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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BARRUNDIAKO UDALA

COVID-19ak eragindako kalteak arintzeko, komertzio txiki nahiz ostalaritza establezimenduen 
itxierak, beti ere, alarma egoeraren ondorioz jarduera ekonomikoa eteteak sortarazitako kalte 
ekonomikoak jasan dituztenentzako udal diru-laguntzak emateko urgentziazko deialdia

1. Aurrekariak eta testuingurua

2020ko urtarrilaren 30ean, Nazioarteko Osasun Erregelamenduaren Larrialdietako Batzor-
dearen gomendioz, Munduko Osasun Erakundeko zuzendari nagusiak «coronavirus» izeneko 
birus (aurrerantzean COVID-19) delakoaren sorrera Nazioarteko Garrantzizko Osasun Publikoko 
Larrialditzat jo zuen.

Harrezkero, nazioartean, estatuan eta gure nazioan antolatze eta euste neurriak hartu dira, 
gaixotasunari goiz antzemanez birusaren hedapena eteteko, kasuak isolatu eta artatzeko, kon-
taktuen jarraipena egiteko eta arriskuaren araberako gizarte urruntzeko neurriak sustatzeko.

2020ko martxoaren 11n, Munduko Osasun Erakundeak nazioarteko pandemia deklaratu zuen 
COVID-19ak eragindako osasun publikoko emergentzia egoera.

2. Alarma egoeraren deklarazioa

2020ko martxoaren 14an, 463/2020 Errege Dekretua argitaratu zen, non, COVID-19-ak izeneko 
birusak eragindako osasun krisiaren kudeaketarako alarma egoera deklaratu zen 15 eguneko 
iraupenarekin.

Alarma egoera hori eta bere luzapenak 2020ko ekainaren 22an bukatu ziren. Alarma egoera 
aplikatzearekin batera, Dekretuak hainbat neurri hartzen zituen, kontaktuen jarraipena egin eta 
arriskuaren araberako gizarte urruntze neurriak sustatzeko.

Errege Dekretuaren azken xedapenetatik lehenak dio alarma deklarazio horren aurretik er-
kidego nahiz tokiko gobernuek koronabirus COVID-19aren baitan hartutako neurriek indarrean 
jarraitzen dutela. Betiere, Errege Dekretu honek xedaturikoarekin bat badatoz.

3. Deklarazioen ondorioak

Hartutako neurri horiek eragin zuzena izan dute herritarren eguneroko bizitzan, bai beraien 
mugitzeko askatasunean zein beste eskubide batzuen egikaritzan. Barrundiako Udalak neurri 
horiek aplikatzearen ondorioz, Barrundiako herriak jasan dituen ondorio sozialak aztertu ditu, 
honako hauek izanik:

3.1. Ostalaritzaren itxiera: kontuan izanik ostalaritza arloko zerbitzu guztiak itxi egin direla, 
Udalak kontuan izan ditu horrek ekarriko dituen galera ekonomikoak.

3.2. Komertzio nahiz bestelako establezimenduen itxiera: kontuan eduki beharreko galera 
ekonomikoak sortzen ditu.

4. Egoera arintzeko laguntza proposamena

Estatuko alarma egoeraren deklarazioak nahiz lehendakaritzatik jasotako gainontzeko agin-
duek, ez dute deklarazioak sortarazitako kalteen inguruko konpentsaziorik jaso. Horregatik, 
Udala izanik herritarren aurrean dagoen lehen instituzioa eta gertukoena, lehen erantzunak 
bertatik ere bideratuko dira, Udaleko baliabideak inoiz bizi ez den egoera honen aurrean herri-
tarren beharrei erantzun egoki bat emateko erabiliz.
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Ondorioz, COVID-19ak eragindako kalteak arintzeko helburuarekin ez-ohiko eta presazko 
diru-laguntza deialdia onartzea, komertzio txikien nahiz ostalaritzako establezimenduen itxiera, 
beti ere, alarma egoeraren ondorioz jarduera ekonomikoa eteteak sortarazitako kalte ekonomi-
koak jasan dituztenei dagokionean. Diru-laguntza honen bidez, nahita nahiez aplikatu beharreko 
salbuespenezko prebentzio neurriak sortarazitako egoera zailei aurre egitea eta erantzun bat 
ematea da helburua, gainontzeko administrazioek eremu honetan epe labur nahiz ertainean 
har ditzaketen bestelako neurrien kalterik gabe.

Horretarako, aldizkakotasun izaerarik gabeko diru-laguntzak emango dira.

