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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

MOREDA ARABAKO UDALA

COVID-19ak eragindako krisi ekonomikoak Moreda Araban kaltetu dituen ostalaritzarako esta-
blezimenduei ohiz kanpoko laguntzak emateko oinarriak arautzen dituen berariazko ordenantza

Igaro da COVID-19ak eragindako krisi ekonomikoak Moreda Araban kaltetu dituen ostala-
ritzarako establezimenduei ezohiko laguntzak emateko oinarriak arautzen dituen ordenantza 
espezifikoa onesteko hasierako erabakia, udalbatzaren osoko bilkurak 2021eko apirilaren 21ean 
hartua, jendaurrean jartzeko epea, eta erabaki horri ez zaionez inolako erreklamaziorik aurkeztu, 
behin betiko bihurtzen da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legeak 49 c) artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Aipatutako 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan xedatutakoa betez, behin betiko erabakia 
argitaratzen da.

Erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiko administrazioarekiko auzien salan, bi hilabeteko 
epean, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazioarekiko auzien juris-
dikzioaren Legeak 46. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (29/1998 Legea, uztailaren 13koa).

Horrek guztiak ez du eragozten egokitzat jotzen den beste edozein errekurtso ere aurkeztea.

I. ZIOEN ADIERAZPENA

COVID-19k eragindako osasun krisia kudeatzeko alarma egoera adierazten duen martxoaren 
14ko 463/2020 Errege Dekretuak, merkataritza jarduera etetea ekarri du, eta horrek, zalantzarik 
gabe, kaltea eragin die operadore ekonomikoei eta negozio horien mende dauden familiei.

Salbuespenezko egoera hori dela eta, beharrezkoa da neurriak hartzea beste erakunde batzuek 
onartutako lerro lagungarriak osatzeko, eta, udal eskumenaren esparruan, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.e) artikuluak aukera ematen du 
neurriak hartzeko jarduera geldiaraztea eragiten ari diren eta gizarteko sektore zabalei eragiten ari 
zaien ondorio ekonomikoak arintzeko. Dirulaguntza honen xedea da Koronabirusaren (COVID-19) 
bilakaerak Moreda Arabako ostalaritzari eragindako egoerak arintzeko laguntzak ematea.

Horretarako, Moreda Arabako Udalak aldizkakoak ez diren baliabide ekonomiko publikoak 
emango ditu hurrengo urteetarako, eta 2021eko aurrekontuaren kargura soilik. Nolanahi ere, 
egungo alarma egoera luzatzen bada, hurrengo urteetan helburu bera edo antzekoa duten beste 
dirulaguntza batzuetarako deialdia egiteko aukera egongo da.

Deialdi honetako laguntzak emateko, printzipio hauei jarraituko zaie: publizitatea, gardenta-
suna, norgehiagoka, objektibotasuna, berdintasuna eta bereizkeriarik eza; bai eta beste hauei: 
eraginkortasuna zehaztutako helburuak betetzean eta efizientzia baliabide publikoen esleipe-
nean eta erabileran.

II. DEIALDIA

1. artikulua. Dirulaguntzaren xedea

Moreda Arabako Udalak, dirulaguntza honen bidez, udalerri horretan lan egiten duten ta-
bernei lagundu nahi die agintariek ezarritako mugikortasun murrizketen ondorioz jasaten ari 
diren zailtasun ekonomikoak arintzen, COVID-19aren hedapenari eusteko.

Ez dira diruz lagunduko alarma egoera indarrean jarri aurretik sortu diren ondorioak.
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2. artikulua. Dirulaguntzak emateko prozedura

Dirulaguntza hau zuzenean emango da, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 
Orokorraren 22.2 c) artikulua eta 28. artikuluaren 2. eta 3. apartatuak aplikatuz, interes publikoko, 
ekonomikoko eta sozialeko arrazoiak daudelako. Zehazki, dirulaguntza horien izaera berezia 
dirulaguntza horiek eragin dituzten gertakarien salbuespenezko izaera bakar eta aurreikusi 
ezinaren ondorio da.

3. artikulua. Laguntzen aurrekontuko zuzkidura

Deialdi honetan araututako laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoak 3.500 eurokoak 
dira, 439 432001 (COVID-19a laguntzak) aurrekontu aplikazioaren kontura.

4. artikulua. Laguntzen zenbatekoa

Sortutako gastuen ehuneko 100eko laguntza zuzena eta bakarra emango da, gaitutako par-
tida ekonomikoan dauden muga ekonomikoen barruan.

Lehenik eta behin, eta hurrenkera honetan, gastu hauei erantzungo zaie, aurrekontu parti-
daren mugara iritsi arte:

1. Lokalen errenta.

2. Argi gastuak.

3. Berokuntza gastuak.

4. Ur gastuak.

5. Alarma gastuak.

6. Telefonia, internet eta telebistaren gastuak.

7. Gestoria gastuak.

Atalen batean faktura bat baino gehiago aurkezten bada, laguntza aurkeztutako fakturen 
artean hainbanatuko da.

