iraun edo iraungo dutelarik, 
hau da ez dira soilik ahalmen urritasun ziurtagiria dutenak kontutan hartzen baizik 
(EDEKA, 2013). 

Helburu bezeroak berdinak izango dira ematen diren hiru zerbitzuen kasuetan, izan ere 
formakuntza eta txakurren entrenamendua ere ahalmen urritasuna duten pertsonei 
edota beraien familiei bideratua dago.  

Euskal Herrian TXAKUR LAGUN zentroaren pareko aktibitatea burutzen duten eta 
horrelako zerbitzuak ematen dituzten zentro gutxi daudela kontuan izanik, bezeroak 
Gipuzkoarrak zein Euskal Herri mailakoak izan daitezkeela aurreikusten da. Zerbitzu 
hauek ahalmen urritasuna duen pertsonarentzat baliagarriak izatea da helburua  , 
beraz ziur asko, Gipuzkoatik kanpo bizi diren pertsonentzat, nahiz eta esfortzua 
suposatu, pena mereziko diela suposatzen da Aiaraino joatea. Horrez gain kontuan 
izan behar da kasu puntualetan, terapeutak desplazatzeko opzioa ere egongo dela eta 
ondorioz horrek bezero potentzialen kopurua handiagotzea dakar. Hala ere, esan 
beharra dago, gertutasunagatik eta erosotasunagatik Aia inguruan dauden herrietako 
bezeroak gehiago izatea aurreikusten da.   

Terapian honako arazoak dituzten pertsonak aurkitu ahal izango dira, beste zenbaiten 
artean: Down sindromea, autismoa, esquizofrenia, ikusmen, entzumen defizitak, 
urritasun motoreak etab.  

Gure zentroan tratatuko den bezero bakoitzak profil ezberdin bat izango du, izan ere, 
pertsona bakoitza mundu bat da, eta bezero hauek dituzten arazoak indibidualak 
izango dira eta ondorioz bakarkako balorazio bat egingo zaie. Hala ere batzuetan 
taldean landu ahal izango diren.  



23 

 

Merkatuaren analisian ondorioztatu dena kontutan izanik TXAKUR LAGUN zentroko 
bezeroen gehiengoaren profila 50 urtetik gorako pertsonak izango direla aurreikusten 
da. Horrez gain, bezeroen gehiengoa emakumeak izango dira. Gainera adin gutxikoek 
gehienetan ahalmen urritasun mentalak izango dituzte eta adin nagusikoek 
osteomuskular edo sentsorialak.  

Kasuren batzuetan bezeroak ahalmen urritasuna duten pertsonak izan daitezke, baina 
kasu gehienetan hauek ez dute zuzenean erosketa erabakia hartzen. Gehienetan 
beraien familia eta hurbilekoak izaten dira laguntza behar duela ikusi eta zentroaren 
zerbitzuak kontratatzeko erabakia hartzen dutenak.   

Bezero kopurua 

Gehieneko bezero kopurua kalkulatzeko, zentroak hasiera batean behintzat izango 
duen aktibitatearen antolamenduan oinarritu gara. Hau da, ordutegiaren arabera (6. 
atalean ikus daiteke) eman daitezkeen klase kopurua kalkulatu da, eta klasearen 
arabera joan daitekeen bezero kopuruarekin zentroak gehienez jaso ahal izango duen 
bezero kopuru totala kalkulatu da hileko.   

Taldeko terapiari dagokionean taldeak gehienez 7 pertsonaz osatuak egongo dira eta 
hileko bonoak erosiko dira, hileko 12h jasoko dituelarik talde bakoitzak.  Gutxi gora 
behera 6 talde izatea espero denez 42 pertsonak jaso ahal izango dute taldeko terapia 
gehienez hilero.  

Terapia pertsonalizatuari dagokionean, banakako terapiak izango dira hileko bonoekin 
eta pertsona bakoitzak hilean 8h jasoko ditu. Ondorioz 4 pertsonak jaso ahal izango 
dute terapia pertsonalizatua hilabetean gehienez. 

Formakuntzari dagokionean, hilabeteko formakuntzak izango dira, eta hilabetean 8 
formakuntza saio emango dira, 16h guztira. Hileko iraupena duen formakuntza 
bakoitzean gehienez 10 pertsona egon daitezke.  

Txakurren entrenamenduari dagokionean ere hilabeteko zerbitzuak kontratatu beharko 
dira hilean 12h barneratuko dituztenak. Hilabete bakoitzean bi talde egongo dira, 
bakoitza gehienez 5 txakurrekoa.  Ondorioz hilabetean gehienez 10 txakur entrenatu 
ahal izango dira. 

Ondorioz gehienez 66 bezero izan ditzake hilabetean zentroak, ahalmen urrituak eta 
beren familiak kontutan harturik. Esan beharra dago, gutxi gora beherako kalkulua dela 
honakoa, izan ere pertsona bakoitzaren beharren arabera zenbait moldaketa egitea 
onartuko baita.  

AKTIBITATEA PERTSONA/TXAKUR 
KOPURUA SAIOKO 
GEHIENEZ 

ORDU 
KOPURUA 
HILEAN 
GEHIENEZ 

TALDE 
KOPURUA 
HILEAN 
GEHIENEZ 

PERTSONA 
KOPURUA 
HILEAN  
GEHIENEZ 

Terapia Taldeko 
terapia 

7 pertsona 12h 6 talde 42 pertsona 

Terapia 
pertsonaliz
atua 

1 pertsona 8h 4 talde 4 pertsona 

Formakuntza 10 pertsona 16h 1 talde 10 pertsona 

Txakurren 
entrenamendua 

5 txakur 12h 2 talde 10 pertsona 

   GUZTIRA 66 pertsona 

Taula 6: Elaborazio propioa 
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4.3. POSIZIONAMENDUAREN ZEHAZTAPENA 

TXAKUR LAGUN enpresak aktibitate berritzaile bat burutzen du, izan ere, Txakurren 
Bitarteko Terapia nahiko berria da eta egun Euskal Herrian oso zentro gutxi daude 
animalien laguntza beraien terapietan barneratzen dutenak. Alde batetik berrikuntza 
animaliak terapian barneratzean egongo litzateke. 

Horrez gain naturarekin kontaktua oso garrantzitsua dela kontuan izanda, gure 
zentroak beste lehiakide batzuekiko abantaila nagusi bat duela ikusten dugu, zentroa 
ingurune natural pare gabean dago kokatua eta belardi eremu zabalak ditu. Zerbitzuak 
zentroan bertan eskaintzen ditu eta horrez gain zerbitzuak emateko ere desplazatzen 
dira.  

Gainera, esan, Gipuzkoan lehiakide bakarra kokatzen dela eta naiz eta bezero 
posibleak Euskal Herri mailakoak izan, Gipuzkoako bezeroetara iristea errazten du 
lehiakide gutxiago izateak inguruan.  

Azpimarratu beharra dago terapia mota hau inoiz ez dela izango gaixotasun 
bakoitzerako dauden tratamenduei soluzio bat edo mirarizko alternatiba bat. Hau da 
gaixotasun bakoitzak bere tratamendu ohikoa izango du, baina horrez gain terapia 
mota hau laguntza gisa erabili daiteke.  Horregatik terapia mota hau berritzailea dela 
esan dezakegu baina egun eskaintzen diren beste terapia motekin ere konbinagarria 
izan daiteke.  

Aipatutakoaz gain lehiakideengandik beste zenbait aspektuk ere bereizten dute 
TXAKUR LAGUN enpresa: 

 Guhau enpresarengandik desberdintzea: Oso zentro konpletua dela esan 
genezake txakurren entrenamenduari dagokionean, baina terapiari dagokionean ez 
dagoela espezializatua ikusten dugu. Terapiak beren aktibitatearen %10 soilik 
suposatzen du eta gainera zentroko langileak ez dutenez nahikoa prestakuntza terapia 
bideratzeko, zentroaren parte ez diren terapeutak kontratatu behar izaten dituzte.  
Horrez gain intalazioak ez daude ahalmen urritasuna duten pertsonentzat prestatuak 
izan ere gurpildun aulkia duten pertsonentzat irisgarritasunari dagokionean ez dago 
prestatua zentroa. Azkenik formakuntzari dagokionean ere terapiari lotuta zenbait klase 
teoriko eskaintzen ditu zentroak baina TXAKUR LAGUN zentroak eskainiko dituen 
formakuntzak askoz ere sakonagoak izango direla kontsideratzen dugu.  

 Anothe enpresarengandik desberdintzea: Bere aktibitatearen gehiengoa jarrera 
arazoak dituzten pertsonei terapia eskaintzera bideratzen da. TXAKUR LAGUN 
enpresaren aktibitatea aldiz kontzeptu zabala hartzen duen ahalmen urritasuna duten 
pertsonei terapia, formakuntza eta txakurren entrenamendu zerbitzuak ematera 
bideratzen da. Ondorioz, hasteko beraien aktibitateetan desberdintasuna dagoela 
hautematen dugu. Horrez gain desplazatzen diren arren zerbitzuak emateko, ez dute 
zentro propiorik non zerbitzuak eskaintzen dituzten. Anothek ahalmen urritasuna duten 
pertsonak ere tratatu ditzake baina TXAKUR LAGUN zentroa espezializatuagoa 
egongo da. Horrez gain Anotheko profesionalak zerbitzuak emateko desplazatzen 
diren arren, ez dute zentro propio bat non zerbitzuak ematen dituzten eta belardia 
duen.  

 Lauanka enpresarengandik desberdintzea: Bere aktibitatea terapian eta 
txakurren bitarteko aktibitateetan inguruan kokatzen da, baina laguntza txakurren 
entrenamendu zerbitzuak ez dituzte eskaintzen TXAKUR LAGUN enpresak egiten 
duen moduan. Ondorioz, aktibitateetan desberdintzen dira jada. Horrez gain, intalazioei 
dagokienez Lauankak kontsulta bat bakarrik du eta desplazatu egiten dira zerbitzuak 
prestatzeko. Ondorioz TXAKUR LAGUN enpresak abantaila bat izango du, izan ere 
desplazatu daiteke zerbitzuak prestatzeko eta horrez gain bere eraikin eta belardi 
propioa izango ditu non bere zerbitzuen gehiengoa eskainiko duen.  
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 Bocalan Biak bat enpresarengandik desberdintzea: Esan beharra dago 
lehiakideetatik osatuena dena dela. Ezagutza zabaleko profesional taldea du bere 
menpe eta gainera zerbitzu anitzak ematen ditu. Lehiakide honengandik desberdintzea 
zailaizan daiteke. Hala ere Nafarroako eremuan kokatzen da fundazio hau eta nahiz 
eta Euskal Herrian ere zerbitzuak eskaintzen dituen, TXAKUR LAGUN zentroarentzat 
abantail bat izan daiteke bezero potentzialetatik gertuago egotea Bocalan Biak Bat 
baino. Gainera Bocalan Biak Bat fundazioak ez du TXAKUR LAGUNek bezalako 
eremu zabaleko zentro propioa belardi etab.ekin eta horrek desberdintzea ekarri 
dezake. Horrez gain badakigu bezero kopurua zentro hauek har dezaketena baina 
handiagoa dela, beraz nahiz eta zentro honetatik desberdintze nabaria ez lortu 
TXAKUR LAGUN enpresak ez du esan nahi bezeroak lortu ezin ditzakeenik kalitatezko 
zerbitzuak ematen baditu.  

 AEPA Euskadi erakundearengandik desberdintzea: Gure zentroa honekiko 
ezberdintzen dela esan genezake, izan ere AEPAk bere zerbitzuak beste zentroetan 
eskaintzen ditu eta gehienbat ikerketa eta formakuntzan zentratzen dela esan 
denezake. TXAKUR LAGUNek ordea zentro propioa du ingurune natural batean eta 
bertan eskaintzen ditu zerbitzuak eta ez horrenbeste beste zentroekin kolaborazio 
gisan.   

