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Presako deialdia, jendearentzat zabalik dauden txikizkako merkataritzara, zerbitzu eta
ostalaritza-establezimenduetara eta talde kalteberetara bideratutako diru-laguntzak emateko,
koronabirusaren bilakaerak eragindako galerak arintzeko (Covid-19).
AURREKARIA
Osasunaren Mundu Erakundeak, 2020ko martxoaren 11n, Covid-19ak eragindako osasun
publikoko larrialdi-egoera nazioarteko pandemiara igo zuen.
Orduz geroztik, hainbat dekretu, agindu eta gomendio onartu eta argitaratu dira nazioartean,
estatuan eta gure autonomia-erkidegoan, birusaren hedapena eteteko plangintza- eta eusteneurriak, gaixotasuna garaiz detektatuz, kasuak isolatuz eta tratatuz, kontaktuen jarraipena
eginez eta arriskuarekin bat datozen gizarte-urruntzeko neurriak sustatuz.
463/2020 Errege Dekretuak, martxoaren 14an argitaratuak, Alarmako Estatua deklaratu zuen,
Covid-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko, 15 eguneko iraupenarekin.
Alarmak indarrean jarraitzen du gaur egun, eta, beste luzapenik ezean, 2020ko maiatzaren 25era
arte, gutxienez, iraungo du.
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Errege Dekretuaren azken xedapenetako lehenengoak adierazten du indarrean jarraituko dutela
autonomia-erkidegoetako eta toki-erakundeetako agintari eskudunek Covid-19 koronabirusa
dela-eta aldez aurretik hartutako xedapen eta neurri guztiek, baldin eta errege-dekretu honekin
bateragarriak badira.
Beraz, Mendaroko Udalak 463/2020 Errege Dekretuan eta haren luzapenetan ezarritako neurriak
betetzeko eta betearazteko betebeharra du.
Itxiera-betebeharrak eta/edo alarma-egoeraren deklaraziotik eratorritako jarduera-mugek eragin
zuzena
dute
txikizkako
merkataritzarako
establezimenduetan
eta
ostalaritzako
establezimenduetan, eta galera ekonomiko handiak eragiten dizkiete.
Era berean, zeharkako beste ondorio batzuen artean, kolektibo ahulenek jasaten dituzten kalteak
edo kezkak daude.
Programatzen diren laguntza ekonomikoak, alde batetik, batez ere txikizkako merkataritzaren eta
jendearentzat zabalik dauden ostalaritzako zerbitzu eta establezimenduen gastuak finantzatzera
bideratuta daude, COVID19 kodeak eragindako diru-sarreren galera ahal den neurrian
arintzeko19. Bestalde, diru-sarrerarik ez duten eta oinarrizko premiak (elikadura eta garbiketa)
dituzten kolektiboentzako laguntzak
Laguntza-programa hau Estatuko Administrazioak, Euskal Autonomia Erkidegoak eta
Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazitakoen osagarria da.
Horretarako, aldizkakoak ez diren baliabide ekonomikoak emango dira, araudi honen arabera:
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak (TAOL), III. kapituluko
25.h) artikuluan, udal-eskumenen artean ezartzen du toki-eremuko eta tokiko turismo-jardueraren
informazioa eta sustapena, eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak
17.1. 22) udalerriaren eskumen propioen artean tokiko turismoa kudeatzea eta sustatzea
ezartzen du. Horrenbestez, udal honek tokiko merkataritza, zerbitzuak eta ostalaritza babestu eta
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sustatu nahi ditu, jasotako laguntzekin establezimendu irekiek jarraitu ahal izan dezaten, udalerri
aktibo, identitate eta kalitatezko zerbitzu bat bermatuz.
Artikulu hau: Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17. artikuluak arautzen du udalkorporazioen diru-laguntzetarako oinarriak ezarri behar direla, bai eta horiek onartu behar direla
ere, aurrekontuak onartzeko oinarrien esparruan, zenbait diru-laguntza modalitatetarako
berariazko ordenantza baten bidez.
