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1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Fruizko Udala
Fruizen jarduera duten txikizkako merkataritzari eta ostalaritzari eta egoitza
fiskala Fruizen duten beste autonomo batzuei diru-laguntzak emateko deialdia onartzea, COVID-19k eragindako krisiaren eragin ekonomikoa arintzeko.

Alkateak, 2020ko irailaren 23ko 117/2020 Alkatetza Dekretuaren bidez, Fruizko udalerriko merkataritzari eta enpresa txiki eta ertainei laguntzak emateko deialdia onartu du,
COVID-19k eragindako krisiaren eragin ekonomikoa arintzeko.
Horren berri ematen da, jendeak horren berri izan dezan eta dagozkion ondorioak
izan ditzan.
Fruizen, 2020ko irailaren 23an.—Alkate andrea
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FRUIZEN JARDUTEN DUTEN MERKATARITZA MINORISTARAKO, OSTALARITZARAKO
ETA EGOITZA FISKALA FRUIZN DUTEN BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUETARAKO
DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIAREN OINARRI ARAUTZAILEAK, HAIN ZUZEN ERE,
COVID-19REN IRRUPZIOARENGATIKO ALARMA-EGOERA DEKLARATZEAREN
ONDORIOZ, FRUIZKO UDALERRIAN JARDUERA EKONOMIKOA BERRAKTIBATZEKO