TXAKUR LAGUN Aian kokatutako eta txakurren bitarteko zerbitzuak eskaintzen dituen 
zentroa da, Euskal Herriko ahalmen urritasuna duten pertsonei zuzendua eta 
lehiakideek baino kalitate handiagoa eskaintzen duena, zerbitzu eta kokapen 
inguruneari dagokionez.  

 

4.4. MARKETIN MIXAREN ZEHAZTAPENA 

Ondoren Marketin Mixa garatuko da, marketinaren 4Pak zein diren azalduz TXAKUR 
LAGUN enpresaren kasuan 

Product - Produktu politika 

TXAKUR LAGUN enpresak eskaintzen duen produktua ukiezina da, hau da 
zertzitzuak eskainiko ditu hutsik.  

Enpresa honen produktu zorroa hiru produktu lerrok osatzen dute:   

 Txakurren bitarteko terapia 

 Formakuntza 

 Txakurren entrenatzea 

Zerbitzu hauen bitartez esperientzia bat sortu nahi da, hau da kontsumitzaileek 
zerbitzuen inguruan bizipenak (gogoangarriak) izatea.  

Esan beharra dago TXAKUR LAGUN enpresak eskaintzen duen produktua zerbitzua 
denez, imitatzeko zailagoa dela, osagai ukiezinak (zerbitzua bera) ez delako hain 
agerikoa.  

Bezeroen hautemandako arriskua handia da, izan ere, zerbitzua kontsumitu aurretik 
ezin da hauteman. Hori ekiditeko hasieran saio bat froga gisa emango zaie bezeroei.  

Zerbitzuen deskribapen zehatzagoa zerbitzuen eskaintzaren atalean egiten da.  

TXAKUR LAGUN enpresaren zerbitzuak identifikatuak izateko eta lehiakideengantik 
desberdintzeko marka batean pentsatu da. Marka saltzaile  edo  saltzaile  talde  baten  
ondasun  /  zerbitzuak  identifikatu  eta  konkurrentziarekiko  bereiztea  eta legalki 
babestea helburu duen izen, terminu, ikur, diseinu edo beste edozein ezaugarri da. 
TXAKUR LAGUN sozietateak markaren bidez bezeroekin lotura berezi eta iraunkor bat 
sortzea izango du helburu. TXAKUR LAGUN sozietatearen marka izenak eta 
logotipoaz osatua egongo da. Markaren izena sozietatearen izenaren berdina izango 
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da eta logotipoari dagokionez sozietatearen aktibitatea zertan datzan argitzea da 
helburua. TXAKUR LAGUN sozietateak marka bakarraren estrategia jarraituko du bere 
zerbitzu guztietan.  

 

Irudia 1: Elaborazio propioa 

Price - Prezio politika 

Prezioen finkapenari dagokionez konkurrentzian oinarritutako prezioen finkapena 
erabili da. Guhau zentroko arduradunari galdetu zaio beraien prezioak zein diren. 
Prezio horiek jakinik TXAKUR LAGUN zentroari egokitu zaizkio prezioak.  

Txakurren entrenamentuari dagokionean prezio antzekoa ezarri dugu. Txakurren 
bitarteko terapiari dagokionean 50€/h prezioa zutela esan ziguten baina gure asmoa 
ahalmen urritasuna duten pertsonek zerbitzu hauek eskuragarri izatea denez, eta 
bezeroak erakarri nahi direnez, prezio eskuragarriagoa jarri da. Formakuntzari 
dagokionean Guhau zentroak ez duenez formakuntza zerbitzu bakar bezala 
eskaintzen, orduko prezio bat ezarri da eta horrela kalkulatu da hilabeteko prezioa.  

Aurretik aipatu bezala hilabeteko zerbitzuak eskaintzen dira, hilabeteko kuotak 
ordainduz.  

Familiako batezbesteko prezioak honakoak dira: 

 Txakurren bitarteko terapia. Taldeko terapian hileko kuota 150€ izango da eta 
terapia pertsonalizatuan 200€. 

 Formakuntza: Hilabeteko 300€. 

 Txakurren entrenamendua: Hilabeteko 225€. 

Bigarren eta hirugarren urteetan batezbesteko prezioak mantentzea aurreikusten da.   

Esan beharra dago bezeroaren beharren arabera zerbitzuak moldatzeko aukera 
egongo dela, ondorioz prezio hauek ere aldagarriak izango dira.  

Kontuan izan behar da baita ere TXAKUR LAGUN enpresaren zerbitzuak BEZ zergatik 
salbuetsita daudela.  

Bezeroei kobratzeko modua transfererentzia bidez edo metalikoan izango da, 
hilabeteko kurtso bakoitza bukatutakoan egin beharko dute bezeroek ordainketa. 
Kurtsoa amaitu ondoren ordainketa egiteko erabakia hartu da, izan ere terapiak 
funtzionatuko duen jakin gabe hilabete hasieran ordaindu beharko balukete, bezero 
gutxiago animatuko lirateke zerbitzuak probatzera.  
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Place - Banaketa politika 

TXAKUR LAGUN enpresak eskainiko dituen zerbitzuak banaketa kanal zuzen bidez 
eskainiko ditu, hau da ekoizleak (zerbitzua ematen duena) zuzenean emango dio 
zerbitzua kontsumitzaileari. Zerbitzuen gehiengoa bere zentroan bertan eskainiko ditu. 
Hala ere behar bereziak dituzten pertsonen kasuan, kasu puntualetan, zerbitzua 
emateko terapeutak desplazatu ahal izango dira zentro batera edota bezeroaren 
etxera.  

Promotion - Komunikazio plana 

Ezagutzera emateko eta bezeroak lortzeko  enpresak aurrera eramango dituen akzioak 
eta beraien aurreikusitako kostuak (BEZ Barne) honakoak dira:  

 Web orria: Web orriaren bitartez bezero gehiagotara iritsi nahi da, eta 
zerbitzuen eskaintza zein den erakutsi nahi zaie bezero posibleei. Gainera web 
orriaren bidez bezeroek enpresarekin kontaktatu ahal izango dute beraien nahiak zein 
diren azaldu eta beraiei gehien egokitzen zaien aktibitateari buruzko informazioa 
eskuratzeko. Web orriaren diseinua Sergio Arregui web diseinatzaile Donostiarrarekin 
kontratatuko da. Aurrekontua eskatu zaio (gehigarriak ikus daiteke) eta horren arabera 
web diseinuaren kostua 600€ izango da.  

 Facebook, twitter eta instagram sare sozialak: Gaur egun sare sozial hauek 
duten erabilera kontuan izanda, bertan gure zerbitzuak zeintzuk diren komunikatzeko 
eta eskaintza berri eta formakuntza saioak promozionatzeko aukera paregabea dela 
uste da. Bertan sustatzaileek egingo dituzte argitalpenak. Honek ez du kosturik izango.  

 Elkarteekin lehen kontaktua: Esan beharra dago datuen babesa dela medio, 
ahalmen urritasuna duten pertsonen izenak lortzea oso zaila dela hauei eskaintzak 
egiteko. Horregatik elkarteetara, ahalmen urritasunera bideratzen diren asoziazioetara 
etab.etara bideratuko da TXAKUR LAGUN enpresa gehienbat hauekin kolaborazioa 
lortzeko helburuarekin eta bezero posibleetara iristea errazteko, hau da, elkarte hauek 
preskriptoreak izan daitezke. Telefono bidez eta bisita pertsonalen bidez saiatuko gara 
datuak lortzen. Bisitak sustatzaileek egingo dituzte, biek batera eta goizetan. 
Preskriptoreen atalean azaldu diren elkarteetara egingo dira bisitak eta elkarteekin 
lehen kontaktua ezartzea sozietateari 200€ kostako zaiola aurreikusten da.   

Komunikazio planari dagokion hasierako gastuen kostua 800 € izatea aurreikusi da eta 
inbertsioen atalean (9.kapitulua) barneratuko da.  

Periodikoki ere zenbait gastu izango ditugu komunikazioari dagokionean:   

 Web orria: Web orriaren mantenua Sergio Arregui web diseinatzaile 
Donostiarrarekin kontratatuko da. Aurrekontua eskatu zaio (gehigarriak ikus daiteke) 
eta urteko 135€ko kostua izango du.   

 Sare sozialetan publikazioak: 0€ 

 Elkarteekin kontaktua mantentzea: 50€/hilean 

Akzio hauen kostua 735€/urtean izatea aurreikusten da eta gastu orokorretan 
barneatuko da (8.kapitulua).  
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5. ZERBITZUEN PRESTAZIOA   

(Perez  & Merino, 2014) 

Atal honetan zerbukzioa delakoari egingo diogu erreferentzia. Zerbukzioa enpresa 
kudeaketaren eremuan erabiltzen den kontzeptua da zerbitzu bat eskaintzerakoan 
aurrera eramaten den prozesuari erreferentzia egiteko.  

Produktuaren ekoizpena produkzioa den modu berean, zerbitzuaren ekoizpena 
Zerbukzioa izango litzateke.  

Zerbukzioarekin bezeroen esperientzia ona izatea espero da, hauen asebetetzea 
lortzeko.  

Zerbukzioaren etapa ezberdinetan landu behar diren oinarriak dira:  

- Oinarri fisikoa: Zerbitzua aurrera eramateko erabiltzen diren elementu 
materialak.  

- Kontakturako pertsonala: Zerbitzua eskainiko diona bezeroari. Pertsonalaren 
atalean gehiago sakontzen da.  

- Bezeroa: Marketin planean sakontzen da.  
- Zerbitzua bera: Aktibitatearen atalean sakontzen da.  
- Barne antolamendua. 

Hauetako zenbait beste atal batzuetan sakontzen direnez, zerbitzua emango den 
inguruneaz eta sozietatearen barne antolamentuaz hitz egingo da atal honetan.  

Aurretik aipatu bezala enpresa honen produktu zorroa hiru produktu lerrok osatzen 
dute:   

 Txakurren bitarteko terapia 

 Formakuntza 

 Txakurren entrenatzea 

TXAKUR LAGUN zentroak hasiera batean emango dituen zerbitzuak kontutan izanik 
ondorengo antolamendua izango du:   

 

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA  

9-10 
Terapia  
40-60 urte 

Terapia  
>60 urte 

Terapia  
40-60 urte 

Terapia  
>60urte 

Terapia  
40-60 urte 

Terapia  
>60 urte 

11-13 
Txakurren  
entrenamendua Formazioa 

Txakurren  
entrenamendua Formazioa 

Txakurren  
entrenamendua 

 

15-16 
Terapia  
0-5 urte 

Terapia 
pertsonalizatuak 

Terapia  
0-5 urte 

Terapia 
pertsonalizatuak 

Terapia  
0-5 urte   

16-17 
Terapia 
5-10 urte 

Terapia 
5-10 urte 

Terapia 
5-10 urte 

  
17-18 

Terapia 
14-20 urte 

Terapia 
14-20 urte 

Terapia 
14-20 urte 

18-19 
Terapia 
20-40 urte 

Terapia 
20-40 urte 

Terapia 
20-40 urte 

19-20 

Egunaren 
balorazioa eta 
hobekuntza 

Egunaren 
balorazioa eta 
hobekuntza 

Egunaren 
balorazioa eta 
hobekuntza 

Egunaren 
balorazioa eta 
hobekuntza 

  Taula 7: Elaborazio propioa.  
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Eskainiko diren zerbitzuek honako hiru etapa jarraituko dituzte:  

 EZAGUTZA: Lehenik eta behin ahalmen urritasuna duen pertsona nor den 
ezagutu beharko dute Ane eta Nereak. Pertsona berarekin eta familiarekin hainbat 
bilera egin ondoren bezeroaren beharrak zein diren identifikatuko dira eta horretarako 
hobekien doakion zerbitzua aukeratuko da. 

