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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Ereñoko Udala
Ereñon jarduera duten ostalaritzari eta egoitzafiskala Ereñon duten beste autonomo batzuei diru-laguntzak emateko deialdia onartzea, eragindako krisiaren eragin ekonomikoa arintzeko.

Ereñoko Udalak, azaroaren 26ko Ohiko Osoko Bilkuran, honako hau erabaki du:
udalerriko ostalariei eta enpresa txiki eta ertainei laguntzak emateko deialdia onartu du,
laguntza hauen bidez.
1.

Oinarrien xedea

Deialdi honen xedea da diru-laguntzak ematea Ereñon jarduera eta establezimendu
irekia duten ostalaritzarako, baita helbide fiskala udalerrian duten beste autonomo batzuentzako ere, Alarma Estatuak egindako adierazpenaren ondoriozko egoera arintzeko.
Alarma-estatuaren deklarazioak sortutako egoerak, bereziki eremu guztietan izatenari
den inpaktuak eta horren ondoriozko ondorioek besteak beste, COVID 19 koronabirusak
eragindako krisi ekonomiko larria berehala jarduteko neurriak hartzea ekarridute, Ereñoko
udalerrian ondorio ekonomikoak arintzeko eta jarduera ekonomikoa bul-tzatzeko.
Ereñoko Udalak beharrezkotzat jotzen du jarduera nahitaez utzi duten edo aurreko
urteko uztaila, abuztua eta irailean batez bestekoarekin alderatuta gutxienez ehuneko
hirurogeita hamabost fakturazio murriztua izan duten kolektiboei laguntzea, jarduera murrizteak edo uzteak sortutako eragin ekonomikoa arintzeko, eta laguntza gisa balio izatea
jarduera berriro martxan jartzeko, agintari eskudunak baimena ematen duenean.
2.

Oinarri arautzaileak eta araudi aplikagarria

1. Deialdi hau, oro har, oinarri arautzaileetan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Lege Orokorrean (aurrerantzean, DLO) eta hura garatzeko Araudian (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua) eta 2020ko ekitaldirako udal
aurre-kontua gauzatzeko arauetan xedatutakoaren arabera arteztuko da, eta, modu osagarrian, urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta bere izaeragatik
aplikagarria izan daitekeen beste edozein arau-xedapenetan.
2. Dirulaguntza horien kudeaketak printzipio hauek bete beharko ditu: publizitatea,
lehia, gardentasuna, objektibotasuna, berdintasuna eta diskriminaziorik eza, bai eta
helburuak betetzeko eraginkortasuna eta baliabide publikoak esleitzeko eta erabiltzeko
era-ginkortasuna ere.
3. Laguntzak bitarteko elektronikoen edo aurrez aurrekoen bidez izapidetuko dira.
3.

Aurrekontuko kreditua

Dirulaguntza horiei erantzuteko, indarrean dagoen udal-aurrekontuko 6.000,00 euro
erabiliko dira guztira, 2020ko aurrekontuaren kargura.
4.

Laguntzen zenbatekoa

5.