Oinarrien xedea

Deialdi honen xedea da diru-laguntzak ematea Fruizen jarduera eta establezimendu
irekia duten merkataritza minorista eta ostalaritzarako, baita helbide fiskala udalerrian
duten beste autonomo batzuentzako ere, COVID-19ren Alarma Estatuak egindako adierazpenaren ondoriozko egoera arintzeko.
Alarma-estatua deklaratu duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10.1
artikuluan, eten egin zen establezimendu eta lokal minoristak publikoarentzat irekitzea,
honako hauek izan ezik: elikagaiak, edariak, lehen beharrizanetako produktu eta ondasunak saltzen dituzten merkataritza-establezimendu minoristak, farmazia- eta osasun-establezimenduak, albaitaritzako zentro edo klinikak, optikak eta produktu ortopedikoak,
produktu higienikoak, ekipo teknologikoak eta telekomunikaziokoak, animalientzako
elikagaiak, Ikuztegiak eta ile-apainketako jarduera profesionala. Nolanahi ere, edozein
establezimenduren jarduera eten egin zen, baldin eta, agintaritza eskudunaren iritziz,
kutsatzeko arriskua bazekarren garatzen den baldintzengatik.
Alarma-estatuaren deklarazioak sortutako egoerak, bereziki eremu guztietan izaten
ari den inpaktuak eta horren ondoriozko ondorioek —besteak beste, COVID 19 koronabirusak eragindako krisi ekonomiko larria— berehala jarduteko neurriak hartzea ekarri
dute, Fruizko udalerrian ondorio ekonomikoak arintzeko eta jarduera ekonomikoa bultzatzeko.
Fruizko Udalak beharrezkotzat jotzen du jarduera nahitaez utzi duten edo aurreko
seihilekoaren 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.
Gure udalerriko ekonomia-sarea berpizteko, 40.000 euroko aurrekontua duen ezohiko
laguntza-lerro bat onartu da, toki-garapeneko eta ekonomia-sustapeneko jardueretarako.
Oinarri hauen helburua da saltokietan, ostalaritza-establezimenduetan eta enpresaburu autonomoetan izandako kalte ekonomikoen eragina murrizteko laguntza-lerro bat
arautzea, COVID-19 kudeatzeko alarma-egoeraren deklarazioaren ondorioz haren jarduera aldi baterako itxi delako edo fakturazioa murriztu delako.
Laguntza hauek bateragarriak izango dira beste administrazio edo erakunde publiko
edo pribatu batzuetatik, Europar Batasuneko herrialdeetatik edo nazioarteko erakundeetatik datorren beste edozein diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderekin, baldin eta laguntzen zenbateko osoak ez baditu gainditzen COVID-19ren ondoriozko galera
ekonomikoak.
Kontuan hartu behar da, halaber, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 7.
artikuluak pertsonen zirkulazio-askatasuna mugatzen duela, eta, beraz, ezin dela bulego edo bulego publikoetara jo zerga-betebeharrak eta -betebeharrak betetzera. Era berean, osasunaren arloan eskumena duten organoen eta langileen hainbat ebazpen ere
zehaztu dira, lan-modalitate ez-presentzialak gauzatzea errazteko eta Udal bulegoetako
langileen presentzia minimizatzeko; beraz, laguntzen tramitazioa telematikoa izango da.
Aurreikusitako jarduerak oso premiazkoak dira, eta zuzenean lotuta daude alarma-egoerarekin eta haren ondorioekin. Horregatik, eta 463/2020 Errege Dekretuaren
hirugarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoa aplikatuz, prozedura honi ez zaio aplikatuko epeen etendura.
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Laguntzaren onuradunak
Laguntza hauen onuradunak honako hauek izan daitezke:
1.	Fruizen establezimendu irekia duen saltoki minorista baten edo ostalaritzako saltoki baten titular den edozein pertsona, edozein dela ere haren forma juridikoa.
2.	Egoitza fiskala udalerrian duten merkataritzaz eta ostalaritzaz bestelako sektoreetako banakako enpresaburu langile autonomoak.
Bi kasuetan, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
—M
 artxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen duen martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuak ezarritakoa establezimenduen itxiera
dela eta euren jardueran eraginik izan bada, edo, diru-laguntza eskatu aurreko
hilean egindako jardueraren fakturazioa gutxienez %75 murriztu bada, diru-laguntzaren aurreko seihileko naturalean egindako batez bestekoarekin alderatuta. Pertsona fisiko edo juridikoak diru-sarreren murrizketa egiaztatzeko eskatzen diren 6
hilabete naturalak ez badaramatza alta emanda, jardueraren aldia kontuan hartuta
egingo da balorazioa.
—G
 izarte Segurantzako erregimenean edo dagokion mutualitate profesionalean eta
Foru Ogasunean alta emanda egotea eskabidea aurkezteko unean.
—F
 ruizko Udalarekiko betebeharrak ordainduta izatea.
—D
 iru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3
artikuluetan jasotako egoeraren batean ez egotea, eta, bereziki, Bizkaiko Foru
Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiarekiko zerga-betebeharrak egunean izatea. Baldintza hori eskaera aurkezten den egunetik diru-laguntza ordaintzen den egunera arte bete behar da, hala badagokio.
—O
 ndasun-erkidegoen eta sozietate zibilen kasuan, erkidego horretako norberaren
konturako langileetako batek bakarrik eskatu ahal izango ditu laguntzak.
—D
 eialdi honetan araututako laguntzak jasotzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek COVID-19 alarma-egoera adieraztearen ondorioz jarduera erabat utzi badute, jarduera berriz hasi beharko dute hilabeteko epean, aipatutako Alarma Estatua amaitu dela adierazten denetik edo agintaritza eskudunak etendako jarduera
berriro garatzeko baimena ematen duenetik zenbatzen hasita, eta jarduera hori
gutxienez sei hilabetez mantendu beharko dute.

3.

Laguntzaren xede diren ekintzak

Laguntza hauen xedea da merkataritza minorista eta ostalaritzako establezimenduetan eta Fruizko norberaren konturako langileengan sortutako inpaktua eta galera
ekonomikoak minimizatzea, jarduera utzi behar izan dutelako edo fakturazio murriztua
izan dutelako COVID-19 kudeatzeko alarma-egoera deklaratzearen ondorioz, 463/2020
Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, zeina balizko egoera Kaltegarriarekiko konpentsaziorik aurreikusi gabe argitaratu den.
Laguntzak emateko prozedura eta laguntzen zenbatekoa.