 ZERBITZUA: Terapia/formakuntza/txakurren entrenamendua aurrera eramango 
da. 

 BALORAZIOA: Hilero ahalmen urritasuna duen pertsonak zenbaterainoko 
hobekuntza egin duen ikusiko da eta jarraipena behar duen erabakiko da berriz ere 
familiarekin bilduz.  

 

5.1. EREMU FISIKOA/INGURUNEA 

TXAKUR LAGUN Enpresa berriaren aktibitatea fisikoki Aiako  Manterola-Erdi etxean 
burutuko da, zeina Zarautz eta Aia artean kokatua dagoen.  

Etxe honengatik hilean alokairu bat ordainduko da.  

Zentroaren abantaila nagusia, inguru natural paregabe batean kokatua egotea da, eta 
bertan egingo diren aktibitateen gehiengoa kanpoan, aire librean egingo dira, 
naturarekin eta animaliekin harremanetan.  

Inguru honetan errazagoa da bezeroen motibazioa lortzea, beste motatako terapia 
tradizionaletan lortzeko askoz ere zailagoa dena.  

Eraikinaren ezaugarriei dagokionez, esan beharra dago azalera handia duela, 443 m2 
ditu (Samazazu, 2011-2013). Barnealdean 2 gela handi ditu, horrela talde ezberdinekin 
edo pertsona ezberdinekin terapia aldi berean egin ahal izango da beharra sortzen 
bada. Horrez gain formakuntza edo gurasoekin bilerak egiteko ere baliagarriak izango 
dira gelak. Gainera espazio komunak ditu: egongela handi bat, eskailerak, bi bainugela 
eta sukaldea.   

Kanpoaldean atarian eremu zabala du, non txakurrek bere txabolak izango dituzten. 
Horrez gain txakurren entrenamenduak kanpoan burutzeko eta terapiako zenbait 
ekintza  burutzeko etxearen kanpoaldean aterperik gabeko zementuzko eremu bat du 
zeina gurpildun aulkian dabiltzan pertsonentzat egokia den. Gainera belardi zabal bat 
ere badu zentroak, txakurren entrenamenduetako oso egokia izango dena.  

Etxeak bi aldeetatik izango du sarrera, gurpildun aulkiak sartu ahal izateko neurriko 
ateekin.   

Banaketa atalean aipatu bezala zerbitzuak emateko terapeutak desplazatzeko aukera 
izango dute, beraz erresidentziak edo bezeroen etxeak ere izango dira zerbitzuak 
emateko lekuak.  

 

Irudia 2: Samazazu, 2011-2013. 
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6. PERTSONAL EREMUA 

Sozietate mugatuaren sustatzaileak Ane Mendizabal eta Nerea Aramendi izango dira.  

Sustatzaileak izateaz gain beraiek izango dira enpresako langile bakarrak.  

Sozietatearen administrazio modua bi baterako administratzaile izango da, hau da bi 
sustatzaileak izango dira baterako administrariak.  

 

6.1. SUSTATZAILEEN EZAUGARRIAK 

Ane Mendizabal (1. Sustatzailea) 

Ezaugarri nagusiak: 26 urte dituen neska Aiarra da.   

Formakuntza: Psikologia graduko ikasketak ditu eta “Animalien Bitarteko Terapian 
teknikoa eta aditua” da (Bocalan fundazioa). Gainera, Gipuzkoako Psikologia Elkargo 
Ofizialeko kide da, izan ere psikologian jarduteko, haren edozein modalitate edo esku-
hartze eremutan derrigorrezkoa da Psikologia Elkargo Ofizial batetan elkargoko kide 
izatea.  Horrez gain, Espainiar estatuan Psikologia gradua psikologian jardun ahal 
izateko oinarrizko prestakuntza maila da, eta hau bakarrik ez dago osasun profesio 
bezala onartuta (Gipuzkoako Psikologoen Elkargo Ofiziala, 2014). 

Legalki psikologian graduatua den pertsona batek psikologiaren gaitasun profesional 
guztiak garatu ditzake (hezkuntza, lan edo gizarte eremuetan adibidez), osasun 
eremuan osasunaren gaineko balorazio, diagnosi eta esku-hartzea barne hartzen 
dutenak ezik. Hori dela eta, Ane, osasun psikologo orokorra da. Hau da Osasun 
psikologia Orokorra unibertsitate masterra egina du.  Formakuntza honi esker 
psikologian jardun daiteke osasunaren eremuan bere jardun profesionala norberaren 
kontura edo besteren kontura garatuz, osasunarekin lotutako portaeraren edozein 
aspekturi buruzko ikerkuntzak, ebaluazioak edota psikologia esku-hartzeak eginez, 
arreta espezializatu bat behar denean izan ezik (Euskal Osasun Sistema Publikoan eta 
harekin itundutako zentroak izan ezik) (Gipuzkoako Psikologoen Elkargo Ofiziala, 2014). 

Funtzioak: Animalien bitarteko terapian terapeuta nagusia izango da, berak antolatuko 
ditu terapian burutuko diren aktibitateak. Psikologiari lotutako formakuntza saioak 
emango ditu.  Laguntza txakurrak entrenatzen ere lagunduko dio Nereari.  

 

Nerea Aramendi (2. Sustatzailea) 

Ezaugarri nagusiak: 25 urteko neska Oriotarra da.  

Formakuntza: “Basoa eta natura ingurunearen kudeaketa” goi mailako ikasketak 
burutu ditu Fraisoro eskolan eta Euskal Gobernuak homologatutako “Animalien 
bitarteko terapian tekniko aditua”. Horrez gain “Assistance Dogs Internacional”ek 
homologatutako “Asistentzia txakurren entrenatzailea” kurtsoa egina du Bocalan 
fundazioan.   

Funtzioak: Animalien bitarteko terapian terapeuta laguntzailea izango da batez ere 
terapian naturarekiko lotura garatzeko aktibitateak antolatuz. Horrez gain txakurra, 
natura eta pazientearen loturaren inguruko formakuntza saioak eta txakurren 
entrenamenduei lotutako formakuntza saioak emango ditu.   

 

6.2. HITZARMENA 

Zentzu honetan kontratatutako pertsonalak “Esku-hartze soziala” hitzarmena jarraituko 
du, aktibitate mota honi dagokiona. Hitzarmen hau Esku Hartze Sozialaren inguruko 
jarduerak gauzatzen dituzten enpresa, elkarte, fundazio, zentro, entitate edo antzeko 
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erakundeei (aurrerantzean erakundeak) aplikatuko zaie, baldin eta erakunde horien 
izaera juridikoa eskubide publikokoa ez bada, edo erakunde horren akziodun nagusi 
eta bakarra Herri Administrazioren bat ez bada (Eusko Jaurlaritza, 2011). 

Pertsona sustatzaile-langileak Gizarte Segurantzan alta eman behar dute Langile 
Autonomoen Erregimen Berezian. 

 

6.3. NOMINAREN EZAUGARRIAK 

Urtarrilaren 29ko ESS/70/2016 ordenaren 15.2.13 artikuluaren arabera sozietate 
mugatu baten bazkide autonomoen kotizazio oinarria 2016 urtean 1067,40€/hil da. 
Baina RETAn alta eman denetik lehen 12 hilabeteetan salbuetsita egongo dira arau 
honetaz (Ministerio de Empleo y seguridad social, 2016). 

Ondorioz lehen urtean gutxieneko kotizazio oinarria  893,10€/hil da 2016/01/01ean 
47 urte baina gutxiago dituzten pertsonentzat eta 3642€/hil gehienez. Gure kasuan 25 
eta 26 urte dituztenez langile-sustatzaileek gutxieneko kotizazio oinarria ezarriko diegu, 
hau da 893,10€. Bigarren eta hirugarren urteetan berriz 1067,40€/hil izango da 
gutxienez  eta honakoa jarriko diegu (Gizarte Segurantza,2016). 

Ezgaitasunagatik prestazioen estaldura (IT) hartzen duten langileentzat, autonomoen 
kuota  %29,8 da 2016 urtean. IT kobertura langile autonomo guztientzat 
derrigorrezkoa da 2008 urtetik (salbuespenak daude).  

Horrez gain langile autonomoek ez dute lan ezbehar (AT) eta gaixotasun 
profesionalengatik (EP) estaldura hartuko, ondorioz %0,1eko kotizazio gehigarria 
izango dute (Ministerio de empleo y seguridad social, 2016; Gizarte Segurantza,2016). 

Gutxienez autonomoak izan behar duen soldata, lanbide arteko gutxieneko soldata da, 
2016 urtean 655,2€/hil gordin dira, hau da 9.172,8€ gordin urtean (Ministerio de empleo y 

seguridad social, 2015).  

Bi langileek 1000€tako oinarrizko soldata izango dute. 

1.urtea 

 Autonomo kuota 893,10en %29,9=267,03€/hil  12 ordainketetan. 

 Soldata gordina hileko 1000€/hil+267.03€/hil=1267,03€/hil 

 Soldata gordina urteko(1000€+267,03€/hil × 12hil)+(1000€ × 2)= 
17204,36€/urteko. 
Urteko soldata gordina izango da enpresak langileagatik ordaindu beharko duena.  

 PFEZSoldata gordin horri %8ko erretentzioa dagokio, haurrik ez dutelako eta 
erretentzioa oinarrizko soldata+autonomoen kuotaren gainean kalkulatuko da, hau da 
1267,03€ren gainean.(Gipuzkoako Foru Aldundia,2015-2016)  

 SORTZAPENAK KENKARIAK 

Oinarrizko soldata 1.000€  

Autonomoak 267,03€  

PFEZ Erretentzioa  101,36€ 

SOLDATA GARBIA  1165,67€ (12 Ordainketa) 

Taula 8. Elaborazio propioa 

 Aparteko ordainketak1000-80=920€ko 2 ordainketa urtean 

2. eta 3. urteak 

 Autonomoen kuota 2º urtean1067,40en %29,9=319,15€ 12 ordainketa 

 Soldata gordina hileko1000€/hil+319,15€/hil=1319,15€/hil 
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 Soldata gordina urteko(1000€+319,15€/hil × 12hil)+(1000€ × 2)= 
17829,8€/urtean. 

 Urteko soldata gordina izango da enpresak langileagatik ordaindu beharko 
duena.  

 Soldata gordin honi %9ko erretentzioa dagokio haurrik ez dutelako.  

 PFEZErretentzioa 1319,15€ren gainean kalkulatuko da. 
  SORTZAPENAK KENKARIAK 

Oinarrizko soldata 1.000€  

Autonomoak 319,15€  

PFEZ Erretentzioa  118,72€ 

SOLDATA GARBIA  1200,42€ (12 Ordainketa) 

Taula 9. Elaborazio propioa 

Aparteko ordainketak1000-90=810€tako bi ordainketa urtean. 
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7. IZAERA JURIDIKOA ETA APLIKATU BEHARREKO FORMULA FISKALA 

Enpresa berriak izango duen izaera juridikoa kapitaleko merkataritza sozietate batena 
izango da,  Erantzunkizun Mugatuko Sozietatea zehazki, TXAKUR LAGUN, S.M. 

2010.eko uztailaren 2ko Kapitaleko Sozietateen Legean arautua dago sozietate mota 
hau.  

Sozietate mota hau aukeratzearen arrazoietako bat enpresa txiki eta ertainetarako 
egokiena izatea da (sozietate anonimoak baina kudeaketa errazagoa).    

Horrez gain sozietate mota honetan bazkideen erantzunkizuna sozietatera egin 
dituzten ekarpenetara mugatzen da eta hori da gal dezaketen bakarra.  

Erantzunkizun Mugatuko Sozietate honen kapitala 3.000,06€koa izango da, mota hau 
sortzeko behar den gutxienekoa. 

Partizipazioak bi bazkideen artean banatuko dira: partizipazioen %50 Anek eta beste 
%50 Nereak.  