Lege-testu bereko 22.2, c) artikuluak aurreikusten du "... interes publikoko, sozialeko,
ekonomikoko edo humanitarioko arrazoiak edo deialdi publikoa zailtzen duten behar bezala
justifikatutako beste arrazoi batzuk egiaztatzen dituzten diru-laguntzak, salbuespen gisa,
zuzenean emateko aukera.
Udala da herritarren aurrean dagoen eta gertuen dagoen lehen erakundea. Ildo horretatik,
administrazioek eremu horretan har ditzaketen beste neurri batzuk osatu nahi dira hemendik.
1. Xedea eta prozedura.
Diru-laguntzen deialdi honen helburua da Covid-19 koronabirusaren bilakaeraren ondoriozko
egoera ekonomikoak arintzea eta, ahal den neurrian, diru-sarreren galera arintzea, Mendaroko
txikizkako merkataritzako establezimenduei, zerbitzuei eta ostalariei dagokienez.
Beste laguntza batzuk ere emango zaizkie diru-sarrerarik gabe geratu diren eta oinarrizko
premiak dituzten familiei.
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Horretarako, aldizkakoak ez diren baliabide ekonomikoak emango dira.
Jarraian zehaztutako egoeretako bakoitzak eragindako gastua partzialki estaltzeko dira ezartzen
diren laguntzak.
Laguntzak emateko prozedura oinarri hauetan araututako laguntzen norgehiagoka-araubidearen
araberakoa izango da, publikotasun, objektibotasun, gardentasun, berdintasun eta
diskriminaziorik ezaren printzipioen arabera, laguntzak emateko eskumena duen organoak
onartutako deialdi publikoaren bidez.
2. Aurrekontu-zuzkidura.
Udalak 88.000, - Euro bideratuko ditu 1.0240.48001.230.00 partidaren
(COVID19.SUSTAPEN soziala), honako laguntza-lerro hauetan banatuta:

kargura

Merkataritza, zerbitzu- eta ostalaritza-jarduerari (2.1, 2.2, 2.3 eta 2.4 lineak). 60.000, - €
Oinarrizko beharren saskia: egoera ekonomiko kalteberetarako.

14.000, - €

Erosketa-bonuak, tokiko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko.

14.000, - €

Lerro horietakoren baten zenbatekoa agortzen ez bada, nahikoa erabili ez den beste linea batera
pasatuko da haren zenbatekoa.
3. Laguntza-lerroak:
3.1. "Jarduera erabat etetea": onuradunak egiten dituen jarduera guztiak etetea da "erabateko
etetea", 19-Kodearen ondoriozko lege-murrizketen ondorioz.
Horretarako, eskatzaileen adierazpenak eta Udalak egindako ikuskapenak hartuko dira kontuan.
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3.2. "Jardueraren etendura partziala": jarduera partzialki egin duten establezimenduak hartuko
dira "etendura partzialtzat", 19-Kooperatibaren ondoriozko lege-murrizketen ondorioz. Laguntza
hori saltoki eta zerbitzuei emango zaie maiatzaren 4ra arte. Ostalaritzarako, maiatzaren 11ra arte.
Ondorio horietarako, "Jardueratzat" hartuko dira, EJSN gisa, Mendaroko Udalean alarma-egoera
deklaratu aurretik deklaratuak dituztenak.
3.3 "alokairuak". Alokairuen, hipoteken edo negozioaren higiezinaren aurretiko zorpetzearen
kontzeptuetarako laguntzak, Covid-19ren ondoriozko lege-murrizketengatik itxita egon den
denboran. Alokairuak ordaintzeko laguntzak martxoaren 15etik uztailaren 31ra arte izango dira.
Kontratua edo egiaztagiria beharko da, bai eta otsaileko eta martxoko banku-egiaztagiriak ere.
3.4 "ostalaritza-jardueraren hasiera": "Ostalaritzako" negozioak irekitzeko diru-laguntzak
emango dira, Covid-19ren ondoriozko lege-murrizketek eragindako galerengatik, haren jarduera
nabarmen murriztu baita espazioan eta negozio-gaitasunean.