Deialdi honetarako aurreikusitako guztizko zenbatekoa 18.000 eurokoa da, eta Udalak 2020rako duen aurrekontuaren kargura ordainduko da. Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 900,00 eurokoa izango da.
Emango diren laguntzak esleitzeko, kontuan hartuko dira publikotasun-, berdintasun-, lehia- eta objektibotasun-printzipioak.
Oinarri hauetan ezarritako baldintza guztiak betetzen dituzten eskabideei emango
zaie laguntza, jarraian zerrendatzen diren irizpideen arabera eta deialdi honetan eskuragarri dagoen finantzaketa agortu arte.
Baldintza guztiak betetzen dituzten eskabideak onartu ondoren, eta oinarrietan eskabideak aurkezteko adierazitako epea amaitu ondoren, deialdian aurreikusitako kreditua
banatuko da, artikulu honetan ezarritakoa aplikatzetik ateratzen diren zenbatekoen arabera, eta kontuan hartuta araututako laguntzen gehieneko zenbatekoa, aurrekontu-erabilgarritasuna agortu arte.
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Laguntzen zenbatekoa honako hau izango da kasu bakoitzean:
1.	900 euroko zenbateko finkoa emango zaie Fruizen establezimendu irekia duen
saltoki minorista baten edo ostalaritzako saltoki baten titular diren pertsona fisiko
eta juridikoei, baldin eta garatzen duten jardueran martxoaren 17ko 465/2020
Errege Dekretuan xedatutako establezimenduen itxierak eragina izan badu.
Errege-dekretu horrek martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen du.
2.	600 euroko zenbateko finkoa emango zaie Fruizen establezimendu irekia duen
saltoki minorista baten edo ostalaritzako saltoki baten titular diren pertsona fisiko
edo juridikoei, baldin eta diru-laguntza eskatu aurreko hilean fakturazioa gutxienez %75 murriztu bazaie, alarma-egoera deklaratu aurreko seihileko naturalean
egindako batez bestekoarekin alderatuta. Pertsona fisiko edo juridikoak ez badaramatza alta emanda diru-sarreren murrizketa egiaztatzeko eskatzen diren 6
hilabete naturalak, jardueraren aldia kontuan hartuta egingo da balorazioa. Fakturazioaren murrizketa hori justifikatzeko, 5. puntuan eskatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da.
3.	600 euroko zenbateko finkoa emango zaie egoitza fiskala udalerrian duten merkataritzaz eta ostalaritzaz bestelako sektoreetako banakako enpresaburu langile
autonomoei, baldin eta martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuan xedatutako
establezimenduen itxierak eragin badio garatzen duten jarduerari, martxoaren
14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen duen martxoaren 17ko
RD465/2020aren arabera.
4.	600 euroko zenbateko finkoa emango zaie merkataritza eta ostalaritza ez diren
beste sektore batzuetako langile autonomo enpresaburu indibidualei, baldin eta
egoitza fiskala udalerrian badute eta diru-laguntza eskatu aurreko hilean fakturazioa gutxienez %75 murriztu bazaie, alarma-egoera deklaratu aurreko seihileko naturalean egindako batez bestekoarekin alderatuta. Pertsona fisikoak ez
badaramatza alta emanda diru-sarreren murrizketa egiaztatzeko eskatzen diren
6 hilabete naturaletan, jardueraren aldia kontuan hartuta egingo da balorazioa.
Fakturazioaren murrizketa hori justifikatzeko, 5. puntuan eskatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da.
		Pertsona fisiko/juridiko bakoitzak aurreko lau ataletako bati dagokion diru-laguntza baino ezin izango du eskatu; beraz, laguntzaren gehieneko zenbatekoa
900,00 eurokoa izango da, eta ordainketak ordainketa bakarrean egingo dira.
Laguntza hori establezimendu minorista txikien, negozio-establezimendu txikien
eta pertsona autonomoen aldi baterako itxieraren edo fakturazioa murriztearen
ondoriozko kalte ekonomikoen eragin ekonomikoa arintzeko erabili beharko da,
COVID-19ren kudeaketarako Alarma Estatuaren deklarazioaren ondorioz kaltetuak izan baitira.
		18.000 euroko aurrekontu-partida nahikoa ez bada eskaera guztiei erantzuteko,
ezarritako gehieneko zenbatekoen arabera proportzionalki banatuko da baldintzak betetzen dituzten eskabide guztien artean.
5.