Euskadiko Tokiko erakundeak arautzen dituen apirilaren 7ko 2/2016ko Legearen baitan, 
Udalbatzak, aho batez, zera erabakitzen du:

Lehena. 2020ko Aurrekontu Orokorrak gauzatzeko oinarriak hasieran aldatzea, txikizkako 
merkataritzarako establezimendu itxientzako eta ostalaritzako establezimenduentzako laguntzak 
emateko salbuespenezko eta presazko deialdirako diru-laguntzei dagozkienak barne hartzeko, 
betiere, alarma-egoeraren ondorioz jarduera ekonomikoa uzteagatik kalte ekonomikoak jasan 
badituzte.

Deialdi hori ebazpen honen eranskin gisa jaso da.

Bigarrena. Jendaurrean jartzeko hamabost egun balioduneko epea irekitzea, ebazpen honi 
buruzko iragarkia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, alegazioak edo oharrak 
aurkez daitezen.

Hirugarrena. Alegaziorik aurkezten ez bada, hasierako erabakia behin betikotzat joko da.

Laugarrena. Deialdi horri aurre egiteko 2020. ekitaldiko udal aurrekontuan 15.000,00 euroko 
gastua baimentzea, Barrundiako Udaleko aurrekontuaren baitan:

433.471.000: 15.000,00 euro. COVID-19 aurre egiteko laguntzak.

Diru-laguntzaren lerroak honako hauek izango dira:

A. Komertzio txikien nahiz ostalaritzako establezimenduen itxiera, beti ere, alarma egoera-
ren ondorioz jarduera ekonomikoa eteteak sortarazitako kalte ekonomikoen eragina gutxitzeko 
laguntzak.

Lerro honen barruan sartzen dira:

A.1. Komertzio txikiei eta beste egoitzei dagokienez:

Laguntza 1.200,00 eurokoa izango da.

Komertzio txikien jarduera burutzen duela egiaztatzen duen Jarduera Ekonomikoen gaineko 
Zergaren alta historikoa ezinbesteko baldintza izango da laguntza hau jaso ahal izateko.

Helbide fiskala Barrundian izatea ezinbesteko baldintza izango da laguntza hau jaso ahal 
izateko.

A.2. Ostalaritza establezimenduen itxiera, beti ere, alarma egoeraren ondorioz jarduera 
ekonomikoa eteteak sortarazitako kalte ekonomikoak jasan dituzten bestelakoei dagokionez:

Laguntza 1.200,00 eurokoa izango da.

Komertzio txikien jarduera burutzen duela egiaztatzen duen Jarduera Ekonomikoen gaineko 
Zergaren alta historikoa izatea ezinbesteko baldintza izango da laguntza hau jaso ahal izateko.

Helbide fiskala Barrundian izatea ezinbesteko baldintza izango da laguntza hau jaso ahal 
izateko.
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ERANSKINA

COVID-19ak eragindako kalteak arintzeko, komertzio txiki nahiz ostalaritza establezimenduen 
itxierak, beti ere, alarma egoeraren ondorioz jarduera ekonomikoa eteteak sortarazitako 

kalte ekonomikoak jasan dituztenentzako udal diru-laguntzak emateko urgentziazko deialdia

1. Xedea eta lagun daitekeen epealdia

Diru-laguntza honen xede nagusia da COVID-19ak eragindako kalteak arintzeko komertzio 
txikien, beste establezimenduen nahiz ostalaritzako establezimenduen itxiera, beti ere, alarma 
egoeraren ondorioz jarduera ekonomikoa eteteak sortarazitako kalte ekonomikoak jasan dituz-
tenei dagokionean laguntza ematea.

Diru-laguntzaren xede diren jarduerak honako hauetara mugatuko dira: lokalak eta txikizkako 
establezimenduak, ostalaritza eta jatetxeak eta landetxeak/nekazaritza-turismoak.

Deialdi honetatik espresuki kanpo geratzen dira irabazi-asmorik gabeko erakundeak eta/
edo elkarteak.

Estatuko alarma egoeraren deklarazioak nahiz lehendakaritzatik jasotako gainontzeko agin-
duek, galera ekonomiko handiak eragiten ditu establezimendu eta autonomo guztietan, jarduera 
eten eta beste jarduera-mota batzuen diru-sarrerak murriztu zaizkielako. Horregatik, Udala 
izanik herritarren aurrean dagoen lehen instituzioa eta gertukoena, lehen erantzunak bertatik 
ere bideratuko dira, Udaleko baliabideak inoiz bizi ez den egoera honen aurrean herritarren 
beharrei erantzun egoki bat emateko erabiliz.