Erantzukizun Mugatuko Sozietateetan kapitala ezingo da inoiz 3.000,06€ baino 
baxuagoa izan eta eraketa momentutik osorik harpidetuta eta despoltsatuta egongo da, 
ondorioz bazkide bakoitzak 1500,03€ despoltsatu beharko ditu hasieratik.Ekarpen 
hauek diruzkoak izango dira, sozietatearen izenean dagoen kreditu entitate bateko 
kontu batean gordailatuko dutelarik.  

Administrazioari organuari dagokionez, bi baterako administratzaile egongo dira 
iraupen mugagaberako, hauek bi sustatzaileak izanik. Beti biek sinatu beharko dute.  

 

7.1. SOZIETATEAREN ERAKETA TRAMITEAK 

Erantzunkizun mugatuko sozietatea eratzeko aldi bateko fundazioa izeneko prozedura 
jarraitu behar da. Sozietatea eratu  nahi dutenek (Nerea eta Ane) beren elkarrizketak 
izan eta sozietatea nolakoa izango den erabaki ondoren (deitura, estatutuak, 
eskriturak…) sozietatea aldi batean eratzen dute. Horretarako eskritura publiko bat 
egin behar da notarioan eta eskritura hori Merkataritza Erregistroan inskribatu beharko 
da bi hilabeteko epean. 

Enpresa internet bidez sortuko da, Ekintzaileen Arretarako gune (PAE) baten 
bitartez. PAE hauetan aholkularitza eskaintzen dute eta ekintzaileari administrazio 
tramiteetan eta enpresa martxan jartzen laguntzen diete. PAE horren bidez 
Dokumentu elektroniko bakarra (DUE) beteko da.  DUEa tramite administratibo 
hauek egiteko dokumentu bakarra da, telematikoki betetzen da eta tramite guztiak 
barneratzen ditu. DUEak sozietatearen datu guztiak biltzen ditu (Estatuko Aldizkari 
ofiziala, 2003). 

 

DUEa bete aurretik egin beharreko tramiteak 

1. Deitura 

Lehenik eta behin sozietatearen deitura erregistratu beharko da eta horretarako 
beharrezkoa da beste Sozietate baten deitura berdina ez izatea. Hori horrela izateko, 
Merkataritza Erregistro Zentralean “Deitura sozialaren ezezko ziurtagiria” eskatu behar 
da, sozietatearentzat aukeratutako izena beste enpresaren batek ez duela baieztatzen 
duen dokumentua da.  

Behin zertifikatua lortzen denean, izena 6 hilabetez erreserbatua geldituko da, baina 3 
hilabeteko izango da notarioan erregistratzeko epea.  
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Horrez gain “Erantzukizun Mugatuko Sozietatea” edo “Sozietate Mugatua” espresioek 
jarraituko dio edo beren laburdurek E.M.S. edo S.M.  

Gure sozietatearen kasuan deitura “TXAKUR LAGUN S.M.” izango da. 

2. Sozietatearen izenean banku kontua ireki 

TXAKUR LAGUN S.M-ren izenean banku kontu bat ireki beharko da eta hasierako 
kapital minimoa ingresatu, 3.000,06€ , osorik. Bankuak diru-sarreraren ziurtagiri bat 
emitituko du, ondoren notarioan erakutsi beharko dena.  

 

DUEa bete ondoren egin beharreko tramiteak 

3. Eraketa eskritura publikoa 

DUEa bidaltzen denean, notarioarekin hitzordua sortzen da, eskritura publikoa 
eratzeko.  

Eskrituran eraketa kontratua dokumentatzen da eta sozietatearen antolakuntza 
erregulatzen da. Notarioak egindako eskritura Nerea eta Anek (sustatzaileak) sinatuko 
dute, partizipazio guztiak harpidetuko dituztelarik.  

Eskritura publikoa lortzeko, deitura ziurtagiri negatiboa (originala) eta kapital sozialera 
egindako diruzko ekarpenaren banku ziurtagiria aurkeztu beharko dira.  

 

DUE bete ondoren, sistemak automatikoki egiten dituen pausuak  

4. CIF eskaera 

Notarian eman dugun informazioarekin, zerga administrazioak behin behineko CIFa 
eskatuko du.  

5. Zentsu aitorpena  

Zentsu aitorpena zerga jarduerari hasiera emateko aurkeztu behar da eta administrazio 
konpetenteari komunikatuko zaio, zentsu alta eginez.  

6. Ondare Eskualdaketen gaineko zerga (OEZ) eta Ekintza Juridiko eta 
Dokumentatuen gaineko zerga (EJDZ) 

Egun OEZ eta EJDZ zergak ordaintzetik salbuetsita daude sozietateen eraketak. 
Ordea, zergaren ziurtagiria lortzea (200 eredua) beharrezkoa da. Ziurtagiri hori STT-
CIRCE  bidez lortzen da, sustatzaileak lortzeaz arduratu beharrik gabe (Gipuzkoako 

Foru Aldundia, 2016). 

7. Merkataritza erregistroan izen ematea 

Sozietatea Gipuzkoako merkataritza erregistroan inskribatu beharko da. 
Erregistratzaileak sozietatea kalifikatu eta erregistroan izen emango du, horrela  
sozietateak nortasun juridikoa lortukoz. Probintziako merkataritza erregistroak 
erantzunaren datuak elektronikoki sinatuta bidaliko ditu sistemak tramiteekin aurrera 
jarrai dezan.  

8. Gizarte Segurantzan tramiteak 

DUEa bidali ondoren Gizarte Segurantzako diruzaintza orokorrak, bazkideak altan 
emango ditu eta kotizazio kontuak eratzen ditu. 

 Autonomoen erregimenean alta (RETA) 

Sozietatearen bazkide eta langileek  Gizarte Segurantzan izen eman beharko dute 
Langile Autonomoen erregimen berezian, zeina, merkataritza sozietateetako bazkide 
langileentzat nahitaezkoa den (Infoautonomos, 2015). 
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 Patronatu zenbakiaren eskaera 

Sozietateak gizarte segurantzan izen eman beharko du patronatu zenbakia eskatuz. 
Patronatu zenbakia eskatzea beharrezkoa da sozietateak langileak kontratatu behar 
baititu sozietatean zerbitzuak presta ditzaten eta langilea zerbitzuak prestatzen hasi 
aurretik egin beharko da. Tramite honen bidez, sozietateak kotizazio kontu kode bat 
izango du, sozietatearen bizitza guztirako balioko duena.  

9. Inskribatutako eskrituraren expedizioa 

Notarioak probintziako erregistro merkantilaren informazioa jasotzen du eta 
erregistroan izen ematearen resoluzioa eskriturara gehitzen du. 

10. Sozietatearen behin-betiko CIFaren eskaera  
11. Aktibitate ekonomikoen zergan alta (JEZ) 

Aktibitatea Aktibitate ekonomikoen zergako 952. multzoan eman beharko da altan.  

“Egoitzak ez diren zentroetan haurrei, gazteei, ezindu fisikoei eta agureei emandako 
gizarte laguntza eta zerbitzuak” aktibitatea duenez gure zentroak, multzo honetan 
barneratuko dugu.  

 

Egin beharreko beste zenbait tramite 

12. Lan zentroaren irekiera komunikatzea 

Lan zentro berri bat ireki behar duten enpresek egin beharko dute.  

13. Liburu ofizialen legalizazioa 

Merkataritza erregistroan sozietatearen liburu ofizialak legalizatu behar dira 
aktibitatearen hasieran.  

 

Udaletxean egin beharreko tramiteak 

14. Obra lizentzia 

Gure aktibitatea burutzeko eraikinak baldintzak betetzen dituen galdetu da udaletxean 
eta irisgarritasun legea kontsultatu behar dela esan digute.   

68/2000 DEKRETUA, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen 
eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau 
teknikoak onartzen dituena kontsultatu da eta honen arabera zenbait irisgarritasun 
baldintza tekniko bete behar ditu eraikinak (Lurralde antolamendu, etxebizitza eta 
ingurugiro saila, 2011). Horien artean zenbait aipatzearren:  

  



36 

 

ERAIKINAREN 
ZATIA 

BALDINTZA  TEKNIKOAK 

Eskailerak Arrapalen bidez osatu behar dira 

Tinbrea 
Atearen ondoan kokatuko da, ezkerraldean eta 0,90 m-tik 1,20ra 
bitarteko altueran. 

Larrialdi-irteera 
ateak 

Barra bikoitzeko irekierak izango dituzte. Goikoa lurraren mailatik 0,90 
m-ra kokatuta egongo da eta behekoa berriz -forma laua izango duena-, 
0,20 m-ra. Presio soilez eragingo dira. 

Kisketak 
Forma ergonomikoekin diseinatuko dira manipulazioan eta/edo 
mugikortasunean zailtasunak dituzten pertsonek eragin ahal izan 
ditzaten. 

Etengailuak 
Erraz aurkitzeko modukoak izango dira eta kontraste kromatiko ona 
izango dute instalatuta daudeneko paramentuarekin. 

Horma ertzak 
Ertz bizirik ez dute izango eta paramentuaren amaiera seinaleztatzeko 
erremateak izatea gomendatzen da. 

Zoladurak 

Gogorrak, irristakaitzak, etengabeak eta lauak izango dira eta toles edo 
zimurrik ez sortzeko moduan jarriko dira. 

 

Ateondo edo 
banatzaileak 

Oztoporik gabeko1,80 m-ko diametroko zirkulu bat egin ahal izango da 
gurpil-aulki baten bira osoa ahalbidetzeko. 

 

Taula 10: Elaborazio propioa 68/2000 DEKRETUTIK abiatuta 

Baldintza hauek eta beste hainbat betetzeko obrak egin beharko dira eraikinean. Obra 
hauen zenbateko 1000€ izango dela estimatzen da inbertsioen atalean barneratuko 
dena.  

15. Irekiera lizentzia 

Egun indarrean dagoen arauetara instalazioak egokitzen diren ziurtatzen duen lizentzia 
munizipala eskatu behar da. Nahitaezkoa izango da zerbitzu emate aktibitatea 
burutzeko.  

 

7.2. TRAMITEEN KOSTUA 

 “Deitura sozialaren ezezko ziurtagiria”: 15-20€ bitartean kostatzen da, ondorioz 
gure kostua 20€ aurreikusi da badaezpada (Registro Mercantil Central, 2016). 

 Notarioan eskritura sozialaren eraketa: 3.000,06€ko kapitala duen erantzukizun 
mugatuko sozietate batentzat, notario kostua 60€ da (Estatuko aldizkari ofiziala, 2010). 

 Erregistro gastuak:  3.000,06€ko kapitala duen erantzunkizun mugatuko 
sozietate batentzat, erregistro kostua 40€ da (Estatuko aldizkari ofiziala, 2010). 

Guztira eraketa gastuak: 120€ 

 Irekiera lizentzia: Udaletxean galdetu da gure aktibitatearentzat zenbat kostako 
litzateken eta jardueraren irekiera lizentzia 100€ kostatuko dela esan digute.  
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7.3. ORDAINDU BEHARREKO ZERGAK 

Mozkinen gaineko zerga 

Enpresaren mozkina Sozietateen zergaren bitartez zergatuko da.  

Urtarrilaren 17ko 2/2014 foru arauaren 4.artikuluaren arabera (Gipuzkoako Foru aldundia, 

2014), non, Gipuzkoako lurralde historikoan sozietateen zerga arautzen den, zerga 
mota hau espainiar lurraldean egoitza duten pertsona juridiko guztiek ordaindu behar 
dute, ezaugarri jakin batzuk dituzten sozietate zibilak izan ezik.  

%24 ko tipoan zergatzen da, mikroenpresa bat delako.  