Aurkeztu beharreko agiriak

A) Pertsona fisikoen kasuan
a)	NANa bi aldeetatik edo AIZa pasaportearekin batera, hala adierazten badu.
b)	Zentsu-egoeraren ziurtagiri eguneratua (Jarduera Ekonomikoen Ziurtagiria), jarduera ekonomiko nagusiaren EJZren epigrafea, alta-data, helbide fiskala eta,
hala badagokio, jarduera garatzeko lokalarena adierazten duena.
c)	Langile Autonomoen Araubide Berezian edo dagokion mutualitate profesionalean alta eman izanaren ebazpena/ziurtagiria.
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d)	Martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuan (martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen duena) xedatutako establezimenduen
itxieraren eraginpean egon diren kasuetan, jarduera uzteko ebazpenaren ziurtagiria edo, hala badagokio, COVID-19 kudeatzeko alarma-egoeraren ondorioz
egindako eskaeraren egiaztagiria, 463/2020 Errege Dekretuan xedatutakoaren
arabera.
e)	Martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuak, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen duenak, ezarritako establezimenduen
itxieraren eraginpean egon ez badira, eta diru-laguntza hau eskatu aurreko hilean fakturazioa gutxienez %75 murriztu bazaie alarma-egoera deklaratu aurreko seihileko naturalean egindako batez bestekoarekin alderatuta, honako hauek
egin beharko dituzte: Murrizketa hori egiaztatzeko alarma-egoera deklaratu aurreko 6 hilabeteetatik (2020ko martxoaren 14a) alarma-egoera aurkeztu arteko
kontabilitate-informazioa aurkeztu beharko da.
		 — J aulkitako eta jasotako fakturen erregistro-liburuaren kopia.
		 — E
 do diru-sarreren eta gastuen eguneroko liburua.
		 — E
 do salmenten eta sarreren erregistro-liburua.
		 — E
 do erosketen eta gastuen liburua.
		 — P
 ertsona fisikoa ez badago behartuta jarduera-bolumena egiaztatzen duten
liburuak eramatera, egiaztatu beharko du zuzenbidean onartutako edozein
frogabideren bidez gutxienez %75eko murrizketa eskatu duela.
Pertsona fisikoak ez badaramatza alta emanda diru-sarreren murrizketa egiaztatzeko eskatzen diren 6 hilabete naturaletan, jardueraren aldia kontuan hartuta egingo da
balorazioa.
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 ekonomiko batzuen IFZa.
b)	Pertsona juridikoaren, sozietate zibilaren, ondasun-erkidegoaren edo nortasun
juridikorik gabeko beste erakunde ekonomiko batzuen errolda-egoeraren ziurtagiri eguneratua (Jarduera Ekonomikoen Ziurtagiria), honako hauek adierazita: jarduera ekonomiko nagusiaren EJZ epigrafea, alta-data, helbide fiskala eta,
hala badagokio, jarduera garatzeko lokalarena.
c)	Sozietate zibila, ondasun-erkidegoa edo nortasun juridikorik gabeko beste erakunde ekonomiko batzuk behar bezala erregistratuta eratzeko kontratua.
d)	Pertsona juridikoaren eratze-eskritura eta estatutu eguneratuak, kasuan kasuko
erregistroan inskribatuta.
e)	Eskabidea aurkezten duen administratzailearen ahalordea egiaztatzea, pertsona
bera ez bada.
f)	Administratzailearena eta, bera ez bada, eskaera aurkezten duenaren NANa bi
aldeetatik edo AIZa, pasaportearekin batera (hala adierazten badu).
g)	Administratzaileak Gizarte Segurantzako dagokion araubidearen alta.
h)	Martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuan (martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen duena) xedatutako establezimenduen
itxieraren eraginpean egon diren kasuetan, jarduera uzteko ebazpenaren ziurtagiria edo, hala badagokio, COVID-19 kudeatzeko alarma-egoeraren ondorioz
egindako eskaeraren egiaztagiria, 463/2020 Errege Dekretuan xedatutakoaren
arabera.
i)	Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen duen martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuak ezarritako establezimenduen itxieraren
eraginpean egon ez badira, eta diru-laguntza hau eskatu aurreko hilean fakturazioa gutxienez %75 murriztu bazaie, alarma-egoera deklaratu aurreko seihileko
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naturalean egindako batez bestekoarekin alderatuta; murrizketa hori egiaztatzeko, alarma-egoera deklaratu aurreko 6 hilabeteetatik (2020ko martxoaren 14a)
alarma-egoera aurkeztu arteko kontabilitate-informazioa aurkeztu beharko da.
		 — Jaulkitako eta jasotako fakturen erregistro-liburuaren kopia.
		 — Diru-sarreren eta gastuen eguneroko liburua.
		 — Salmenten eta sarreren erregistro-liburua
		 — Erosketen eta gastuen liburua.
Pertsona juridikoa, sozietate zibila, ondasun-erkidegoa edo kasuan kasuko nortasun
juridikorik gabeko entitate ekonomikoa ez badago behartuta jarduera-bolumena egiaztatzen duten liburuak eramatera, zuzenbidean onartutako edozein frogabideren bidez
eskatutako %75eko murrizketa, gutxienez, egiaztatu beharko dute.
Pertsona juridikoak, sozietate zibilak, ondasun-erkidegoak edo nortasun juridikorik
gabeko erakunde ekonomikoek ez badaramatzate alta emanda diru-sarreren murrizketa
egiaztatzeko eskatzen diren 6 hilabete naturalak, jardueraren aldia kontuan hartuta egingo da balorazioa.
Diru-laguntzak eskatzen dituen pertsona fisikoak, pertsona juridikoak, ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak edo nortasun juridikorik gabeko erakundeak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin, Bizkaiko Foru Ogasunarekin edo Udal Diruzaintzarekin zorrak geroratzea/zatikatzea onartzen badu, diru-laguntza emateko ebazpena
aurkeztu beharko du eskabidearekin batera.
Eskabideak aurkeztea eta epea