Diru-laguntza honen bidez, nahita nahiez aplikatu beharreko salbuespenezko prebentzio neu-
rriak sortarazitako egoera zailei aurre egitea eta erantzun bat ematea da helburua, gainontzeko 
administrazioek eremu honetan epe labur nahiz ertainean har ditzaketen bestelako neurrien 
kalterik gabe.

Horretarako, aldizkakotasun izaerarik gabeko diru-laguntzak emango dira.

Jarritako laguntza horiek larrialdi egoera bakoitzak sortutako gastuari zati batean aurre 
egitera bideratuko dira.

Pertsona fisikoek eta juridikoek honako baldintza hauek bete behar dituzte, besteak beste:

• Jarduera ekonomikoa pertsona autonomo batek, mikroenpresa batek edo enpresa txiki 
batek egitea.

• Alarma-egoerak ezarritako establezimenduaren itxierak eragindako jarduera ez dela 
konpentsatu fakturazioa handitzeagatik eskatzailearen online edo telefono bidezko negozioaren 
bolumena handituz.

• Alta emanda egotea Gizarte Segurantzaren araubidean edo dagokion mutualitate profe-
sionalean, bai eta ogasunean ere, eskabidea aurkezteko unean.

• Jarduera garatzeko lokala Barrundiako udalerrian egotea.

• Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan 
jasotako egoeretako batean ere ez egotea, eta, bereziki, egunean izatea Foru Ogasunarekiko 
eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiarekiko zerga-betebeharrak.

• Barrundiako Udalarekin zorrik ez izatea.

• Barrundiako Udalak aurretik emandako edozein diru-laguntza justifikatu izana, betiere 
justifikatzeko epea amaitu bada.

• Ondasun-erkidegoen, sozietate zibilen edo nortasun juridikorik gabeko beste erakunde 
ekonomiko batzuen kasuan, ordezkari ahaldundu bat izendatu behar da, ondasunen elkarte 
edo komunitateari dagozkion betebeharrak betetzeko ahalorde askietsiak dituena. Diru-laguntza 
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emanez gero, ebazpenean jasoko dira erakunde onuraduneko kideen partaidetza-ehunekoak, 
eta ehuneko horien arabera hartuko dute parte diru-laguntza ematearen ondoriozko eskubide 
eta betebeharretan.

2. Laguntza ekonomikoen hasierako epea

Diruz lagungarriak izango diren honako kontzeptuak Estatuko alarma egoeraren deklara-
zioaren ondoren hasiko dira.

Komertzio txikien, beste establezimenduen nahiz ostalaritzako establezimenduen itxiera, beti 
ere, alarma egoeraren ondorioz jarduera ekonomikoa eteteak sortarazitako kalte ekonomikoen 
eragina gutxitzeko laguntzak.

Zerbitzu bat baino gehiago ematen duten edo jarduera bat baino gehiago egiten duten 
pertsona juridikoen kasuan, enpresa/establezimendu bakartzat hartuko dira, eta, beraz, di-
ru-laguntza bakarra jasotzeko eskubidea izango dute.

3. Diru-laguntzaren indarraldia

Laguntza horrek ezarritako laguntza-kopurua agortu arte iraungo du.

4. Diru-laguntzaren ordainketa

Diru-laguntzak beraiek xede duten helburua egoera egiaztatu bezain pronto ordainduko 
dira, sarrera-ordenaren arabera.

5. Aurkeztu beharreko agiriak eta eskaera egiteko epea

Diru-laguntza eskaerarekin batera atxikitu behar den dokumentazioa ondoren datorrena 
izango da.

Eskaerarekin batera, aurkeztu beharko dira:

A.1. Komertzio txikiei dagokionez:

— Komertzio txikien jarduera burutzen duela egiaztatzen duen jarduera ekonomikoen gai-
neko zergaren alta historikoa (Udalak egiaztatuko du).

— Helbide fiskala Barrundian izatea (Udalak egiaztatuko du).

— Autonomoen kasuan, alegatutako jarduera ekonomikoa jarduera nagusia izatea, hau da, 
diru-sarreren iturri nagusia.

A.2. Ostalaritzako establezimenduen itxiera, beti ere, alarma egoeraren ondorioz jarduera 
ekonomikoa eteteak sortarazitako kalte ekonomikoak jasan dituzten bestelakoei dagokionez:

— Ostalaritza jarduera burutzen duela egiaztatzen duen Jarduera Ekonomikoen gaineko 
Zergaren alta historikoa (Udalak egiaztatuko du).

— Helbide fiskala Barrundian izatea (Udalak egiaztatuko du).