Onuradunek bete beharreko baldintzak

A) Ostalaritza
1. Dirulaguntza eskatu ahal izango dute dirulaguntza honen xede diren ostalaritza-jarduerak egiten dituzten eta legez eratuta dauden pertsona fisiko eta juridikoek, hala
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nola ondasun-erkidegoek, sozietate zibilek edo nortasun juridikorik gabeko bestelako
erakunde ekonomikoek, baldin eta behean ageri diren baldintzak betetzen badituzte:
a)	Jarduera ekonomikoa norbere konturako pertsona batek, mikroenpresa batek
edo enpresa txiki batek egitea. Eskakizun hori erantzukizunpeko adierazpen baten bidez justifikatuko da, zeina aurkeztutako eskabideari erantsita jasoko den,
deialdi honen 8. atalean eskatutako agiriekin batera.
b)	Alarma-egoerak ezarritako establezimenduen itxierak lehendik garatzen zen jarduera ez konpentsatzea, fakturazioa beste bide batzuk erabiliz areagotu delako,
hala nola eskatzailearen lineako edo telefono bidezko negozio-bolumena handituta.
c)	Eskabidea aurkezteko unean, Gizarte Segurantzako araubidean edo dagokion
lanbide-mutualitate eta Ogasunean alta emanda egotea.
d)	Jarduera garatzeko lokala Ereñoko udalerrian egotea.
e)	Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3
artikuluetan jasotako inguruabarretako batean ez egotea, eta, bereziki, Foru
Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiarekiko zerga-betebeharrak egunean izatea.
f)	Ereñoko Udalarekin zorrik ez izatea. Baldintza hori eskaera aurkezten den egunetik dirulaguntza ordaintzen den egunera arte bete behar da, hala badagokio.
g)	Ereñoko Udalak aurretik emandako edozein dirulaguntza justifikatuta izatea, betiere justifikatzeko epea amaitu bada.
h)	Ondasun-erkidegoen, sozietate zibilen edo pertsona juridikorik gabeko beste
erakunde ekonomiko batzuei gagozkiela, ordezkari ahalordedun bat izendatu
behar da, ondasun-elkarte edo -erkidegoari dagozkion betebeharrak betetzeko
nahikoa ahalmen izango duena. Era berean, eta DLOren 11.3 artikuluan araututako baldintzetan, ondasunen elkartea edo erkidegoa ezin izango da desegin
DLOren 39. eta 65. artikuluetan jasotzen den preskripzio-epea igaro arte. Era
berean, dirulaguntza emanez gero, ebazpenean jasoko dira erakunde onuraduneko kideen partaidetzaren ehunekoak, dirulaguntza ematetik eratorritako eskubideetan eta betebeharretan parte hartuko duten kopuruaren arabera.
B)	
Zerbitzu bat banaka betetzen duten eta atal honetako a) kasuan sartzen ez diren
autonomoak, jarduera utzi dutenak edo fakturazioa %75 baino gehiago murriztu dutenak, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera
a)	Ereñon izan beharko dute jarduera eta zerga-egoitza.
b)	Autonomoetan alta emanda egotea eta 2020ko irailean eta urrian ordainduta
egotea.
		 Gehienez 1.000 euroko laguntza emango da.
c)	B) kasuan, banakako jarduera profesionalak egiten dituzten pertsonek jaso ahal
izango dituzte laguntzak, eta ezin izango da laguntza bat baino gehiago jaso
zerbitzua ematen duen pertsona juridiko bakoitzeko.
d)	Alarma-egoerak xedatutako establezimenduen itxierak eraginik izan ez duen kasuetan, baina uztailean, abuztuan eta irailean gutxienez % 75eko fakturazioa
murriztu zaienean alarma-egoera deklaratu aurreko urteko hiruhileko berean
egindako batez bestekoarekin alderatuta, murrizketa hori egiaztatu beharko dute
hori justifikatzen duen kontabilitate-informazioa aurkeztuz Emandako eta jasotako etorkizuneko liburuen kopia aurkeztea, edo hemen onartutako edozein frogabideren bidez
e	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.

eek: BAO-2020a235-(II-4078)

235. zk.

BAO

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
235. zk.

2020, abenduak 07. Astelehena

BAO

3. orr.

f)	Ereñoko Udalarekin zorrik ez izatea. Baldintza hori eskabidea aurkezten denetik
diru-laguntza ordaintzen den arte bete behar da, hala badagokio.
g)	Diru-laguntzaren zenbatekoak eta helburu bererako beste diru-laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuenak, edozein administrazio edo erakunde publiko edo
pribatuk emandakoak, ez dute inola ere gaindituko jardueraren diru-sarreren
murrizketa, koronabirusak eragindako krisiaren ondorioz. Saltoki edo ostalaritza-establezimendu berean edo pertsona juridiko berarentzat lan egiten duten
autonomoen banakako diru-laguntzen eskabidea ezetsi egingo da.
6.

Eskaerak aurkezteko epea
1.	
Deialdi honetan araututako diru-laguntzak lortzeko eskabide normalizatuaren
eredua udalaren www.ereno.org webgunean edo Ereñoko Udalaren Erregistro
Orokorrean eskuratu ahal izango da.
2.	Eskabideak Ereñoko Udalari zuzendu behar zaizkio.
3.	Eskabideak aurkezteko epea hogeita hamar egun naturalekoa izango da, deialdiaren laburpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera.
4.	Diru-laguntzaren eskabidea ezarritako epetik kanpo aurkeztea eta nahitaez erabili beharreko inprimaki normalizatuak ez erabiltzea ez onartzeko arrazoiak izango dira.zenbatuta.

7.

Aurkeztu beharreko agiriak
1.	Eskabide normalizatua, interesdunak edo haren legezko ordezkariak sinatuta,
eta honako agiri hauek aurkeztuta, nahitaez:

