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DIRULAGUNTZA OINARRI ESPEZIFIKOAK 

COVID-19AK SORTUTAKO KALTE EKONOMIKOAK LEUNTZEKO 

AMEZKETAKO MIKROENPRESA ETA PROFESIONAL 

AUTONOMOENTZAT BIDERATUTAKO DIRULAGUNTZAK 

 

 

1.- Dirulaguntzaren xedea 

 

Oinarri hauen helburua da, lehiakortasunik gabeko konkurrentziazko 

modalitatean, dirulaguntzak emateari aplikatu beharreko oinarri arautzaileak 

ezartzea, COVID-19ko pandemiari aurre egiteko deklaratutako osasun-alarmak 

Amezketako mikroenpresen eta norberaren konturako langileen artean 

eragindako ondorio ekonomikoak arintzeko, nekazaritza-sektorekoak barne. 

 

Dirulaguntzatzat hartuko da zuzeneko kontraprestaziorik gabeko funts publikoak 

erabiltzea, alarma-egoera deklaratu izanaren ondorioz beren jarduera geldiarazi 

behar izan duten edo beren fakturazioa murriztuta ikusi duten enpresek 

jasandako gastu arrunten zati bat ordaintzeko, Oinarri hauetan aurreikusitako 

baldintzetan. 

 

2.- Dirulaguntzak zein partidaren kargura egingo diren eta emango diren 

dirulaguntzen gehienezko kopurua 

 

Deialdi honi aurre egiteko zenbatekoa 20.000 eurokoa da, eta Amezketako 

Udalaren Aurrekontu Orokorraren 2019ko gerakinaren kargura finantzatuko da. 

 

Nolanahi ere, eskaeren kopurua eta zenbatekoa bideratutako kopurua baino 

handiagoa bada, Amezketako Udalak zenbateko hori handitu ahal izango du, 

bere finantza-erabilgarritasunaren arabera. 
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Dirulaguntzaren diru-kopuruak inoiz ezin izango du diruz lagundutako 

jardueraren kostua gainditu, ez bakarrean, ezta aldi berean beste 

dirulaguntzekin, laguntzekin, diru-sarrerekin edo baliabideekin ere. 

 

3.- Onuradunak 

 

Dirulaguntza hauen araubidea soil-soilik mikroenpresei eta norberaren konturako 

langileei aplikatuko zaie (nekazaritzako erregimen bereziaren barruan daudenak 

barne), baldin eta, 4. puntuan ezarritako baldintzak betez, beren jarduera 

geldituta edo fakturazioa murriztuta badute, biztanleria konfinatzeko eta jarduera 

ekonomikoa geldiarazteko COVID-19ko krisiak sortutako neurrien ondorioz. 

 

Deialdi honen ondorioetarako: 

- Mikroenpresatzat hartuko da urtean 1.000.000 euro edo beheragokoa 

fakturazioa duen enpresa oro. 

 

- Fakturaziotzat hartuko da negozioen guztizko zifra edo jardueraren 

ondoriozko guztizko salmenta-bolumena. 

Onuradunak JEZren epigrafe batean baino gehiagotan inskribatuta 

badaude, fakturazio- datuak jarduera guztietan sortutakoaren batura izango 

dira. 

Jardueraren urte osoa bete ez duten onuradunen kasuan, benetan 

egindako denbora-tartea urtean proportzionalki igoko da. 

 

- Beren jarduera geldiarazitzat joko da 463/2020 Errege Dekretuaren 

(COVID-19k eragindako alarma-egoera deklaratzen duena) 10. artikuluan 

zerrendatutako jarduera-eremua duten mikroenpresak eta norberaren 

konturako langileak. 

Oro har, txikizkako lokal eta establezimenduak, ostalaritza eta jatetxeak, eta 

kirol- eta kultura-jarduerak. 
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- Fakturazioa murriztu egin dela ulertuko da 7. puntuan ezarritako 

denbora-eremuan fakturazioa %40a edo hortik gorako portzentajean 

murriztu denean, bi epe hauetakoren batekin alderatuz: 

+ Aurreko urteko epe bera, edo  

+ 2019ko batezbesteko fakturazioa. 

 

4.- Onuradunek bete beharreko baldintzak. 

 

Deialdi honetan arautzen diren zuzeneko laguntzak eskatu nahi dituzten 

mikroenpresek edo norberaren konturako langileek (nekazaritzako erregimen 

berezikoak barne) baldintza hauek bete beharko dituzte: 

• JEZn alta emanda egotea, gutxienez, 2020ko martxoaren 14tik. 

• Autonomoen kasuan, alegatutako jarduera ekonomikoa beren jarduera 

nagusia izatea, hau da, beren diru-sarreren iturri nagusia. 

• Egoitza fiskala Amezketan izatea. 

 

Horrez gain, 

• Jarduera geldiarazita dutenek urtean gutxienez 9.000 euroko eta 

gehienez 1.000.000 euroko fakturazioa izan beharko dute. 

• Fakturazioan murrizketa jasan dutenek urtean gutxienez 9.000 euroko 

eta gehienez 110.000 euroko fakturazioa izan beharko dute. 

 

Espresi deialdi honetatik kanpo geratzen dira irabazi asmorik gabeko entitate eta 

elkarteak. 

 

Era berean, ezin izango dute diru-laguntzarik eskatu nortasun juridiko propiorik 

ez duten pertsona fisiko edo juridikoen elkarteek, ondasun-erkidegoek edo 

bestelako unitate ekonomiko edo ondare bananduek. 
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5.- Onuradunen bateraezintasunak 

 

Deialdi honetan ezin izango dira aurkeztu eskabidea aurkeztu duten edo 

aurkeztuko duten mikroenpresetan bazkide diren edo parte hartzen duten 

norberaren konturako langile autonomoak, eta alderantziz. 