5. artikulua. Pertsona eta erakunde onuradunak

Pertsona eta erakunde onuradun izango dira Moreda Araban dagoen tabernako edo kafe-
tegiko jarduera ekonomiko baten titularrak diren ostalaritza enpresak.

6. artikulua. Baldintzak eta haien egiaztapena

Dirulaguntzen araudi orokorrean jasotako baldintza orokorrez gain, pertsona edo entitate 
onuradunek berariazko baldintza hauek bete beharko dituzte:

1. 2020ko martxoaren 14an, jarduera ekonomikoa burutzen duen ostalaritza establezimendua 
udalerrian edukitzea.

2. Alta emanda egotea Arabako Moredako Udalaren ekonomia-jardueren gaineko zergari 
dagokion atalean.

3. Ez egotea Dirulaguntzen Lege Orokorraren azaroaren 17ko 28/2003 Legearen 13. artikuluan 
ezarritako inguruabarretako batean ere.

4. Arabako Foru Ogasunarekiko, Gizarte Segurantzarekiko eta Udal Diruzaintzarekiko bete-
beharrak ordaintzen egunean egotea.

Egiaztatzea 6. Apartatuan ezarritako baldintzak:

1. Galera ekonomikoak egiaztatzeko, hauek aurkeztu beharko dira eskaerarekin batera:

— Gastua justifikatzen duten fakturak.
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2. Arabako Foru Ogasunarekiko, Gizarte Segurantzarekiko eta Zerga Agentziarekiko betebe-
harretan egunean egotearen ziurtagiriak.

Entitate horiekin geroratzea edo zatikatzea eskatu badu, egunean egongo da ordainketan.

3. Dirulaguntza ematen denetik negozioa gutxienez hamabi hilabetez zabalik edukitzeko 
konpromisoa.

4. Udalak hauek egiaztatuko ditu ofizioz:

a) Pertsona fisikoen erroldatzea.

b) Udal diruzaintzarekiko betebeharretan egunean egotea.

4. artikulua. Dirulaguntzaren zenbatekoak eta baloratzeko irizpideak

Diruz lagundu daitezkeen zenbatekoak enpresen jarduera motaren edo norberaren eta fa-
miliaren egoeraren araberakoak izango dira, honela:

Jarduerari guztiz edo partzialki uzten dioten ostalaritza sektoreko enpresentzat, diruz la-
gundu daitezkeen zenbatekoak 2020ko martxoaren 14tik ekainaren 1era bitartean sortutako 
ohiko gastu finkoak dira. Horrela, diruz lagundu ahal izango dira:

— Lokalen errenta.

— Ari, ur eta berokuntza gastuak.

— Alarma.

— Telefonoa, interneta, telebista …

— Gestoria.

— Autonomoen kuotak.

— Eta izaera finkoa eta hilerokoa duten guztiak.

5. artikulua. Eskaerak aurkezteko epea eta modua

1. Eskaerak aurkezteko epea oinarri hauek eta deialdia 15 egun baliodunekoa izango da, 
ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik.

2. Eskaerak egiteko deialdi honetako I. eranskinean dagoen eredu ofiziala bete eta udalaren 
Sarrera Erregistroan edo urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearenak, 16.4 artikuluan adierazitako edozein bidetatik aurkeztuko dira.

6. artikulua. Eskaerarekin aurkeztu beharreko dokumentazioa

Eskatutako laguntza modalitatearen arabera, dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

Ostalaritza sektoreko mikroenpresek eta autonomoek:

1. Eskaera, legezko ordezkariak beteta eta sinatuta.

2. NANa, konpultsatua izateko.

3. Errolda egoeraren ziurtagiri eguneratua (Ekonomia Jardueren Ziurtagiria), ekonomia jar-
dueraren EJZren epigrafea eta alta emandako data, zerga egoitza eta, hala badagokio, jarduera 
egiten den lokala adierazten dituena.

4. Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela ziurtatzen 
duten agiriak.

5. Gastuen fakturak, konpultsatzeko, eta ordainketaren justifikazioa.

Eskaera aurkezteak esan nahi du berariaz onartzen direla oinarri hauek guztiak.

Eskaerak berariaz jasoko du Gizarte Segurantzarekin, Foru Ogasunarekin eta/edo Zerga 
Agentziarekin egunean egotearen erantzukizunpeko adierazpena.
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7. artikulua. Espedientea ebaztea

1. Alkatea da dirulaguntza horien eskaerak ebazteko organo eskuduna.

2. Espedientea izapidetu, ebatzi eta jakinarazteko dirulaguntza honen eskaerak aurkezteko 
epea amaitu eta 2 hilekoa izango da gehienez.

Gehieneko epe horretan ebazpenik jakinarazten ez bada, interesdunek ulertu beharko dute 
dirulaguntza emateko eskaera administrazio isiltasunaren bidez ezetsi dela.

3. Emandako dirulaguntza ordaintzeko, banku transferentzia bakar bat egingo da onuradu-
nak aurkeztutako eskaeran adierazitako kontu korrontean.