B)	Pertsona juridikoen, sozietate zibilen, ondasun-erkidegoen edo nortasun juridikorik
gabeko beste erakunde ekonomiko batzuen kasuan
a)	Pertsona juridikoaren, sozietate zibilaren, ondasun-erkidegoaren edo nortasun
juridikorik gabeko beste erakunde ekonomikoren baten IFK.
b)	Hirugarrenaren alta-fitxa, eredu normalizatuaren arabera.
c)	Administratzailearen ahalordeei buruzko egiaztagiria eta, pertsona bera ez bada,
eskaera aurkezten duen pertsonarenak.
d)	Administratzailearen eta, pertsona bera ez bada, eskabidea aurkezten duenaren NAN agiriaren kopia (bi aldeetatik) edo AIZa eta pasaportea (hala adieraziz
gero).
Dirulaguntza eskaera egiten duen pertsona fisikoak, juridikoak, ondasun-erkidegoak,
sozietate zibilak edo pertsona juridikorik gabeko beste erakunderen batek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiarekin, Zerga Administrazioaren Estatuko Agentziarekin
edo Udalaren Diruzaintzarekiko zorrak geroratzea edo zatikatzea onartuta baldin badauka, eskabidearekin batera, geroratzea edo zatikatzea onartzeko ebazpena eta geroratzea onartu ondoren zorrik ez duela egiaztatzen duen azken ziurtagiria ere aurkeztu
beharko ditu.
2. Interesdunak edo pertsona edo erakunde eskatzailearen legezko ordezkariak
sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, honako gai hauei buruzko berariazko adierazpena jasotzen duena:
a)	Martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuak, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen duenak, establezimenduen itxierari eragin
diola.
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b)	Alarma-egoerak ezarritako establezimenduaren itxierak eragindako jarduera ez
dela fakturazioaren gehikuntzaren bidez konpentsatu, eskatzailearen lineako
edo telefono bidezko negozio-bolumena handitu delako.
c)	Eskatzaileak mikroenpresa edo enpresa txiki izateko baldintzak betetzen dituela, Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Araudiaren (EB) I.
eranskinak dioenarekin bat.
d)	Eskatzaileak jasotako laguntza deialdiaren xede den helburua betetzeko konpromisoa hartzen duela.
e)	Eskatzailea ez dagoela azaroaren 17ko 38/2003 Legean eta, zehazki, 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan eta 34. artikuluaren 5. zenbakian ezarritako debekuen eraginpean, laguntzaren onuradun izateko eta zenbatekoaren ordainketa
hartzeko.
f)	Eskatzaileak konpromisoa hartzen duela azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 14.
artikuluak dirulaguntzen onuradunei ezartzen dizkien betebehar guztiak betetzeko.
g	Eskatzaileak konpromisoa hartzen duela azken hiru zerga-ekitalditan edozein
proiektu dela eta eman dizkioten De minimis laguntzak aitortzeko, honako hauek
adierazita: zenbatekoa, erakunde emailea, emakida-data eta babesten duen laguntza-araubidea, edo, hala badagokio, laguntzarik jaso ez duela adierazi beharko du, bai eta eskaera aurkeztu ostean hartutakoen berri ahalik eta lasterren
jakinarazteko konpromisoa ere.
h)	Eskatzaileak konpromisoa hartzen duela xede berari lotuta honako dirulaguntza honen eskaera aurkeztu aurretik emandako dirulaguntzen berri emateko eta,
bestetik, konpromisoa hartzen duela eskabidea aurkeztu ondoren emandako
baina ebazpen argitaratu aurretiko laguntzen berri ahalik eta lasterren jakinarazteko.
3. Baimen egokia edo egokiak, organo kudeatzaileak Bizkaiko Foru Aldundiarekiko, Gizarte Segurantzarekiko (GSDN), udalaren diruzaintzarekiko zerga-betebeharrak
egunean dituelako baldintzak modu telematikoan kontsultatzeko, bai eta pertsona edo
erakunde eskatzailearen pertsona interesdunak edo legezko ordezkariak sinatutako
lan-bizitzari buruzko txostena kontsultatzeko ere. Eskabidea sinatzen duen pertsona interesduna bera ez bada, eskabidearen eranskina bete beharko da, interesdunak sinatuta, lehenengoaren lan-bizitza kontsultatzeko baimena emateko. Organo kudeatzaileari
egiaztatzeko baimenik eman ez edo egintza hori aurkaratuz gero, egiaztagiriak nahitaez
aurkeztu beharko dira.
Prozedura eta prozeduraren izapidetzea

1. Deialdi honetan araututako dirulaguntza DLOren 22.1 eta 23.etik 27.era bitarteko artikuluetan ezarritakoaren arabera emango da. Prozeduraren instrukzioa Udaleko
Zer- bitzu Orokorrei dagokie, eta ofizioz egingo ditu ebazpena egiteko erabili behar diren
da- tuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituen jarduketa guztiak. Erabakia udalaren webgunean, Udalaren ediktu-taula elektronikoan eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, eta argitalpen horrek jakinarazpenaren ondorioak
izango ditu.
Dirulaguntza emateko erabakian, dirulaguntzaren emakida jasoko da, bai eta gainerako eskabideak berariaz ezetsi direla ere, hala badagokio. Gainera, erabaki horretan,
dirulaguntzen zenbatekoa berariaz zehaztuko da eta, hala badagokio, dirulaguntzen hartzaileek bete beharreko baldintzak, betebeharrak eta zehaztapen osagarriak jasoko dira.
Eskaerak ebazteko eta erabakia jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta.
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Egintza horrek amaiera emango dio administrazio-bideari, eta haren aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da hilabeteko epean, ebazpena eman
duen organo beraren aurrean, edo zuzenean administrazioarekiko auzien jurisdikzioan,
jurisdikzio hori arautzen duen legeak araututako modu-epeetan.
9.