 

6.- Diruz lagundu daitezkeen gastuen tipologia 

 

Deialdi honen ondorioetarako, diruz laguntzeko moduko gastutzat fakturazioan 

eragindako murrizketa izango da, jarduera geldiarazteagatik eta murrizketagatik, 

3. puntuan azaldutako terminoetan kalkulatuta. 

 

7.- Denbora-eremua  

 

Fakturazioa zein diruz lagun daitezkeen gastuak kalkulatzeko, 2020ko 

martxoaren 14tik alarma- egoera amaitu eta hilabetera arte igarotako epea 

hartuko da erreferentziatzat. 

 

8.- Dirulaguntzaren kopurua  

 

Zenbateko hauek ezartzen dira, onuradunaren tipologiaren arabera: 

 

 Jardueraren %40-%60 

bitarteko jaitsiera 

Jardueraren %60-%100 

bitarteko jaitsiera 

Hilabete bakoitzeko, 

gehienez bi hilabete 

200 € 400 € 
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9.- Laguntzak ematea. 

 

Laguntza horiek izapidetzeak, salbuespen gisa, lehia baztertzen du, kasu 

horietan ez baita beharrezkoa eskabideak elkarren artean alderatzea, eta deialdi 

honetan zehaztutako baldintzak betetzen dituen edozein enpresa edo pertsona 

autonomori laguntzeko interes berezia dagoelako. 

 

Era berean, lehiarik gabeko konkurrentzia da laguntza-eskaerei behar bezalako 

arretaz erantzuteko aukera ematen duen mekanismoa. 

 

Beraz, eskabideak aurkeztutako ordenaren arabera emango dira laguntzak. 

 

Udalak eskaerak metatu ahal izango ditu dirulaguntza emateko ebazpen 

bakarrean. Zentzu beran, eskaerak jaso ahala ebazpenak emango ditu. 

 

Ebazpenak administrazio-bideari amaiera emango dio eta udalaren webgunean 

argitaratuko da (https://amezketa.eus/gardentasuna/). 

 

Ebazpenaren argitaratze eguna izango da kontuan hartuko dena epeak 

zenbatzeko. Argitaratze egunean bertan, Udalak abisua igorriko die, posta 

elektronikoz, eskatzaileei. 

 

10.- Prozedura  

 

Eskabideak aurkeztu ahal izango dira, bai Amezketako Udaletxeko bulego 

nagusian, bai bide telematikoz Amezketako Udalaren erregistro elektronikoaren 

bidez edo udala@amezketa.eus posta elektronikoa erabiliz. Eskaera egiteko, 

oinarri hauen I. eranskinean dagoen eskabide-eredua erabiliko da. 

 

13. puntuan zehaztutako egiaztagiriak eskaerarekin batera aurkeztu beharko 

dira, 11. puntuan adierazitako epean. 
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11.- Eskabideak aurkezteko epea. 

 

Eskabideak aurkezteko epea irekiko da deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 

argitaratu ondorengo egunean eta amaituko da 2020ko irailaren 30ean. 

 

12.- Dirulaguntza ordaintzea. 

 

Dirulaguntzaren diru-kopuruak behin behineko ebazpenaren ondoren ordainduko 

dira, bertan zehaztutako epeen barruan, egiaztagiriak aurkeztu baino lehen. 

 

13.- Egiaztagiriak 

 

Onuradunek zuzenbidean onartutako edozein frogabideren bidez egiaztatu 

beharko dituzte eskabidean jasotako alderdiak. Zehazki, orientazio moduan eta 

xehetasunik gabe, hauek ezarri dira: 

 

- Pertsonalitatea: NAN, eratze-eskriturak... 

- Ordezkatzeko ahalmen nahikoa: Notario-ahalordea. 

- Urteko fakturazioa eta jarduera nagusia: Onartutako urteko kontuak, 

errenta-aitorpena (pertsona fisikoen kasuan)... 

- Murrizketa fakturazioan: BEZari, balantzeari edota galdu-irabazien 

kontuari buruzko hiru hilean behingo edo hileko aitorpena, sarrera eta 

gastuen liburua, dagokion epealdiko enpresaren faktura- liburua,... 

 

14.- Agiriak egiaztatzea eta behin-behineko ebazpenen errebisioa 

 

Justifikazio-dokumentazioa aurkeztu eta Udal kontuhartzailetzak aztertu 

ondoren, deialdi honetan ezarritako laguntzak jasotzeko baldintzak edo 

betekizunak edo eskabidean alegatutako alderdiren bat partzialki edo osorik ez 

dela betetzen hautematen bada, bidegabe jasotako zenbatekoa zati batean edo 

osorik itzultzeko espedientea abiaraziko da. 
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Justifikazio-dokumentazioa horretarako ezarritako epean aurkezten ez bada, 

bidegabe jasotako zenbatekoa itzultzeko espedientea irekiko da. 

 

Aurkeztutako dokumentazioa zuzena bada eta eskabidean alegatutakoarekin bat 

badator, behin- behineko ebazpena behin betiko bihurtuko da. 

 

15.- Datu pertsonalen babesa 

 

Datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago interes publikoaren izenean edo 

Amezketako Udalari emandako botere publikoen izenean egindako misio bat 

betetzean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 

2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1.e) artikuluan jasotako baldintzetan. 

Interesdunek eskubidea dute administrazio jardulearen esku dauden edo beste 

edozein administraziok egin dituen dokumentuak ez aurkezteko. Amezketako 

Udalak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesduna 

horren aurka agertu ezean. 

 

16.- Oinarri orokorrak 

 

Oinarri espezifiko hauetan zehaztu gabekoari buruz, legokiokenean, 38/2003 

Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkora jo beharko da. 
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