8. artikulua. Bateragarritasuna beste dirulaguntza eta laguntza batzuekin

Deialdi honek hizpide duen udal laguntzen lerroa bateragarri izango da beste edozein ad-
ministrazioak martxan jarritako laguntzekin, laguntza publiko gisa jasotzen den kopurua inte-
resdunak COVID-19aren ondorioz jasandako kalte ekonomikoak baino handiagoa ez bada. Hala 
balitz, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 36. artikuluan eta hurrengoetan eta araudi osagarrian 
ezarritako itzultzeko prozedura hasiko da.

9. artikulua. Dirulaguntza emateko baldintzak bete direla justifikatzeko epea eta modua

2021eko abenduaren 31 baino lehen, deialdi honek arautzen duen negozioak jarraitzen duela 
betetzeko baldintza justifikatu beharko da.

10. artikulua. Arau hausteen eta zehapenen araubidea

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Dirulaguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onesten duen uztailaren 21eko 
887/2006 Errege Dekretuan ezarritako araubidea aplikatuko da.

11. artikulua. Aplikatu beharreko araudia

Ordenantza honetan berariaz ezarrita ez dagoen orotarako, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 
17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta hura garatzen duen arautegian xedatutakoa aplikatuko da.

12. artikulua. Indarrean jartzea

Behin betiko onetsi den ordenantza hau ALHAOn argitaratuko da oso-osorik eta Toki Araubi-
dearen Oinarriak arautzen dituen7/1985 Legeak 65.2. artikuluan ezarritako epea igaro ondoren 
indarrean jarriko da.

Moreda Araba, 2021eko ekainaren 21a

Alkatea
MIGUEL ÁNGEL BUJANDA FERNÁNDEZ



2021eko uztailaren 7a, asteazkena  •  75 zk. 

5/6

2021-02373

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

www.araba.eus

I. ERANSKINA

COVID-19AK ERAGINDAKO KRISI EKONOMIKOAK MOREDA ARABAN KALTETU DITUEN 
ETE, AUTONOMO, PERTSONA EDO FAMILIENTZAKO APARTEKO LAGUNTZEN ESKAERA

Izen-abizenak/Sozietatearen izena Agiri zk. Telefonoa E-posta

Helbidea PK Herria Probintzia

Norberaren izenean edo hau ordezkatuz dihardu Agiri zk.

ADIERAZTEN DU

Moreda Arabako Udalak, COVID-19aren pandemiaren ondoriozko osasun krisiak sortutako de-
fizita arintzeko argitaratutako laguntzen deialdia ikusita eta horietan jasotako oinarriak ezagututa.

ESKATZEN DU

LEHENENGOA. Laguntza emateko aukera azter dadila, modalitate honetan:

□ Autonomo eta ostalaritzako mikroenpresentzako laguntza.

BIGARRENA. Eskatzaileak, BERE ERANTZUKIZUPEAN, ADIERAZTEN DU:

1. Egunean dagoela Gizarte Segurantzarekiko, Foru Ogasunarekiko eta/edo Zerga Agentzia-
rekiko betebeharretan.

2. Ez daukala Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako debekurik dirulagun-
tzen onuraduna izateko.

3. Enpresen eta autonomoen kasuan, konpromisoa hartzen duela eskatutako dirulaguntza 
eman eta gutxienez hurrengo 12 hilabeteetan negozioari edo jarduera profesionalari eusteko.

4. Moreda Arabako Udalari baimena ematen diola behar diren egiaztapenak egiteko.

HIRUGARRENA. Dokumentazio hau erantsi duela: (X batekin adierazi).

□ Nortasun Agiria Nazionalaren fotokopia konpultsatua.

□ Errolda egoeraren ziurtagiri eguneratua (Jarduera ekonomikoen ziurtagiria).

□ Gastua justifikatzen duten fakturak.

□ Gizarte Segurantzarekin egunean egotearen ziurtagiria.

□ Foru Ogasunarekin egunean egotearen ziurtagiria.
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LAUGARRENA. Eskaera honen ebazpena aldekoa bada, dagokion kopurua kontu korronte 
honetan sar dadila:

ERAKUNDEA

TITULARRA

IBAN

KONTU ZK.

DATA ETA SINADURA

MOREDA ARABAKO UDALEKO ALKATE-LEHENDAKARIA

DATUEN BABESA

Arduraduna Moreda Arabako Udala

Xedea Dirulaguntzak ematea

Legitimazioa Datuen tratamendua legezko betebeharraren eta/edo interesdunen baimenaren bidez geratzen da legitimatuta

Hartzaileak Bildutako datuak Dirulaguntzen Datu Base Nazionalari lagako zaizkio. Ez da beste lagapenik egingo, legezko 
betebeharra izan ezean

Eskubideak
Interesdunak bere eskubideak erabili ahalko ditu Moreda Arabako Udalaren aurrean, arduradun gisa. Datuak legez 
aginduta gordeko dira, haien xedearen arabera. Datuak ez dira erabiliko erabaki automatizatuak egiteko
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