Pertsona eta erakunde onuradunen betebeharrak
Onuradunen betebeharrak honako hauek dira:
a)	Enpresa-jarduerari gutxienez 6 hilabetez eustea, dirulaguntza emateko ebazpena argitaratzen den egunaren hurrengotik aurrera zenbatuta.
b)	Dirulaguntzen arloan indarrean dagoen araudian araututako finantza-egiaztapen
eta kontroleko jardueren mende jartzea.
c)	Jasotako funtsak itzultzea, dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan jasotako kasuetan, eta, bereziki, dirulaguntza hartzeko eskatutako baldintzak faltsutu badira edo laguntza ematea eragotziko luketenak ezkutatu badira,
edo dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 14. artikuluan araututako finantza-egiaztapeneko eta kontroleko jarduketei jarkitze, aitzakiak jartzea, eragozpenak jartze edo horiei uko egiteagatik.
d)	Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 14. artikuluan zehazten diren gainerako
betebeharrak betetzea.

10.

Laguntzen zuriketa

1. Laguntzen deialdiaren 10. atalean galdatzen diren betebeharren kontrola Udalak
egiaztatuko du ofizioz.
2. Onuradunak dirulaguntzaren zuribidea aurkeztu beharko du 2021eko ekainaren
30 baino lehen, honako agiri hauekin batera, lokalak irekita jarraitzen duela egiaztatzeko:
a)	Errolda-egoeraren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa, alta-data, helbide
fiskala eta jarduera garatzeko lokalaren berri adierazten dituena.
b)	Pertsona fisikoaren edo administratzailearen Gizarte Segurantzaren araubide
egokian edo lanbide-mutualitate egokian alta emanda dagoelako ebazpena/ziurtagiria, justifikazioa aurkezten den egunaren arabera eguneratua.
3. Dirulaguntzak justifikatzeko, dirulaguntza eman duen organoak zuribide hori
onartu beharko du.
11.

Laguntzaren ordainketa

1. Honako dirulaguntza hauek ordainketa bakarrean kitatuko dira, emandako zenbateko osoan, banku-transferentzia bidez, dirulaguntza emateko ebazpena ematen den
egunetik aurrera, eta ez da beharrezkoa izango bermerik eratzea.
2. Deialdi honetan zehaztutako betebeharrak betetzen ez badira, Zerbitzu Kudeatzaileak administrazio-espedientea abiaraziko du ofizioz. Espediente horrek, interesdunari entzun ondoren, dirulaguntza eman zuen organoari proposatuko dio justifikatu gabeko funtsak itzultzeko prozedura hastea, dagozkion berandutze-interesen likidazioarekin
batera.
Dirulaguntzak itzultzea

1. Jasotako zenbatekoaren itzulketa, hala dagokionean, DLOren II. tituluan eta
DLOAren III. tituluan xedatutakoaren arabera egingo da.
2. Dirulaguntzen Lege Orokorraren 36. artikuluan jasotako emakida-ebazpenaren
baliogabetasun-arrazoiekin batera, jasotako zenbatekoak, osorik edo zati batean, itzuli
beharko dira, bai eta dirulaguntza ordaintzen den egunetik itzulketa bidezkoa dela erabakitzen den arte dagozkion berandutze-interesak eskatu ere, hau da, dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan, oro har, araututako zenbatekoak. Onuradunak bete-
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tzen ez badu deialdiaren 9. atalean ageri den enpresa-jarduerari eusteko betebeharra 6
hilabetetan, itzuli egin beharko du kontzeptu horrengatiko dirulaguntzaren zenbatekoa.
3. Itzultzeko prozedura hasteari kalterik egin gabe, dirulaguntza emateagatik ezarritako betebeharrak betetzen ez badira, pertsona edo enpresa onuradunak organo kudeatzaileari jakinarazi ahal izango dio, sarrera-erregistroaren bidez, eta jasotako zenbatekoa borondatez itzuli ahal izango du. Horretarako, harremanetan jarri beharko da
Zerbitzu Kudeatzailearekin, egin beharreko izapideen ondorioetarako. Era berean, berandutze-interesak kalkulatuko dira, harik eta itzulketa eraginkorra egiten den arte.
Ereñon, 2020ko azaroaren 30ean.—Akatea, Joseba Zarragoikoetxea Cenicacelaia
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