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3.5 "oinarrizko beharren saskia". Laguntza ekonomikoa gauzetan emango da, Udalak premian
dauden pertsonen alde emango dituen tiketen bidez. Tiketak Mendaroko establezimenduetan
trukatu ahal izango dira, bertan saltzen baitira aipatutako produktuak. Alarma-egoerak irauten
duen bitartean larrialdiko oinarrizko gutxieneko batzuk bermatzea da laguntzaren helburua.
Hauek dira:
- Elikagaiak (ez freskagarriak, ez alkoholik, ez litxarreriarik).
- Garbiketa-produktuak eta higiene pertsonaleko produktuak.
- Adingabeentzako lehen premiako produktuak (-).
3.6 "erosketa-bonuak" Mendaron erosketen, zerbitzuen eta ostalaritzaren kontsumoa
sustatzeko eta sustatzeko, metodo eroso eta errazena aztertzen ari dira, bai herritarrentzat bai
establezimenduentzat. Laguntza hori aurrerago garatuko da.
4. Diru-laguntzen zenbatekoak:
"Merkataritza, zerbitzu eta ostalaritzarako" diru-laguntzen zenbatekoak honako hauek izango
dira:
4.1. Guztira, 500 €/ hilean. (Asteka hainbanatuko da)
4.2. Partzialki etetea, 250 €/ hilean. (Asteka hainbanatuko da)
4.3. Alokairuak, gehienez 250 €hilean
4.4 ostalaritza-jardueraren hasiera:
Jatetxeak 1.400 €/ hilean
Tabernak - Hilean 1.000 €
Nekazaritza-turismoa 600 €/ hilean.
Establezimendu bakoitzak gehienez 4.500 euroko laguntza jaso ahal izango du.
Diruz lagun daitezkeen lau lerro horietarako 60.000, - €erabiliko dira.
Diru-laguntzak diru-laguntza honetarako aurrekontua agortu arte emango dira, eta, betiere,
2020ko uztailaren 31ra arte.
Diru-laguntza bakarra emango da merkataritza eta ostalaritzako establezimendu bakoitzeko,
jarduera garatzen duten autonomoei kalterik egin gabe.
"Oinarrizko beharren saskiaren" diru-laguntzen zenbatekoak (gauzazko laguntza izanda ere)
honako hauek izango dira, gehienez:
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Pertsona bakar baten familia: 40 euroko bonoa astean.
2 kideko familia: astean 50 euroko bonoa.
3 kideko familia: astean 80 euroko bonoa.
4 kideko familia: astean 90 euroko bonoa.
5 kideko familia: asteko 100 euroko bonoa.
5. Merkataritzaren, zerbitzuen eta ostalaritzaren onuradunak.
5.1. Aurreikusitako merkataritza-, zerbitzu- eta ostalaritza-laguntzen onuradun izango dira
martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 17. artikuluan araututako alarma-egoerak
eragindako txikizkako merkataritza-, zerbitzu- eta ostalaritza-jardueren erabateko etendurak edo
etendura partzialak eragindako pertsonak, baldin eta laguntza eskatzeko unean titularra Gizarte
Segurantzan alta emanda badago.
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Onuradunek baldintza hauek bete beharko dituzte 2020ko martxoaren 14an:
A) EAEn erroldatuta egotea.
B) Establezimendua Mendaron egotea eta zerga-egoitza Mendaron izatea.
C) alta emanda egotea EJZn eta Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo
Langile Autonomoen Araubide Berezian.
D) Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak 2020ko martxoaren
14an beteta izatea. Hala badagokio, zorraren ziurtagiria, legokiokeen laguntza kenduta
ordainduko dena.
E) Mendaroko Udalarekin inolako zorrik ez izatea. Halakorik izanez gero, emandako laguntzatik
konpentsatuko da.
5.2 "oinarrizko beharren saskiaren" laguntzak jasoko dituztenak honako hauek izango dira:
- Mendaroko udal-erroldan alta emandako pertsonak eta haien familia-unitateko kideak.
- Inolako diru-sarrera ekonomikorik ez izatea (DSBE jasotzen ez badute, ez beste lan-baliabide
bateko diru-sarrerak).
