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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

Ebazpen laburpena, Laudioko Udaleko alkate-udalburuaren 2020ko maiatzaren 29ko 1042 
dekretuarena, zeinaren bidez onartu den tokiko ekonomia berriz abiarazteko eta COVID-19ren 
ondorioak arintzeko laguntzen deialdia

BDNS(Identif.): 508353

Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan au-
rreikusitakoarekin bat, deialdiaren laburpena argitara ematen da. Horren testu osoa kontsulta 
daiteke Diru-laguntzen Datu Base Nazionalean http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Lehenengoa. Xedea

Deialdi honen objektua da COVID-19 kudeatzeko alarma-egoeraren deklarazioaren ondorioz 
galera ekonomiko zuzena izan duten Laudioko merkataritza-, ostalaritza- edota zerbitzu-se-
ktoreetako enpresa eta beren konturako langile edo autonomoentzako laguntzak arautzea, 
negozioa aldi baterako itxi behar izana edo jarduera nabarmenki murriztu izana konpentsatu 
ahal izan dezaten.

Laguntzen deialdi honen bidez helburu orokorra da Laudioko langile autonomoei eta 
enpresa txikiei laguntza ematea COVID-19ak eragindako krisi ekonomikoaren inpaktu ekono-
miko negatiboaren minimizatzen eta, behin osasun-alarma bukatuta, ahalik eta lasterren tokiko 
berraktibazio ekonomikoa lortzea, zuzenean eraginik handiena jasan duten pertsona fisiko eta 
juridikoengan esku hartuta.

Bigarrena. Onuradunak

1. Laguntza hauen onuradun izan ahalko dira jarraian azalduko diren baldintzak betetzen 
dituzten enpresak (sozietate zibilak enpresa gisa hartuko dira) eta beren kontura lan egiten 
duten pertsonak:

COVID-19 kudeatzeko alarma-egoeraren deklarazioaren ondorioak pairatu izana, hala 
463/2020 ED-aren ondorioz itxi behar izan dutenak, nola jardueraren murrizketa nabarmena 
sufritu izanagatik (diru-sarreren ehuneko 75eko beherakada, alarma-egoeraren aurreko seihile-
koaren batez bestekoarekin alderatuta). Baldin eta pertsona fisiko edo juridikoak ez badaramatza 
diru-sarreren murrizketa frogatzeko sei hilabeteak alta egoeran, jarduera-aldia kontuan hartuta 
egingo da balorazioa.

Alarma-egoeraren ondorioz xedatutako aldi baterako itxiera jasan duen jarduera murrizketa 
konpentsatu ez izana pertsona eskatzailearen internet edo telefono bidezko negozioaren bo-
lumenaren igoerarekin.

Eragindako jarduera txikizkako merkataritzaren, handizkako merkataritzaren, ostalaritzaren 
edo zerbitzuen sektorekoa izatea.

2020ko martxoaren 14an egoitza fiskala Laudio udalerrian izatea eta eragindako lantokia 
ere Laudion egotea.

2020ko otsailaren amaieran aitortutako plantilla-bolumena 15 pertsona edo gutxiago izatea.

Egunean izatea Laudio Udalarekiko nahiz beste administrazioekiko zerga-obligazioak nahiz 
zergez bestekoak.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Autonomoen kasuan, autonomo gisa afiliatua egotea eta alta egoeran egon izana alar-
ma-egoera deklaratu zenean (2020ko martxoaren 14an).

Hilabeteko epean jarduerari berrekitea, hau da, behin alarma-egoeraren deklarazioa buka-
tutakoan edo jarduerari berrekitea baimentzen denean.

2. Deialditik kanpo geratzen dira administrazio publikoak, haien organismo autonomoak, 
enpresa publikoak eta bestelako erakunde publikoak, baita elkarteak, fundazioak eta, oro har, 
irabazi-asmorik gabeko erakundeak zein haien lankide autonomoak ere.

3. Deialditik kanpo geratzen dira osasun-alarmaren indarraldian Laudio Udalarekin kontra-
turen bat indarrean duten pertsona fisiko eta juridikoak.

4. Deialditik kanpo geratzen dira Laudio Udalaren aurrekontu orokorrean jasotako 
dirulaguntza izendunen baten onuradun diren pertsona fisiko eta juridikoak.

5. Ezingo dute onuradun izan Diru Laguntzen Lege orokorrean (azaroaren 17ko 38/2003 
Legean) edota Laudio Udalaren dirulaguntzak arautzeko udal ordenantzan baztertzeko arrazoi 
gisa jaso diren zirkunstantzietako bat duten pertsonak eta erakundeak.

6. Pertsona juridikoen eta bazkide autonomo batek baino gehiagok osatutako beste erakunde 
ekonomikoen kasuan, enpresa izango da onuraduna, ez bazkideak; hori dela eta, dirulaguntza 
bakar bat emango zaio pertsona juridiko edo erakunde ekonomiko bakoitzari.

Hirugarrena. Zenbatekoa

Ekonomi-zuzkidura bada 250.000 euro eta gastua babesten duen aurrekontuko diru saila 
bada 2020ko udal aurrekontuko “Merkataritza eta enpresa txikientzako diru-laguntza “ izeneko 
1000-4331-471.00 partidan.

Laugarrena. Epea

Eskaerak aurkezteko epea hasiko oinarriak ALHAOn argitaratzen diren biharamunetik, eta 
zabalik egongo da hurrengo 20 baliodun egunetan zehar.

Laudio, 2020ko ekainaren 1a

Alkate-udalburua
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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