13.artikuluaren arabera mikroenpresatzat hartuko dira ondoko baldintzak betetzen 
dituztenak (Gipuzkoako Foru aldundia, 2014): 

a) Ustiapen ekonomikoa egin behar du. Honako baldintza betetzen da, izan ere 
ekitaldian lortzen dituen sarreren %85, gutxienez, enpresa edo lanbide jardueretatik 
datozen errentak dira.  
b) Aktiboa edo eragiketa bolumena, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia 
Itunean zehaztu bezala, 2 milioi eurotik gorakoa ez izatea. 
c) Batez beste, plantillan 10 pertsona baino gutxiago eduki behar ditu. 
d) Lehen adierazitako betekizunetako bat betetzen ez duen beste enpresa batek 
haien gaineko % 25etik gorako partaidetzarik ez edukitzea —ez zuzenean, ez 
zeharka—, salbu eta beste enpresa hori arrisku-kapitaleko funts edo sozietateak 
direnean eta haiei aplikagarri bazaie foru-arau honetako VI. tituluko IV. Kapituluan 
ezarritako araubide berezia, eta partaidetza sozietatearen xedea betetzearen ondorio 
denean. 

Honako baldintzak betetzen dituenez enpresa honek, mikroenpresa kontsideratuko da.  

 

BEZ Zerga 

Abenduaren 29ko 102/1992 FORU DEKRETUAren 20.artikuluaren arabera BEZ 
zergaz salbuetsita egongo dira pertsona fisikoei asistentzia ematen dieten profesional 
mediko edo sanitarioak. Profesional mediku edo sanitarioak dira adibidez psikologoak 
zentro ofizialetan diplomatuak badaude (Gipuzkoako Foru Aldundia,1992). 

Gainera BEZ zergaz salbuetsita egongo dira baita gizarte asistentziako zerbitzuak, 
gizarte izaerako Eskubide Publikoko entitateek edo entitate edo establezimendu 
pribatuek eginak. Adibidez, haur eta gazteen babesa, hirugarren adinarentzako 
asistentzia, minusbaliatasuna duten pertsonentzako heziketa berezia eta asistentzia 
etab. Hau horrela gure zentroak eskaintzen dituen zerbitzuak BEZ zergatik salbuetsita 
daudela ondorioztatzen dugu (Gipuzkoako Foru Aldundia,1992). 
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8. FINANTZA ARLOA 

 

8.1. HASIERAKO BEHARREZKO INBERTSIOA  

Enpresa martxan jartzeko hasierako inbertsioa zein den kalkulatuko da atal honetan 
horrela finantziazio beharra ezagutuko da. Guztia BEZa barne duela kalkulatuko da.  

 Hasierako gastuak: 
o Eraketa gastuak: 120€ 
o Irekiera lizentzia: 100€. 

 Egokitze gastuak:  
o Lokala egokitzeko zenbait obra egin behar dira: 1000€   
o Obren tasa: 34€ 
o Obraren aurrekontuaren zenbatekoarengain %3ko zerga:30€ 

 Bulego materiala eta altzariak: 628,9€ 
o 5 aulki erosiko dira eskuak ezartzeko modukoak: 274,5€ 
o Ordenagailuarentzat mahai bat erosiko da. 79,9€ 

 Ekipo informatikoak:  
o Ordenagailua: 190€ 
o Inprimagailua: 38,98€ 

 Txakurrak: 2.000€ 

 Lokalaren alokairuagatik fidantza 1200€, hilabeteko alokairuaren kontzeptuan. 

 Web orria: 600€.  

 Elkarteekin lehen kontaktua: 200€ 

GUZTIRA HASIERAKO INBERTSIOA: 6496,28€ (BEZ BARNE)  

Bigarren eta hirugarren urteetan ez da inbertsio gehigarririk aurreikusten.  

 

8.2. HASIERAKO FINANTZAZIO PLANA 

Enpresaren sorrera eta martxan jartzea, ondorengo moduan finantzatuko da:  

Funts propioak: 

 Kapital soziala: 3.000,06€ 

Besteren baliabideak: 

 Mailegua 

4000€tako mailegua eskatuko da hasierako inbertsioak estaltzeko.  

Maileguaren gastuak eta baldintzak aurreikusteko Kutxa erakundean galdetu da. 
Maileguak %3,5 interes tasa izango du maileguak. Hileroko ordainketak egingo dira eta 
kuota konstanteen sistema bidez egingo dira ordainketak, hileko kuota 117.87€ izanik.   

Maileguaren amortizazio taula eta ezaugarriak gehigarrian ikus daitezke.  

Mailegutik sortuko diren urteko interesengatiko gastua honakoa da:  

 1. URTEA 2.URTEA 3.URTEA 

Urteko interesak 
guztira 

120,16 74,12 26,45 

Taula 11: Elaborazio propioa Kutxako datuetatik abiatuta 
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Aktibitatea martxan jartzeko laguntza eta subentzioak 

Egindako aurreikuspen ekonomiko finantzarioetan ez dira lortu daitezkeen subentzioak 
kontutan hartu. Lanbidek, Euskal Enplegu Zerbitzuak, diru-laguntza deialdia egin du 
beren enpresa sortzeko asmoa duten ekintzaileentzat. Bi diru-laguntza mota daude: 

 Enpresa ideia aztertzeko diru-laguntzak sustatzaileentzat: gehienez 1.000 
eurokoa izango da sustatzaile bakoitzeko. Zenbateko horrek %15eko igoera izango du, 
baldin eta eskabidea aurkezteko unean sustatzailea 18 urtetik gorakoa eta 30etik 
beherakoa bada. Horrez gain, beste %15eko igoera izango du baldin eta sustatzailea 
emakumezkoa bada (Urola Kostako Udal Elkartea-b, 2016). 

 Enpresa berria sortu eta alta emateko diru-laguntzak: gehienez 1.500 
eurokoa izango da. Zenbateko horrek %15eko igoera izango du, baldin eta eskabidea 
aurkezteko unean sustatzailea 18 urtetik gorakoa eta 30etik beherakoa bada. Horrez 
gain, beste %15eko igoera izango du baldin eta sustatzailea emakumezkoa bada 
(Urola Kostako Udal Elkartea-b, 2016). 

SPRItik ere diru-laguntza bat jaso dezake TXAKUR LAGUN enpresak:   

 SPRI, Ekintzaile diru-laguntza Enpresa ideia bati heltzen laguntzea Enpresa 
eta Berrikuntza Zentro batean. Ideia hori enpresa bihurtuko balitz, mailegu 
abantailatsuak eskuratuko lituzke (SPRI, 2016). 

 

8.3. SARREREN AURREIKUSPENA 

 

8.3.1. SALMENTA AURREIKUSPENAK 

Urteko salmentei dagokionez urteko hilabete bakoitzean salmenta kopurua antzekoa 
izango dela aurreikusi da.  

Hilabetean egon daitekeen gehienezko bezero kopurua erreferentziatzat hartuz 
aurreikusi dira salmentak.   

Bezero kopuruari dagokionean lehen urtean aktibitate bakoitzean egon daitekeen 
bezero kopuruaren %50 lortzea estimatzen da, terapia pertsonalizatuaren kasuan izan 
ezik. Terapia pertsonalizatuaren kasuan, eskari gehien izango duen zerbitzua dela 
kontsideratzen denez gehieneko bezero kopurua lortuko du.  

Bigarren urterako bezeroen kopurua %20 handituko dela aurreikusten da lehen 
urtearekiko eta hirugarren urtean ere %20 handituko dela bigarren urtearekiko, 
TXAKUR LAGUN enpresaren zerbitzu guztietan,  terapia pertsonalizatuaren kasuan 
izan ezik, izan ere lehen urtean bezala mantenduko da, terapia pertsonalizaturako 
dauden plaza kopuru maximoa baita.   

AKTIBITATEA BEZERO 
KOPURUA 
HILEKO 
1.URTEA 

BEZERO 
KOPURUA 
HILEKO 
2.URTEA  

BEZERO 
KOPURUA 
HILEKO 
3.URTEA  

Terapia Taldeko terapia 21 pertsona 25 pertsona 30 pertsona 

Terapia pertsonalizatua 4 pertsona 4 pertsona 4 pertsona 

Formakuntza 5 pertsona 6 pertsona 7 pertsona 

Txakurren entrenamendua 5 pertsona 6 pertsona 7 pertsona 

 35 pertsona 41 pertsona 48 pertsona 

Taula 12: Elaborazio propioa. 
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Estimazio hauek ikusirik, batezbesteko hileko bezero kopurua 41 bezero da. 

Esan beharra dago hilabetero bezero berdinek zerbitzuak berriz ere kontratatu 
ditzaketela.  

Ondoren lehen urteko salmentak nola kalkulatu diren azaltzen da, eta bigarren eta 
hirugarren urteetan ere berdin egingo da.  

 Taldeko terapia: Lehen urtean 21 pertsonak jasoko dutela aurreikusi da hilean. 
150€/hil x 21 pertsona=3150€/hil. 

 Terapia pertsonalizatua: Eskari gehien izango duen zerbitzua dela kontsideratu 
da, ondorioz gehienekoak, 4 pertsonak hilean kontratatuko dute lehen urtean. 4 
pertsona x 200€/hil= 800€/hil. 

 Formakuntza: Lehen urtean 5 pertsonak jasoko dute formakuntza hilean. 5 
pertsona x 300€/hil=1500€/hil. 

 Txakurren entrenamendua: 5 txakur entrenatu ahal izango dira gehienez hilean.  
225€ x 5 txakur=1125€/hil. 
 
 
1. Urtean hilabeteko saltzea espero den zerbitzu kopurua (€tan) 

  U O M A M E U A I U A A 

TERAPIA 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 

FORMAKUNTZA 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

TXAKURREN 
ENTRENAMENDUAK 

1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 

GUZTIRA HILEAN 6.575 6.575 6.575 6.575 6.575 6.575 6.575 6.575 6.575 6.575 6.575 6.575 

Taula 13: Elaborazio propioa.  

1.Urtean hiruhileko saltzea espero den zerbitzu kopurua (€tan) 

  1.Hiruhilekoa 2.Hiruhilekoa 3.Hiruhilekoa 4.Hiruhilekoa 
1.URTEA 
GUZTIRA 

TERAPIA 11.850 11.850 11.850 11.850 47.400 

FORMAKUNTZA 4.500 4.500 4.500 4.500 18.000 

TXAKURREN 
ENTRENAMENDUAK 

3.375 3.375 3.375 3.375 13.500 

GUZTIRA HILEAN 19.725 19.725 19.725 19.725 78.900 

Taula 14: Elaborazio propioa 

2. Urtean hilean saltzea espero den zerbitzu kopurua (€tan) 

  U O M A M E U A I U A A 

TERAPIA 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 

FORMAKUNTZA 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

TXAKURREN 
ENTRENAMENDUAK 

1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 

GUZTIRA HILEAN 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 

Taula 15: Elaborazio propioa 
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2. Urtean hiruhilean saltzea espero den zerbitzu kopurua (€tan) 

  1.Hiruhilekoa 2.Hiruhilekoa 3.Hiruhilekoa 4.Hiruhilekoa 
2.URTEA 
GUZTIRA 

TALDEKO TERAPIA 13.650 13.650 13.650 13.650 54.600 

FORMAKUNTZA 5.400 5.400 5.400 5.400 21.600 

TXAKURREN 
ENTRENAMENDUAK 

4.050 4.050 4.050 4.050 16.200 

GUZTIRA 
HIRUHILEAN 

23.100 23.100 23.100 23.100 92.400 

Taula 16: Elaborazio propioa 

 

3.Urtean hilean saltzea espero den zerbitzu kopurua (€tan) 

  U O M A M E U A I U A A 

TERAPIA 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 

FORMAKUNTZA 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 

TXAKURREN 
ENTRENAMENDUAK 

1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 

GUZTIRA HILEAN 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 8.975 

Taula 17: Elaborazio propioa 
 

3. Urtean hiruhilean saltzea espero den zerbitzu kopurua (€tan) 

  1.Hiruhilekoa 2.Hiruhilekoa 3.Hiruhilekoa 4.Hiruhilekoa 
3.URTEA 
GUZTIRA 

TALDEKO TERAPIA 15.900 15.900 15.900 15.900 63.600 

FORMAKUNTZA 6.300 6.300 6.300 6.300 25.200 

TXAKURREN 
ENTRENAMENDUAK 

4.725 4.725 4.725 4.725 18.900 

GUZTIRA HILEAN 26.925 26.925 26.925 26.925 107.700 

Taula 18: Elaborazio propioa.  