— Autonomoen kasuan, alegatutako jarduera ekonomikoa jarduera nagusia izatea, hau da, 
diru-sarreren iturri nagusia.

6. Eskariak aurkezteko epea eta mugak

Eskabideak 2020ko urriaren 30era baino lehen aurkeztu beharko dira.

Eskatzaileak 1.200,00 euroko dirulaguntza jasotzeko eskubidea edukiko du.

7. Gauzatzea eta proposamena

Udalak diru-laguntzen kudeaketarako lanak egingo ditu.

Diru-laguntzen lerro hau de minimis araubidearen mende dago. Araubide hori Batzordearen 
abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduak arautzen du, Europar Batasunaren 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari 
buruzkoak.

Diru-laguntzen kudeaketak printzipio hauek bete beharko ditu: publizitatea, lehia, garden-
tasuna, objektibotasuna, berdintasuna eta diskriminaziorik eza, bai eta helburuak betetzeko 
eraginkortasuna eta baliabide publikoak esleitzeko eta erabiltzeko efizientzia ere.
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Ondoren, Alkateak, diru-laguntzaren emakidari buruzko erabakia hartuko du.

Eskatzaileak, Alkatearen erabakiaren kontra egoki iritzitako errekurtsoak aurkeztu ahal izango 
ditu legez erabakitako epe eta moduetan.

8. Interesdunaren betebehar eta obligazioak

Diru laguntza hau eskatzen duten interesatu orok, hura eskuratzeko beharrezko dokumen-
tazioa aurkeztu beharko du. Hala ere, Udalak diru-laguntza emateko orduan zalantzarik baldin 
badu interesatuari baldintzak betetzen dituen ala ez, dokumentazio edo informazio gehigarria 
eskatu ahal izango dio eta interesatuak eskaera hori bete egin beharko du.

Komertzio txikien nahiz ostalaritzako establezimenduen itxiera, beti ere, alarma egoeraren 
ondorioz jarduera ekonomikoa eteteak sortarazitako kalte ekonomikoen eragina gutxitzeko 
laguntzak jasotzen dutenek ondorengo konpromisoa hartu beharko dute:

— Diruz lagundutako saltoki edo establezimenduek gutxienez 4 hilabeteko epean irekita 
izateko konpromisoa hartu beharko dute, alarma-egoera amaitzen denetik zenbatzen hasita 
(ekainaren 22a).

9. Udalaren eskubidea

Udalari dagokio diru-laguntza honen oinarriak interpretatzeko eskubidea, diru-laguntzaren 
betearazpenak sor ditzakeen zalantzak argitzea eta diru-laguntzak baimendu edo ezeztatzea. 
Diru-laguntzen Lege Orokorra arautzen duen azaroaren 17ko 38/2003 Legeak ezarritako eska-
kizun eta ondorioetara loturik.

10. Diru-laguntza itzultzea

Eskatutako baldintzak beteko ez balira, edo behar bezala arrazoitutako beste edozein zioren-
gatik, Udalak diru-laguntza emakida deusezta dezake eta emandako diru-laguntza bueltatzea 
eskatu dakioke interesatuari.

Laguntza hauek bateragarriak dira beste edozein administrazio publiko edo pribaturen la-
guntza edo diru-laguntzarekin.

Hala ere, diru-laguntzaren zenbatekoak, bakarrik edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera 
edo baliabide batzuekin batera, ezin izango du diruz lagundutako jardueraren kostua gainditu.

11. Ebazpena: alkatetza

Prozeduraren ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesatuei edota erakunde intere-
satuei, administrazio publikoen administrazio prozedura erkideari buruzko 2015eko urriaren 
1eko 39/2015 Legeko 41.1 artikuluaren arabera.

Laguntza lerro hau bateragarria izango da beste administrazioak martxan jarri ditzaketen 
laguntzekin, baino ezingo da COVID- 19aren ondorioz interesatuari sortutako galera ekonomikoa 
baino gehiago jaso. Halakorik gertatuz gero, 38/2003 Diru-laguntzen araudiak aurreikusten duen 
itzulera prozedura martxan jarriko da.

Emandako diru-laguntzaren ordainketa bakoitza banku- transferentzia bidez egingo da, 
erakunde edo pertsona onuradunak adierazitako kontu korrontean.

12. Araudi ezargarria

Bere oinarri arautzaileetan ezarritakoaz gain, laguntza hau diru-laguntzak arautzen duen 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta bere araudiak arautuko ditu.

Ozaetan, 2020ko abuztuaren 31n

Alkatea
IGOR MEDINA ISASA
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