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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BERNEDOKO UDALA

COVID-19ko osasun krisiaren ondorioz zailtasun ekonomikoak dituzten pertsonentzako laguntzen 
oinarri arautzaileak

Udal honek, 2021eko martxoaren 17an egindako bilkuran, dirulaguntza deialdi hauen oina-
rriak onetsi zituen:

COVID-19ko osasun krisiaren ondorioz zailtasun ekonomikoak 
dituzten pertsonentzako laguntzen oinarri arautzaileak

COVID-19ak eragindako osasun publikoko larrialdiaren eraginak ostalaritza eta zerbitzu esta-
blezimenduak ixtea ekarri du, ezarritako neurrien ondorioz kalte larriak jasan baitituzte. Udalerri 
honetan, egoerak taberna-jatetxeei, turismo establezimendu edo ostatuei eta kultura, jolas edo 
kirol arloko zerbitzu enpresei eragin die, zehazki.

Salbuespenezko egoera hori dela eta, beharrezkoa da neurriak hartzea beste erakunde batzuek 
onartutako lerro lagungarriak osatzeko, eta, udal eskumenaren esparruan, Toki Araubidearen Oina-
rriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.e) artikuluak aukera ematen du neurriak 
hartzeko jarduera geldiaraztea eragiten ari den eta gizarteko sektore zabalei eragiten ari zaien 
ondorio ekonomikoak arintzeko.

Horregatik, beharrezkoa da berehala ekitea egoera horrek eragindako kalte saihestezina 
arintzeko beharrezkoak diren jarduerei. Helburu horrekin, udal honek onetsi du laguntza 
araubide bat ezartzea, ostalarien jarduera ekonomikoa eta udalerrian ezarritako turismoare-
kin edo kultura edo kirol jarduerarekin lotutako beste zerbitzu batzuen jarduera ekonomikoa 
bultzatzeko eta, horrela, COVID-19ak eragindako krisi ekonomikoaren eragina arintzeko.

Lehenengoa. Deialdiaren xedea

Oinarri hauen xedea da arautzea Bernedoko Udalak eman beharreko laguntzak, hain zuzen, 
COVID-19ak sukaldaritza, ostalaritza eta beste kultura eta kirol zerbitzu batzuen esparruan era-
gindako krisi ekonomikoaren ondorioak arintze aldera, jarduera itxi edo bertan behera utzi ez 
duten arren, kalte larriak jasan dituztenak zerbitzu horiek jardueraren garapenean; hori guztia 
jarduera horiek suspertzeko eta bultzatzeko helburuarekin, krisia jasaten ari baitira ostalaritza 
eta jatetxeak itxi direlako eta mugikortasuna mugatu delako.

Bigarrena. Onuradunak

Laguntza horiek jaso ahalko dituzte honako betekizun hauek betetzen dituzten pertsona 
fisikoek:

— Norberaren konturako langile fisikoa, autonomoa edo pertsona juridikoa izatea.

— Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren erroldan alta emanda egotea Bernedoko uda-
lerrian, jarduerari dagokion epigrafean, 2020ko azaroaren 20an, eta Bernedoko udalerrian 
jendeari zabaldutako establezimendua izatea.

Alta emanda egon beharko du honako hauetako edozein epigrafek:

673.200, 683.200, 671.500, 967.100 eta 965.400.
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Dirulaguntzaren eskatzaileak eskabidearen titularra izan behar du, eta jarduera ustiatu behar du; 
horretarako, dagozkion udal lizentziak izan behar ditu edo lizentzia horiek emateko prozedura has-
teko eskatuta eduki. Pertsona fisiko edo juridiko bakoitzak laguntza bakarra jaso ahal izango du, 
nahiz eta epigrafe batean baino gehiagotan alta emanda egon.

— Garatzen duten jarduera Covid-19aren krisiaren dekretuek eraginda egotea, hau da, 
ostalaritza eta jatetxe zerbitzuak eta beste zerbitzu batzuk ixtea eta udalerritik kanpoko mugi-
kortasuna mugatzea ekarri zutenek.

— Gizarte Segurantzako erregimenean edo dagokion mutualitate profesionalean eta Oga-
sunean alta emanda egotea.

— Egunean izatea zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

— Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen administrazio zehapenik 
edo zehapen penalik ez izatea edo horrelako legezko debekurik ez izatea.

— Ez egotea dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artiku-
luan aurreikusitako gainerako egoeraren batean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei 
dagokienez.

Hirugarrena. Laguntzaren zenbatekoa

Establezimendu bakoitzeko 1.000,00 euroko zenbateko finkoa emango zaie COVID-19aren 
krisiaren eta jardueraren itxierak edo murrizketak ezarritako araudiaren ondorioz eragina 
izan duten ostalaritzako, jatetxeetako eta beste zerbitzu batzuetako jarduerak egiten dituzten 
pertsona fisiko edo juridikoei. Kopuru horri 2020an ondasun higiezinen gaineko zergaren kuota 
gisa ordaindutako zenbatekoa gehituko zaio, jarduera ekonomikoari egotz dakizkiokeen zerga 
unitateei dagokien zatian, eta gehienez ere 400,00 euro.

– Alarma egoeragatik erabat itxita egon diren establezimenduak: 1.000,00 euro.

– Irekita egon arren, fakturazioa gutxienez ehuneko 50 jaitsi bazaie: 1.000,00 euro.

Laugarrena. Aurrekontu kreditua

Laguntza horiek emateko, 17.000,00 euro erabiliko dira gehienez, eta indarrean dagoen udal 
aurrekontuaren 311.480.010 aurrekontu aplikazioari egotziko zaizkio.