1,2 eta 3 Urteetako salmentak 

 1.URTEA 2.URTEA 3.URTEA 

TERAPIA 47.400 54.600 63.600 

FORMAKUNTZA 18.000 21.600 25.200 

TXAKURREN 
ENTRENAMENDUA 

13.500 16.200 
18.900 

GUZTIRA URTEAN 78.900 92.400 107.700 

Taula 19: Elaborazio propioa 

Batezbesteko salmenta prezioa 

Batezbesteko salmenta prezioa kalkulatzeko hilabetereko salmentak berdinak direnez 
urte bakoitzaren barnean, lehenengo urte bakoitzeko hilabete bateko salmenten 
batezbestekoa kalkulatu da. Horretarako hilabetean zerbitzu bakoitzerako 
aurreikusitako bezero kopurua zerbitzu horren prezioarekin bidertu da eta ondoren 
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guztizko pertsona kopuruarekin zatitu. Ondoren batezbesteko prezioa ateratzeko hiru 
urteetako batezbesteko salmenta prezioak batu dira eta batezbestekoa egin da.  

 

Kuotaren batezbesteko salmenta prezioa  1. urterako

=
∑(Pertsona kopurua ∗ kuotaren prezioa)

∑(Pertsona kopurua)
= 187,85€ 

 

Kuotaren batezbesteko salmenta prezioa 2. urterako

=
∑(Pertsona kopurua ∗ kuotaren prezioa)

∑(Pertsona kopurua)
= 187,80€ 

 
 
Kuotaren batezbesteko salmenta prezioa 3. urterako

=
∑(Pertsona kopurua ∗ kuotaren prezioa)

∑(Pertsona kopurua)
= 186,97€ 

 
 
Batezbesteko salmenta prezioa= 187,54€ 
 

8.3.2. BESTELAKO SARRERAK  

Horrez gain TXAKUR LAGUN enpresak zenbait laguntza jaso ahal izango ditu gizarte 
zerbitzuak eskaintzeagatik edota aktibitatea landa eremuan kokatzen delako. 2016 
urtean eskaintzen diren diru-laguntzen artean TXAKUR LAGUN enpresak honakoa 
eskatu ahal izango luke:   

 Landa guneetan enpleguari eutsi edo enplegua areagotzen lagunduko duten 
nekazaritzaz bestelako jarduerak sortu eta garatzeko laguntzak: Eusko Jaurlaritzak 
diru-laguntza deialdia egin du landa-eremu izendatutako lekuetan dauden enpresentzat 
eta beste herri batzuen artean Aiako landa guneetan kokatutako enpresak egin 
dezakete eskaera.  Diru-laguntzen xedea da landa guneetan enpleguari eutsi edo 
enplegua areagotzen lagunduko duten nekazaritzaz bestelako jarduerak sortu eta 
garatzeko edozein inbertsio babestea (Urola Kostako Udal Elkartea-a, 2016). 
 

 

8.4. GASTUEN AURREIKUSPENA 

 

8.4.1. GASTU ALDAGARRIAK (SALMENTA ARABERAKO GASTUAK) 

Salmenten araberako gastu aldagarririk ez da existitzen, hau da TXAKUR LAGUN 
sozietateren salmentak aldatzen badira ere gastuak berdinak izango dira.  

 

8.4.2. GASTU FINKOAK 

Gastu finkoak salmenta bolumenarekiko independenteki gauzatuko direnak izango 
dira, hau da salmentak aldatzen badira ere gastu honen berdin jarraituko du.  

Lehen urteko gastu partida garrantzitsuenak zein diren zehaztuko ditugu ondoren. 
Gastu guztietan BEZ zerga barneratu da, izan ere TXAKUR LAGUN zentroak 
eskaintzen dituen zerbitzuak BEZ zergatik salbuetsita daudenez, kontratatzen dituen 
zerbitzuen BEZ zergaren gastua, gastu gehigarri kontsideratuko da.  Ordainketa epea 
hornitzailearen araberakoa izango da, baina batezbestez 30 egunekoa izango da.  
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 Txakurren pentsua: Dia supermerkatuan erosiko da internet bidez. Egunean ½ 
kg jaten du txakur batek gutxi gorabehera, eta kilogramoa 0,57€tan erosiko da, 
ondorioz, 5 txakur: 85,45€ 

 Txakurren materiala (koilareak, sokak, jostailuak etab.): Zaunka albaitaritza 
klinikan erostea aurreikusten da eta honen gastua 50€/hilean izatea estimatzen da.  

 Lokalaren alokairua: 1200€/hilean 

 Ekipo informatikoen mantenua: 40€/hilean. 

 Aseguru prima: Negozio honek behar dituen aseguruei buruzko informazioa 
lortzeko Zarauzko “Reale Seguros” aseguru etxean galdetu da. Bertan esan digutenez 
“multirriesto” motako aseguru bat kontratatu beharko luke TXAKUR LAGUN 
sozietateak, honek “kontinentea” eta erantzunkizun zibila barneratuko litukeelarik beste 
hainbat kontzeptuen artean. Aholkatu duten aseguruaren ezaugarriak gehigarrian ikus 
daitezke. Urteko asegurua izango da. Kostua 450,93€/urteko. 

 Gestoria (Zerga aholkularitza, kontablea eta laborala): Zarauzko Bittarte 
Gestoriari kontratatzea aurreikusten da zerbitzu hauek. 145,2€ hilean (aurrekontua 
gehigarrian).   

 Albaitaria: Zarauzko Zaunka Albaitaritza enpresak eskainiko dizkigu albaitaritza 
zerbitzuak. Hileko zerbitzuak kontratatuko dira eta albaitariak hilean 4 alditan TXAKUR 
LAGUN zentroa bisitatu beharko du bertako 5 txakurrei kontsulta pasatzeko, bakunak 
emateko etab. Prezioan bakunak barneratzen dira. 66,55€/hil. 

 Banku zerbitzuak: komisio kontzeptuan 10€/hilean estimatu dira. 

 Publizitatea eta propaganda: Marketin Planean zehaztu den moduan 
735€/urtean gastatzea aurreikusi da. 

 Ura: Gipuzkoako urak izango da hornitzailea. Hiru pertsonako bizi diren etxe 
baten hiruhileko 55€ gastatzen dutela kontutan izanik, gutxi gora behera, honako 
gastua izango duela estimatzen da TXAKUR LAGUN zentroak ere.  

 Argia:   Iberdrola izango da hornitzailea. Gastua 56,3€/hileko. Zenbateko 
hau "El Pais" aldizkariko artikulu batetik lortu da, zeinak espainiar etxebizitza bakoitzak 
batezbestez hileko fakturan 56,3€ gastatzen dituela esaten duen. Gure zentroak 
etxebizitza baten pare kontsumituko duela argia estimatu da (Delgado, 2015). 

 Komunikazioak (telefonoa eta interneta): Urteroko langileentzat mugikor bana 
erosiko da eta horren gastua 258€takoa izango dela aurreikusten da urteko. Horrez 
gain linea eta internet zerbitzuak kontratatuko dira Movistar enpresak eskaintzen duen 
“Fusión Contigo 300Mb” tarifa kontratatuz eta estimatutako gastua 62€/hilean izango 
da.  

 Bulego materiala: paper, boligrafo eta tonerretan 20€/hilabeteko gastua 
estimatu da. Zarauzko Paperetxe dendan erostea estimatzen da.  

 Alojamendu eta desplazamenduak: bezero potentzialak eta kolaboratuko duten 
elkarteak bisitatzeko hilabetean 2 bidaia egingo dira Euskal Herrian zehar. 
200€/hiruhileko gastua aurreikusi da gasolio eta autopista gastuengatik.  

 Formakuntza: 1000€/urteko gastua aurreikusi da.  

 Pertsonal gastua: Enpresak langileagatik ordaindu behar duena soldata gordina 
da. Lehen urtean pertsona bakoitzagatik 17.204,36€/urteko ordainduko ditu, beraz 
guztira. 34.408,72€. Bigarren eta hirugarren urteetan pertsona bakoitzagatik 
17.829,8€ordainduko ditu, beraz guztira 35.659,6€.  

 Amortizazioak: Ekipo informatikoak eta web orria amortizatuko dira, guztiak 3 
urtetan.  
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Taula 20: Elaborazio propioa 

 Bestelako gastuak: 100€/hiruhileko aurreikusi dira aurreikusi gabeko 
gastuentzako. 

Bigarren eta hirugarren urteetan gastu guztiak berdin mantenduko dira alojamendu eta 
desplazamendu gastuak izan ezik, izan ere gastu hauek %50ean murriztuko dira 
bigarren urtean eta hirugarren urtean mantendu, bezeroak lortzeko ahalegin gutxiago 
egin beharko delako.  

Garbiketa gasturik ez da barneratu, bi langileak arduratuko baitira hortaz eta beraien 
soldatan barneratzen denez ez du gastu gehigarririk suposatuko.  

Ondorengo taulan, aurretik aipatutako gastuak zehazten dira lehen 3 urteetan zehar.  

GASTUA 
1.    URTEKO 
GASTUA 

2.    URTEKO 
GASTUA 

3.    URTEKO 
GASTUA 

Txakurren pentsua 1.025,40 € 1.025,40 € 1.025,40 € 

Txakurrentzat materiala 600,00 € 600,00 € 600,00 € 

Lokalaren alokairua 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 

Bulego materiala  240,00 € 240,00 € 240,00 € 

Ekipo informatikoen 
mantenua 

480,00 € 480,00 € 480,00 € 

Albaitaritza lanak 798,60 € 798,60 € 798,60 € 

Ura 220,00 € 220,00 € 220,00 € 

Argia 675,60 € 675,60 € 675,60 € 

Aseguru prima 450,93 € 450,93 € 450,93 € 

Gestoria 1.742,40 € 1.742,40 € 1.742,40 € 

Banku zerbitzuak 120,00 € 120,00 € 120,00 € 

Maileguaren interesak 120,16 € 74,12 € 26,45 € 

Web orriaren mantenua 135,00 € 135,00 € 135,00 € 

Elkarteekin kontaktua 
mantendu 

600,00 € 600,00 € 600,00 € 

Telefonoa eta interneta 1.002,00 € 1.002,00 € 1.002,00 € 

Bisitak 2.400,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

Formakuntza 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

Pertsonala 34.408,72 € 35.659,60 € 35.659,60 € 

Bestelakoak 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

Amortizazioak 276,32 276,32 276,32 

GUZTIRA GASTUAK 61.095,13 € 61.099,97 € 61.052,30 € 

 Taula 21: Elaborazio propioa.  

 

 

 

 1.Urtea 2.Urtea 3.Urtea 

Ekipo informatikoak 76,32 76,32 76,32 

Web orria 200 200 200 
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8.5. ANALISI FINANTZARIOA 

Jarraian aktibitatearen lehen hiru urteetarako behin-behineko finantzaketa egoera 
azaltzen da.  

Atal honen helburua negozioaren lehen hiru urteetarako bideragarritasun ekonomiko 
eta finantzarioa aztertzea da.  