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 7. artikuluan ezarritako pertsonen
zirkulazio-askatasunaren mugaren arabera, ezin da bulego edo bulego publikoetara
joan, eta, aldi berean, osasun-arloko organo eskudunen eta langileen hainbat ebazpen
ere zehaztu dira, lan-modalitate ez-presentzialak gauzatzea errazteko eta udal-bulegoetan langileen presentzia minimizatzeko. Hori dela eta, laguntzen izapidetzea telematikoa
izango da.
Eskabideak, eskatutako dokumentazio eta informazioarekin batera, honako hauen
bidez aurkeztuko dira:
1.	Bide telematikoz, gure egoitza elektronikoaren bidez, hurrengo helbide honetan:
https://Fruiz.eus /. Egoitza elektronikoko identifikazioa Cl@ve sistemaren bidez
egiten da. Sistema horrek gako itunduetan (Cl@ve PIN eta Cl@ve pertsonala)
eta ziurtagiri elektronikoetan (NANe barne) oinarritutako identifikazio-sistemak
erabiltzea aurreikusten du.
2.	Salbuespen gisa, eskabidea telematikoki aurkezteko baliabiderik edo gaitasunik
ez badago, posta elektronikoz egin ahal izango da: udala.fruiz@bizkaia.org; ondoren, jatorrizko dokumentazioa postaz bidali beharko da Aldai auzoko 5. zenbakira. 48116-Fruiz (Bizkaia). Kasu horietan, Administrazioak eskubidea izango
du aurkeztutako dokumentazioa egiaztatzeko eta beste administrazio-erregistro
batzuekin kontrastatzeko.
Laguntza-eskaera ezarritako epetik kanpo aurkeztea ez onartzeko arrazoia izango da.
Eskabideak ez baditu betetzen oinarri hauetan ezarritako baldintzak, interesdunari
gehienez ere 3 egun balioduneko epe luzaezinean zuzentzeko eskatuko zaio, eta hala
egin ezean eskabidean atzera egin duela ulertuko dela adieraziko zaio.
Norberaren konturako langile bakoitzeko eskabide bakarra aurkeztu ahal izango da.
Eskabidea osorik bete beharko da. Osorik edo zati batean aurkeztu ez diren datuak ez
dira kontuan hartuko balorazioa egiteko.
Eskabideak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izango da, oinarri hauek Udalaren
webgunean (http://www.Fruiz.eus) argitaratzen diren egunetik aurrera, eta hamar eguneko epea emango da eskabide osatugabeak edo akastunak zuzentzeko.
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Laguntzen justifikazioa eta ordainketa