) Salbuespen-kasuak eman ahal izango dira adingabeak ardurapean dituzten familietan, betiere
gizarte-laneko profesionalak egindako txostenaren arabera.
Larrialdi-egoeraren aurrean, Gizarte Zerbitzuek 943.033.288 telefono-zenbakia eta
gizartekintza@mendaro.eus
helbide
elektronikoa
jarri
dituzte
eskaerak
egiteko.
www.mendaro.eus webgunearen bidez ere telematikoki egin ahal izango da.
6. Diruz lagundu daitekeen aldia.
"Merkataritza" lerrorako Diruz lagundu daitekeen aldia alarma-egoera deklaratzen denetik
(2020ko martxoaren 14a) hasiko da, eta agintari eskudunek etenda dauden jarduerak egiteko
baimena ematen dutenean amaituko da, betiere 2020ko uztailaren 31n.
"Beharren saskia" eta "kontsumo-bonuak" jartzeko epea 2020ko irailaren 30ean amaituko da.
7. Merkataritza, zerbitzu eta ostalaritzako diru-laguntza ordaintzea
Diru-laguntzaren xedea bete dela egiaztatu ondoren ordainduko da diru-laguntza, bi unetan:
Sektorea erabat edo partzialki etetearen kontzeptuak lehenbailehen ordainduko dira,
lehenbailehen, COVID19 kodearen kalteak ordaintzeko.
Alokairuaren eta ostalaritza-jardueraren hasieraren kontzeptuak aitorpenaren arabera eta
dagozkion egiaztapenak egin ondoren emango dira, ekainean.
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8. Eskabideak aurkezteko dokumentazioa eta epea. (1. lerroa)
Diru-laguntzaren eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira:
Eskabideak www.mendaro.eus webgunean eskuragarri dagoen eskabide-ereduaren arabera
aurkeztu beharko dira, edo, bestela, posta elektronikoz bidali beharko dira interesdunak eskatuta,
edo 685720010 (Nerea) telefonora deituta.
8.1. Eskabidearekin batera, honako hauek aurkeztu beharko ditu: zinpeko aitorpena, sinatuta (I.
eredua).
8.2. Eskabideak aurkezteko epea.
Eskabideak 7 egun balioduneko epean aurkeztu ahal izango dira, deialdi hau Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean eta Mendaroko web-orrian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Oro har, onuradunek Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta hura
garatzen duen erregelamenduan eskatutako baldintzak bete beharko dituzte.
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9. Instrukzioa eta proposamena.
Esku Hartze Sailari dagokio deialdi honetan aurreikusitako laguntzen instrukzioa egitea, eta
ebazpen-proposamena egingo du.
10. Ebazpena: Alkatetza.
Prozedura Alkatetzaren ebazpenaren bidez ebatziko da, eta ebazpen hori banan-banan
jakinaraziko zaie pertsona edo erakunde interesdunei, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41.1 artikuluan aurreikusitakoaren
arabera. Hori guztia, emandako diru-laguntzak Udalaren webgunean argitaratzeari kalterik egin
gabe.
Laguntza-lerro hori bateragarria izango da beste administrazio batek abian jar ditzakeen
laguntzekin, baldin eta 19. Komisarioaren galera besterik jasotzen ez bada. Hala badagokio,
martxan jarriko da 38/2003 Diru-laguntzen araudian aurreikusitako itzulera-prozedura.
Emandako diru-laguntza banku-transferentzia bidez ordainduko da, onuradunak adierazitako
kontu korrontean, diru-laguntzaren xedea justifikatu ondoren. Bonuen kasuan, abonua gauzatan
egingo da, gorago esan bezala.
11. Aplikatu beharreko araudia.
Oinarri arautzaileetan xedatutakoaz gain, laguntza horiek Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorraren eta hori garatzen duen erregelamenduaren arabera arautuko dira.
12. Arauak garatzea eta betearaztea.
Mendaroko Udaleko alkateak emango ditu oinarri hauek garatu, gauzatu eta interpretatzeko
behar diren egintza guztiak.

