
2020ko uztailaren 15a, asteazkena  •  79 zk. 

1/2

2020-01855

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARAMAIOKO UDALA

Akatsen zuzenketa; uztailaren 1eko ALAHOn, 73 zenbakian, argitaratutako 2020/1567 iragarkian

Akats baten ondorioz, ez zen osorik argiratu aurreko 2020ko uztailaren 1eko iragarkia, CO-
VID-19ak eragindako kalteak arintzeko Udal dirulaguntzak emateko ezohiko deialdia egiten 
zuena, alarma egoerak ixtera behartu dituen jarduera eta ostalaritzako establezimenduei zuzen-
dua. Hartara, falta den testua argitaratzen da.

Aramaioko Udalbatzak 2020ko ekainaren 16an erabaki zuen, COVID-19ak eragindako kalteak 
arintzeko, alarma egoerak ixtera behartu dituen jarduera eta ostalaritzako establezimenduei 
dirulaguntza deialdia ateratzea. Ebazpenak horrela dio:

Udal dirulaguntzak emateko ezohiko deialdia, COVID-19ak eragindako kalteak arintzeko, 
alarma egoerak ixtera behartu dituen jarduera eta ostalaritzako establezimenduei.

1. Aurrekariak eta testuingurua.

Munduko Osasun Erakundeak 2020ko martxoaren 11n nazioarteko pandemia bihurtu zuen 
COVID-19k eragindako osasun publikoko larrialdi-egoera.

Martxoaren 12an, Aramaioko Udalak hainbat zerbitzu bertan behera uzteko erabakia hartu 
zuen, esaterako, liburutegia, udal kiroldegi zerbitzua, udal batzordeak, aurreikusitako hainbat 
ekitaldi, eta abar. Halaber, udalak kudeatzen ez dituen zerbitzu batzuk ere eten egin ziren egun 
horretan bertan.

Testuinguru horretan, hainbat dekretu, agindu eta gomendio argitaratu ziren:

Martxoaren 13ko 6/2020 Dekretua, Lehendakariarena, zeinaren bidez Lehendakariak 
Euskadiko Herri Babeseko Plana-Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi zuzentzeko eskumenak 
bereganatzen baititu, COVID-19aren hedapenak eragindako osasun-alertak sortu duen egoe-
raren aurrean.

Martxoaren 13ko Agindua, Segurtasun sailburuarena, zeinaren bidez formalki aktibatzen baita 
Euskadiko Babes Zibileko Plana, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi izeneko plana, COVID-19aren 
hedapenak eragindako osasun-alertak sortu duen egoeraren aurrean.

Martxoaren 13ko Agindua, Osasun sailburuarena, zeinaren bidez osasun publikoko 
prebentzio-neurriak hartzen baitira Euskal Autonomia erkidegoan, COVID-19 koronabirusaren 
egoera eta bilakaera dela eta.

Martxoaren 14ko Agindua, Osasun sailburuarena, zeinaren bidez osasun publikoko 
prebentzio-neurriak hartzen baitira Euskal Autonomia erkidegoan, COVID-19 koronabirusaren 
egoera eta bilakaera dela eta.

2. Alarma egoeraren deklarazioa.

2020ko martxoaren 14an, 463/2020 Errege Dekretua argitaratu zen, non, «Coronavirus» 
(COVID-19 aurrerantzean) izeneko birusak eragindako osasun krisiaren Kudeaketarako alarma 
egoera deklaratu zen 15 eguneko iraupenarekin.

Alarma egoera hori gaur egun ere indarrean dago. Dekretuak hainbat neurri hartzen ditu, 
kontaktuen jarraipena egin eta arriskuaren araberako gizarte urruntze neurriak sustatzeko.
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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. Deklarazioaren ondorioak.

Hartutako neurri horiek eragin zuzena izan dute herritarren eguneroko bizitzan, bai beraien 
mugitzeko askatasunean zein beste eskubide batzuen egikaritzan.

4. Egoera arintzeko laguntza proposamena.

Udaleko baliabideak inoiz bizi ez den egoera honen aurrean herritarren beharrei erantzun 
egoki bat emateko erabiltzea dagokigu.

Ondorioz, COVID-19ak eragindako egoera arintzeko helburuarekin, ez-ohiko dirulaguntza 
deialdia onartzea proposatzen da alarma egoerak ixtera behartu dituen jarduerei laguntzeko.

Horretarako, aldizkakotasun izaerarik gabeko dirulaguntzak emango dira.

Euskadiko Tokiko erakundeak arautzen dituen apirilaren 7ko 2/2016ko Legearen baitan, Udal 
Batzarrak 2020ko ekainaren 16an erabaki du,

Lehena. COVID-19aren ondoriozko alarma egoerak ixtera behartu dituen jarduerei udal 
dirulaguntzak emateko ezohiko deialdia egitea.

Deialdi horren ezaugarriak akordio honen eranskin gisa jaso dira.

Deialdia eta laguntza eskatzeko beharrezkoak diren gainontzeko dokumentuak Udalaren 
web orrian (www.aramaio.eus) daude erakusgai.

Bigarrena. Deialdi horri aurre egiteko 2020. Ekitaldiko udal aurrekontuan 15.000,00 euroko 
gastua baimentzea, Aramaioko Udaleko aurrekontuaren baitan: 01.231.471000 -- Jarduera eta 
ostalaritzako establezimenduei dirulaguntzak.

Laguntzaren ezaugarri nagusiak:

Ile-apaindegien, ostalaritzako establezimenduen, nahiz bestelako jarduera ekonomikoen 
(akademiak, mekanikoak, etab...) derrigorrezko itxierak sortutako kalte ekonomikoen eragina 
gutxitzeko laguntzak.

Laguntza 400,00 eurokoa izango da beti ere hilabete bateko epea erreferentziatzat hartuz. 
Halaber, 100,00 euroko gehigarria izango dute ehuneko 100 jardunaldian daukaten langile 
bakoitzeko. Lanaldi partzialean aurkitzen diren kasuetan, gehigarria era proportzionalean 
emango da.

Itxialdia partziala izan bada (hau da, negozioaren zati bat irekita eta beste bat itxita), laguntza 
200,00 eurokoa izango da. Halaber, 100,00 euroko gehigarria izango dute ehuneko 100 jardu-
naldian daukaten langile bakoitzeko. Lanaldi partzialean aurkitzen diren kasuetan, gehigarria 
era proportzionalean emango da.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Alta historikoa egiaztatu beharko da.

Helbide fiskala Aramaion izatea ezinbesteko baldintza izango da.

Hirugarrena. Erabaki honen aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da hilabeteko 
epean, deialdia onartu duen organo eskudunaren aurrean, edo zuzenean aurka egin ahal izango 
zaio, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiaren aurrean. Epeak, beti ere, 
deialdia argitaratutako egunaren biharamunetik hasiko da zenbatzen.

Aramaion, 2020ko uztailaren 7an

Alkatea
LIERNI ALTUNA UGARTE
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