Lehen 3 urteetako salmentak (€tan) 

 1.URTEA 2.URTEA 3.URTEA 

GUZTIRA URTEAN 78.900 92.400 107.700 

Taula 22: Elaborazio propioa 

 

GALDU-IRABAZI KONTUA (€tan) 

GALDU-IRABAZIEN KONTUA 1.Urtea   2.Urtea   3.Urtea   

1. Negozio zifraren zenbateko 
garbia. 78.900,00 100,00% 92.400,00 100,00% 107.700,00 100,00% 

6. Pertsonal gastuak. 34.408,72 43,61% 35.659,60 38,59% 35.659,60 33,11% 
7. Ustiapeneko bestelako 
gastuak 27.553,93 34,92% 25.089,93 27,15% 25.089,93 23,30% 
      1.     Errentamenduak eta 
kanonak  14.400,00 18,25% 14.400,00 15,58% 14.400,00 13,37% 
     2.     Konponketak eta 
kontserbazioa  1.679,00 2,13% 615,00 0,67% 615,00 0,57% 
     3.     Profesional 
independenteen zerbitzuak  2.541,00 3,22% 2.541,00 2,75% 2.541,00 2,36% 

     5.     Aseguru-primak  450,93 0,57% 450,93 0,49% 450,93 0,42% 
     6.     Banku-zerbitzuak eta 
antzekoak  120,00 0,15% 120,00 0,13% 120,00 0,11% 
     7.     Publizitatea, propaganda 
eta harreman publikoak  800,00 1,01% 600,00 0,65% 600,00 0,56% 

     8.     Hornitzeak  1.897,60 2,41% 1.897,60 2,05% 1.897,60 1,76% 

     9.     Gastu orokorrak 5.665,40 7,18% 4.465,40 4,83% 4.465,40 4,15% 

8. Ibilgetuaren amortizazioa. 276,32 0,35% 276,32 0,30% 276,32 0,26% 

A) USTIAPENEKO EMAITZA 16.661,03 21,12% 31.374,15 33,95% 46.674,15 43,34% 

12. Finantza sarrerak.   0,00%   0,00%   0,00% 

13. Finantza gastuak. 120,16 0,15% 74,12 0,08% 26,45 0,02% 

B) FINANTZA EMAITZA -120,16 -0,15% -74,12 -0,08% -26,45 -0,02% 

C) ZERGA AURREKO EMAITZA 16.540,87 20,96% 31.300,03 33,87% 46.647,70 43,31% 

17.Mozkinen gaineko zergak. 3.969,81 5,03% 7.512,01 8,13% 11.195,45 10,40% 

D) EKITALDIKO EMAITZA 12.571,06 15,93% 23.788,02 25,74% 35.452,25 32,92% 

 Taula 23: Elaborazio propioa. 

Zerga ondorengo emaitza (€tan) 

  1.URTEA Aldaketa 2.URTEA Aldaketa 3.URTEA 

ZOE 12.571,06 52,85% 23.788,02 67,10% 35.452,25 

Taula 24: Elaborazio propioa 

TXAKUR LAGUN enpresarentzat lehen urterako aurreikusitako ekitaldiko emaitza 
12.571,06€ da, hau da mozkina izatea aurreikusten da. Horrez gain ikusten dugu 
bigarren urterako emaitza hori %52,85 handitzea estimatzen dela eta hirugarren 
urterako %67,10 bigarren urtetik. Ondorioz urtetik urtera emaitza handitzea 
aurresikusten da.   
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Baliabide propioen gaineko errentagarritasuna 

Baliabide propioen gaineko errentagarritasuna kalkulatzen da ondoren hiru 
ekitaldietarako.  

ROE1 =
Ekitaldiko emaitza garbia

Funts propioak
=

12.571,06

3.000,06
= %419,03. Baliabide propioen € bakoitzeko, 

hau da bazkide bakoitzak enpresara ekarritako € bakoitzeko 4,19€ mozkin lortzea 

aurreikusten da lehen urtean .  

ROE2 =
Ekitaldiko emaitza garbia

Funts propioak
=

23.788,02

3.000,06
 =%791,34. Baliabide propioen € bakoitzeko, 

hau da bazkide bakoitzak enpresara ekarritako € bakoitzeko 7,91€ mozkin lortzea 

aurreikusten da bigarren urtean . 

ROE3 =
Ekitaldiko emaitza garbia

Funts propioak
=

35.452,25

3.000,06
 =%1179,36. Baliabide propioen € bakoitzeko, 

hau da bazkide bakoitzak enpresara ekarritako € bakoitzeko 11,79€ mozkin lortzea 

aurreikusten da hirugarren urtean . 

Puntu hila 

Puntu hilak edo errentagarritasun mugak sarrerek kostuak estaltzen dituzten unea 
adierazten du. Enpresa asko honetan oinarritzen dira zenbat unitate minimo saldu 
behar duten jakiteko eta, horrela, galerarik ez izateko. Puntu hilaren gaineko puntuetan 
irabaziak lortzen dira eta honen azpiko puntuetan, berriz, galerak.  

Puntu hila kalkulatzeko kostu totalak sarrerekin berdindu behar dira. TXAKUR LAGUN 
sozietatearen kasuan kostu finkoak bakarrik daude beraz hiru urteetako batezbesteko 
kostu finkoak kalkulatuko dira eta sarrerak kalkulatzeko batezbesteko salmenta prezioa 
saldutako unitate kopuruarekin bidertu behar da. Ondorioz:  

Batezbesteko kostu finkoak= Batezbesteko salmenta prezioa×Saldu beharreko 

61.082,47=187,54×Saldu beharreko bono kopuru 

Saldu beharreko bono kopurua=325 bono 

TXAKUR LAGUN sozietatea mozkinak lortzen hasteko gutxienez 325 bono saldu 
beharko ditu urtean. Ikusi dugunez, urtero bono kopuru hori baina gehiago saltzea 
aurreikusten du, urtero mozkinak izatea estimatuz.  
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9. GOGOETA 

Ondorio orokor moduan, negozioak gizarteari aberastasuna ekartzeaz gain, negozioa 
bideragarria dela ondorioztatu da.  

Gradu amaierako lana osotasunean hartuta lan hau oso aberasgarria izan dela esango 
nuke nire ezagutzari begira.  

Lan honekin enpresa bat martxan jartzeak izan dezakeen lanaz jabetu naiz, izan ere 
martxan jarri aurretik azterketa sakona egin behar da aktibitate, sektore, merkatu, 
gastu, irabazi etab. dakionez bere bideragarritasuna aztertzeko.  

Horrez gain negozio planak eremu ezberdinak jorratzen dituenez (marketin, finantza 
etab.) graduan zehar ikasgai ezberdinetan landutako arloak bateratzeko balio izan dit. 
Zati bakoitzak garrantzi handia duela ikusi dut negozioaren osotasunean eta guztiak 
bateratzea ezinbestekoa dela negozioa aurrera atera dadin.  

Hala ere esan beharra daukat eremu ezberdin bakoitzean nahi adina luzatu daitekeela 
gaian sakonduz baina negozio plan bat denez bere osotasunean, gai bakoitzeko zati 
garrantzitsuenetan zentratu behar izan dut. Nire iritziz, atal bakoitzari zenbaterainoko 
garrantzia eman jakitea izan da gehien kostatu zaidana.  

Horrez gain negozio plana errealitatera ahalik eta gehien hurbiltzen saiatu naiz eta 
horretarako aurrekontu ezberdinak eskatu behar izan dizkiet hornitzaileei eta baita 
maileguari buruzko datuak ere bankuari. Honek debora asko hartu dit, izan ere 
hornitzaile bakoitzarekin kontaktuan jartzeaz aparte, lanaren nondik norakoak azaldu 
behar izan dizkiot eta beraiengana hurbildu behar izan naiz.  

Horrez gain esan beharra daukat graduan zehar teorian landutako kontzeptuak 
errepasatzeko baliagarria izan dela lan hau.  

Gaiari begira, esan, informazioa bilatzea ere kosta zaidala, izan ere, terapia mota hau 
ez da oso ezaguna gaur egun eta nahiz eta geroz eta gehiago garatzen ari den, 
oraindik ere informazio fidagarri gutxi dago.  
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10. GEHIGARRIA 

10.1. ZAUNKA ALBAITARITZA KLINIKAREN AURREKONTUA 

 

 

 

 

 

 

 

Zaunka Albaitaritza 

Araba Kalea, 41 

20800 Zarautz 

CIF: XXXXXXX 

 

Bezeroa: 

Txakur Lagun S.M. 

CIF: YYYYYYYYY 

 

Aurrekontua : 

 Hilabeteko albaitaritza zerbitzuak (5 txakur)   55 + %21 BEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarautz, 2016ko Ekainaren 23 
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10.2. BITTARTE GESTORIAREN AURREKONTUA 

 

 

BITTARTE  
           San Francisco, 21, Bajo 

          20800 Zarautz (Gipuzkoa) 

             bittarte@gmail.com 

Tel: 943 24 61 40     Fax: 943 57 55 37 

                                                                     2016/06/08 

 

TXAKUR LAGUN S.M. 

 

 

AURREKONTUA- GESTIO FISKAL ETA LABORALA 

 

  HILEAN AUTONOMOEN 2 NOMINA EGIN ETA KONTABILIZATU 

 IGORRITAKO ETA JASOTAKO FAKTURAK ETA BANKU MUGIMENDUAK 

KONTABILIZATU 

 110/190 EREDUA NOMINETAKO ATXIKIPENAK 

 MODELO 110/190 RETENCIONES NÓMINAS 

 347 URTEKO EREDUA (3.005,06€ BAINO GEHIAGOKO BEZERO ETA 

HORNITZAILEAK)  

 SOZIETATEEN ZERGA 

 URTEKO KONTUEN ETA LIBURUEN AURKEZPEN ETA DEPOSITUA 

 URTEKO IKERKETA ETA AHOLKULARITZA EKONOMIKO KONTABLEA 

 ZALANTZA ETA KONTSULTAK 

 

HILEKO ZENBATEKOA: 120 € + %21 BEZ 

*Autonomoen errenta aitorpenak EZ DAUDE BARNERATUTA. 

** Hileko prezioa urtero berrikusiko da. 

  

mailto:bittarte@gmail.com
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10.3. MAILEGUAREN EZAUGARRIAK 
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10.4. ASEGURUAREN EZAUGARRIAK 
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10.5. LEHIAKIDEEI ELKARRIZKETAK  

GU HAU 

 

1. Zein zerbitzu ematen dituzue? Bakoitzaren % zuen zerbitzuen 
guztiarekiko? 
Bi zerbitzu mota ematen ditugu: Alde batetik txakur heziketa eta terapia eta beste alde 
batetik animalien bitarteko terapia.  
Gure aktibitatearen %90 txakur heziketa eta terapia dela esango genuke eta gainerako 
%10 animalien bitarteko terapia.  
2. Zein aktibitate egiten dituzue terapian? 
Txakurrekin kontaktua lantzen da. Horrez gain psikomotrizitatea lantzeko ariketak ere 
egiten dira, txakurrari pilota botatzea etab. Kontuan eduki behar da terapia gehienbat 
pertsona ezinduekin egiten dugula eta ondorioz oso ariketa mugatuak dira. Horrez gain 
taldeko ariketak ere lantzen dira. 
3. Nolako instalazioak dituzue?Belardiak etab.? 
Eraikina, belardia txakurrentzat eta belardia zaldientzat ditugu. Haurrak jolasteko parke 
bat ere badugu.  
4. Zein dira terapiari dagokionean zuen ustez bezeroak gehien baloratzen 
dituen atributuak? 
Profesionaltasuna,  gertutasuna eta ziurtasuna baloratzen dituzte gehienbat bezeroek. 
Hala ere ezer baina gehiago baloratzen dute, adibidez gurasoek, beren haurrak 
hobekuntzak egiten ari direla eta gustura daudela ikustea. 
5. Bezeroen adina, bezero motak (ahalmen urritasuna, autismoa etab.) 