Funtsa ez bada nahikoa eskaera guztiei erantzuteko, lehenik eta behin zenbateko finkoa es-
leituko da, eta, ondoren, modu proportzionalean banatuko den aldakorra, harik eta aurrekontu 
esleipena agortu arte.

Bosgarrena. Eskaerak aurkeztea eta epea

1. Eskabideak, eskatutako dokumentazio eta informazioarekin batera, aurrez aurre aurkeztuko 
dira Bernedoko Gaztelu plazako 1ean.

2. Eskaerak aurkezteko epea hogeita hamar egun baliodunekoa izango da, deialdia ALHAOn 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

3. Ez onartzeko arrazoiak izango dira laguntza eskabidea epez kanpo aurkeztea eta nahitaez 
erabili beharreko inprimaki normalizatuak ez erabiltzea.

Seigarrena. Aurkeztu beharreko agiriak

Hona hemen aurkeztu beharreko agiriak:

– Eskaera, behar bezala beteta.

– Ordezkaritzaren frogagiria, hala behar izanez gero.

– Laguntza eskatzen duen enpresaren NANaren edo IFKren fotokopia.

– Oinarri hauetako betekizun eta baldintza guztiak betetzeari buruzko erantzukizunpeko 
adierazpena.
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Interesdunak eskaera aurkeztuz gero, espedientearen organo kudeatzaileak haren baimena 
edukiko du Foru Ogasunak eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak eman beharreko 
agiriak eskatzeko.

Zazpigarrena. Emateko prozedura

Laguntza horiek emateko prozedura emakida zuzena izango da, Dirulaguntzei buruzko aza-
roaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 22.2.c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Artikulu 
horrek adierazten du zuzenean eman ahal izango direla, salbuespen gisa, interes publiko, sozial, 
ekonomiko edo humanitarioko arrazoiak egiaztatzen dituzten dirulaguntzak, edo behar bezala 
justifikatutako beste batzuk deialdi publikoa egitea zaila denean.

Alkateak izango du espedienteak agintzeko eta bideratzeko eskumena.

Instrukzio organoak eskaera espedienteak berrikusiko ditu, eskatutako dokumentazioa dutela 
egiaztatuz, eta, hala badagokio, hutsak zuzentzeko izapidea egingo du.

Gainera, ofizioz egingo dira beharrezkotzat eta egoki jotzen diren jarduketa guztiak, eskae-
ran jasotzen diren datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko, horien indarrez baloratuko baita 
laguntza emateko espedientearen ebazpena emateko.

Aurkeztutako laguntza eskabideak baloratzean, instrukzio organoak egiaztatu ondoren deial-
dian ezarritako baldintza guztiak betetzen dituztela, txostena egingo da, eta organo eskudunari 
helaraziko zaio.

Egindako eskaerak ebazteko eskumena alkateari dagokio.

Betekizun guztiak betetzen dituzten eskabideen sarrera ordenaren arabera ebatziko dira 
laguntzak, laguntza horietarako aurrekontu kreditua agortu arte baloratu ahal izateko.

Eskaerak ebatzi eta erabakia jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, es-
kaerak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. Administrazio bidea agortuko 
du eta haren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio, hilabeteko 
epean, ebazpena eman duen organoari. Bestela, zuzenean jo daiteke administrazioarekiko 
auzien jurisdikziora, hura arautzen duen legean ezarritako moduan eta epeetan.

Zortzigarrena. Justifikazioa eta ordaintzeko modua

1. Organo eskudunak prozedura ebatzi ondoren, emandako laguntzaren banku transferentzia 
bidez ordainduko da.

2. Laguntza horien ezaugarri bereziak direla eta, oinarri arautzaileetan adierazitako egoerak 
gertatzen direla egiaztatzeko egiaztagiri teknikoa baino ez da aurkeztu beharko. Egiaztapen hori 
egiteko, eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko da, laguntza izapidetzeko eskumena duen 
organoak egiaztatua eta baliozkotua.

3. Hala ere, laguntza ekonomiko horren ondorengo kontrolaren ondorioz ordainketa bi-
degabea dela adierazten bada, eskatuko da emandako dirulaguntzaren zenbateko baliokidea 
itzultzeko. Nolanahi ere, dagokion berandutze interesa eskatuko da, Dirulaguntzei buruzko Lege 
Orokorraren 37. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Bederatzigarrena. Datuen tratamendua

Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan eta Datuak Babesteko Erregelamendu Oroko-
rrean xedatutakoa betez, eskatzaileei jakinarazten zaie, hala badagokio, eskabidea eta laguntzak 
emateko behar diren gainerako agiriak aurkeztuta jasotzen diren datu pertsonalak udalak trata-
tuko dituela, laguntzak emateko prozesua kudeatzeko eta oinarri hauetan jasotako betebeharrak 
betetzen direla kontrolatzeko helburuarekin.
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Hamargarrena. Araudi aplikagarria

Oinarri hauetan aurreikusita ez dagoen guztian, honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: 
Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorra; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, Dirulaguntzen 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onesten duena; Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea; Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; eta Bernedoko Udalaren dirulaguntzen 
ordenantza orokorra.

Deialdi honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, zuzenean, 
Gasteizko epaitegian, bi hilabeteko epean, ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bes-
tela, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa erabakia hartu duen organoari berari, hilabeteko 
epean ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da.

Bernedo, 2021eko martxoaren 22a

Alkatea
RUBÉN MARTÍNEZ CRESPO
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