 Terapia: 6-14 urte bitarteko haurrak izaten dira. Gehienbat ahalmen urritasunen 
bat dutenak baina baita komunikazio arazoak dituztenak ere. Hala ere terapiako 
zenbait sesio gurasoentzat ere izan daitezke 

 Txakurren entrenamendua: Helduak 
6. Erabiltzen dituzuen komunikazio bideak.  
Gehienbat web orria eta Facebook erabiltzen ditugu. Twitter eta Instagram ere 
baditugu baina ez ditugu horrenbeste erabiltzen.  
7. Prezio zerrenda, sesioko/bonoko 

 Txakurren bitarteko terapia: 50 €/h gutxi gora behera. Bezeroaren beharren 
arabera eta terapian parte hartu behar duten terapeuta etab.en araberakoa.  

 Txakurren entrenamendua: 8 sesiotako bonoak egiten dira 300€/bonoko. Sesio 
hauten klase teorikoak ere ematen dira.   
8. Terapiari dagokionean, bezeroek hautematen dituzten arrisku 
garrantzitsuenak? 

Gehienbat bezeroek zaunka eta hozka egiteko beldurra izaten dute. Badaude pertsona 
batzuk ez zaizkienak gustatzen txakurrak. Terapia hasi aurretik beti gurasoekin 
entrebista bat egiten da egoera baloratzeko. Zenbait saiakeraren ondoren haurra 
gustura sentitzen ez bada txakurrekin, terapia bertan behera utziko da.  

9. Tamaina:  

 Bezero kopurua urteko? Terapiari dagokionean oso bezero gutxi izaten 
ditugu, 10 urteko gutxi gora behera. Txakurren entrenamendu eta terapian aldiz 20 
txakur entrenatzen ditugu hilabetean batezbeste.  

 Langile kopurua? 5 pertsona gaude lanean, guztiak txakur hezitzaileak gara 
eta animalien bitarteko interbentzioetan teknikoak 
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ANOTHE 

1. Zein zerbitzu ematen dituzue? Bakoitzaren % zuen zerbitzuen 
guztiarekiko? 

Animalien bitarteko terapia eta hezkuntza zerbitzuen programa bat dugu,  eremu 
natural batean, jarrera arazoak dituzten eta babesa behar duten  nerabeentzat (%70 
gutxi gora behera), txakurren bitarteko terapia programa bat erresidentziatan barne 
modu batean (%10) eta txakurren bitarteko esku-hartzea kanpoaldean (%5). Gainerako 
denbora, erakundearen gestio, heziketa, proiektu pilotu eta zerbitzu 
pertsonalizatuentzat izaten da.   

2. Nolako instalazioak dituzue?Belardiak etab.? 

Baserri/nekazalturismoetan lan egiten dugu, hauek alokatuz, gaua igarotzea 
inplikatzen duten zerbitzuetan. Zaldiekin egiten den terapian berriz, zalditegiak 
alokatzen ditugu  eta txakurren bitarteko terapian aldiz terapia eskainiko den zentrora 
mugitzen gara (erresidentziatan).  Ondorioz aktibitate guztietan desplazatu egiten gara.   

3. Zein dira terapiari dagokionean zuen ustez bezeroak gehien baloratzen dituen 
atributuak? 

Motibazioa, terapeuta eta erabiltzailea den pertsonaren arteko lotura txakurrari esker, 
entretenimentua eta aurre egiteko estrategien ikasketa. 

4. Zein da zuen bezeroen profila (ahalmen urrituak etab.)? Adina? 

Programaren araberakoa da. Kasu batean 13 eta 17 urte bitarteko nerabeak izaten 
dira, jarrera arazo larriekin eta beste kasuetan gerontologiako bezeroak izaten dira, 
galera kognitibo larriak dituztenak edo buru osasun arazoak dituzten interno edo 
instituzionalizatuak.  

5. Erabiltzen dituzuen komunikazio bideak zein dira?(Facebook, web orria etab.)  

Gutxi, Facebook zertxobait.  

6. Zenbat bezero tratatu ditzakezue hilabete/urtean? 

Nerabeen programetan urtero 8-10 dira. Gerontologian 70 bat (5 talde gutxi gora 
behera), eta buru osasunean 20 bat.  

7. Zenbat pertsonak egiten duzue lan zentroan? Zein da zuen formazioa? 

Psikologo bat, pedagogo bat, etologo bat, gizarte hezitzaile bat eta animatzaile sozio-
kultura bat gara.  

 

LAUANKA 

1. Zein zerbitzu ematen dituzue? Bakoitzaren % zuen zerbitzuen guztiarekiko? 

Hiru zerbitzu mota eskaintzen ditugu: 1) Txakurren Bitarteko Terapia 2) Txakurrez 
lagundutako aktibitateak 3) Txakurrez lagundutako heziketa. Horrez gain animalien 
bitarteko esku-hartzea ere eskaintzen dute. Portzentajeei dagokienez, gehienbat 
terapia eta aktibitateak suposatzen dute, %80 gutxi gora behera.   

2. Nolako instalazioak dituzue?Belardiak etab.? 

Gure lanaren gehiengoa erresidentzien instalazioetan edo lana egiten dugun 
erakundeetan egiten dugu. Etxerako zerbitzuak ere eskaintzen ditugu. Horrez gain 
kontsulta propioa ere badugu.  

 



54 

 

3. Zein dira terapiari dagokionean zuen ustez bezeroak gehien baloratzen 
dituen atributuak? 

Txakurren zintzotasuna, lasaitasuna, poza etab. transmititzeko duten ahalmena 
baloratzen dituzte. Horrez gain beste teriekin alderatuta terapia honetan ikusten duten 
aldaketa azkarra eta gurean zehazki heziketa ibilbide luzeko eta profesionala den lan 
taldea izatea.  

4. Zein da zuen bezeroen profila (ahalmen urrituak etab. )? Adina? 

Mota guztietako bezeroak ditugu, ahalmen urritasun fisiko, sentsorial edo 
intelektuala duten pertsonak, ahalmen urritasunik ez duten pertsonak, osasun 
mentaleko arazoak dituztenak. Orokorrean 2 eta 100 urte bitarteko bezeroak dira. 
Pertsona helduen kasuan erresidentziatan ematen dira zerbitzuak. 

5. Erabiltzen dituzuen komunikazio bideak zein dira?(Facebook, web orria 
etab.)  

Gehienbat, Facebook eta korreo elektronikoa. Web orria ere bai baina gutxiago.  

6. Zenbat bezero tratatu ditzakezue hilabete/urtean? 

Zaila da galdera honi erantzutea. Erabiltzaileei erreferentzia egiten badiegu, 
erresidentzietan pertsonak barneratuz eta kasu puntualak ere barneratuz 50-75 
pertsona izango lirateke hilabetean gutxi gora behera.  

7. Zenbat pertsonak egiten duzue lan zentroan? Zein da zuen 
formazioa? 

Bi pertsona dira; biak Animalien Bitarteko Terapian adituak. Horrez gain bat 
Psikologian lizentziatua da eta bestea Gizarte Langilea.   

 

BOCALAN BIAK BAT 

 

1. Zein zerbitzu ematen dituzue? Bakoitzaren % zuen zerbitzuen 
guztiarekiko? 

 Animalien bitarteko terapia. %30. 

 Animalien bitarteko heziketa. %5. 

 Animalien bitarteko aisialdi programak. %10. 

 Laguntza txakurren entrenamendu eta entrega (ahalmen urritasun 
fisikoa duten pertsonak, autismoa duten adin txikikoak, mediku-alerta: 
diabetea). %15. 

 Profesionalen eta familien formakuntza: Animalien bitarteko esku-
hartzean tekniko eta aditua, txakurren heziketa, autismoa etab. %30. 

 Besteak. Hitzaldiak, erakustaldiak etab. %10. 
2. Nolako instalazioak dituzue?Belardiak etab.? 

120 metro dituen zentro bat dugu, harrera, bainugela, erabilera bikoitzeko 
bi gela eta bulegoa.  

3. Animalien bitarteko terapia, non egiten duzue? Zentroan 
bertan edo bezeroen beharren arabera desplazatzen zarete? 

Gure instalazioetan egiten dugu. Horrez gain eguneko zentro, 
erresidentziatan, eskoletan eta beste hainbat espazioetan (kanpoalde zein 
barnealdean), pertsonak edo erakundeak erabakitzen duenaren arabera.  

 



55 

 

4. Zein dira terapiari dagokionean zuen ustez bezeroak gehien baloratzen 
dituen atributuak? 

Gure kasuan profesionaltasuna eta profesionalen espezializazioa. Espezializazio 
anitzeko talde diziplinatua gara: Arreta goiztiarra, autismoa, ahalmen urritasun 
intelektuala, komunikazioa eta lengoaia, laguntza txakurrak etab.  

Beste alde batetik, adin txikikoen adaptazio beharrak, kontuan izanda familien 
lehentasunak, metodologia, gertutasuna eta emaitzak.  

Animaliaren bidez sortzen den loturak beste terapia eta metodoetan baino konpromiso 
eta esfortzu handiagoa sortzen duela baloratzen dute. Esfortzu handiagoa egiten dute 
terapia bezala ikusten ez dutelako, baizik eta joko bat bezala edo animaliarekin 
denbora pasatzeko dibertsio bezala.  

Epaitzen ez dituena, entzuten, laguntzen, motibatzen diena txakurra da eta honakoa 
profesionalekin konbinatzeak helburuak azkarrago lortzea dakar.  

5. Zein da zuen bezeroen profila (ahalmen urrituak etab.)? Adina? 

Programaren araberakoa da bezeroen profila.  

 “Cuatro patas, mil sonrisas”. 2-16 urte bitarteko pertsonak, garapenean 
zailtasunak dituztenak edo izan ditzaketenak. Adibidez: autismoa, burmuin paralisia, 
TDAH, lengoaian atzerapena, fobiak, Down sindromea edo diagnostikorik ez duten 
adin txikikoak.  

 “Visítame”: Eguneko zentroetan edo hirugarren adineko erresidentziatan 
dauden adin nagusikoak.  

 “Aberenea”: Gizarte zailtasunak dituzten pertsona helduak. 35-50 urte.  

 “Askatukan”: Genero indarkeria jasan duten adin txikiko edo emakumeak.  

 “Haritzkume”: Gizarte zailtasunak dituzten gazteak. Adin txikikoak. 12-16 urte.  

 “Creciendo juntos” / "Elkarrekin hazten”: Haur hezkuntzako zentroetara joaten 
diren adin txikikoak. 0-6 urte.  

 Conoceme, soy un perro de asistencia”: Udaletxeak, asoziazioak, heziketa 
zentroak … orokorrean.  
6. Erabiltzen dituzuen komunikazio bideak zein dira?(Facebook, web orria 
etab.)  

Facebook, Instagram, Twitter, web, mail, telefonoa, whatsapp. 

7. Zenbat bezero tratatu ditzakezue hilabete/urtean? 

Hilabetearen araberakoa. Hainbat programa batera ematen badira, 50 inguru 
hilabetean.  

8. Zenbat pertsonak egiten duzue lan zentroan? Zein da zuen 
formazioa? 

Lau pertsonak: 3 psikologo eta txakur instruktore bat.  

 1. Psikologo: Animalien bitarteko esku-hartzeetan teknikoa eta aditua. Arreta 
goiztiarrean aditua, psikopatologia eta osasunean aditua eta gizarte eta genero esku-
hartzeetan aditua.  

 2. Psikologo: Animalien bitarteko esku-hartzeetan tekniko eta aditua. ABA eta 
autismoan masterra. Laguntza txakurren instruktorea.  

 3. Psikologo: Animalien bitarteko esku-hartzeetan tekniko eta aditua. Ahalmen 
urritasun intelektualetan aditua.  

 Laguntza txakurren instruktorea: Txakur hezitzailea, Animalien bitarteko esku-
hartzeetan teknikoa. Defentsa txakurren eta detektatze txakurren gida. Animalien 
ongizatean aditua.  
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