Oinarri hauetan eskatzen den dokumentazio guztia aurkeztuz justifikatuko dira laguntza horiek, eta xedea betetzen dela ulertuko da. Beraz, laguntza ematea ebatzi ondoren,
diru-laguntza onuradunari ordaintzea izapidetuko da, hargatik eragotzi gabe aurreko artikuluan pertsona eta erakunde onuradunen betebeharrei buruz aurreikusitakoa.
Ordainketa eskatzaileak oinarri hauen I. eranskinean adierazitako kontura egingo da
banku-transferentzia eginez, ordainketa bakarrean.
8.

Pertsona eta erakunde onuradunen betebeharrak
Hauek dira bete beharreko betebeharrak:
1.	Jarduera berrabiaraztea, hilabeteko epean, aipatutako alarma-estatua amaitu
dela adierazten denetik edo agintaritza eskudunak etendako jarduera berriro garatzeko baimena ematen duenetik, eta jarduera berrabiarazten denetik gutxienez
sei hilabetez mantentzea.
2.	Diru-laguntzen arloan indarrean dagoen araudian aurreikusitako finantza-egiaztapeneko eta -kontroleko jardueren mende jartzea.
3.	Laguntza lortzeagatik jasotako funtsak itzultzea, horretarako eskatutako baldintzak faltsu badira, edo hori eragotzi dutenak ezkutatu bada, edo diru-laguntzei
buruzko araudian aurreikusitako finantza-egiaztapeneko eta -kontroleko jarduketei aurre egitea, aitzakiak jartzea, eragozpenak jartzea edo uko egitea.
4.	Laguntza hauen onuradunek Udalarekin elkarlana egingo dute, eta dagozkion
kontrol-eginkizunak betetzeko eskatzen diren ebidentzia guztiak eman.
5.	Laguntza hauen onuradunek, diru-laguntzaren eskabidea aurkeztuta, berariazko
baimena emango diote Fruizko Udalari beste administrazio eta enpresa publiko batzuei informazioa eskatzeko edota emateko, diru-laguntza edozein fasetan
egiaztatzeko eta kontrolatzeko lanak egin ditzaten.
6.	
Laguntza hauen onuradunek oinarri hauen atalean aipatutako dirulaguntzen
araudi orokorrean araututako erantzukizunak, arau-hausteak eta zehapenak
bete beharko dituzte.

9.

Jarraipena, ikuskapena eta kontrola

Udalak egokitzat jotzen dituen jarduerak egin ahal izango ditu oinarri hauetan jasotako betebeharrak betetzen direla kontrolatzeko.
Onuradunek eskatzen zaien informazio guztia eman beharko dute, hala badagokio.
Fruizko Udalak eskubidea izango du onuradunak erantzukizunpeko adierazpenean
jasotako datuak berrikusi eta egiaztatzeko. Deialdi honetan eskatzen diren baldintzak
betetzen ez badira, Fruizko Udalak emandako laguntzaren edo dirulaguntzaren zenbatekoa eta haren legezko interesak itzultzeko eskatuko du.
Eskatzaileak ez badu aurkezten eskatutako dokumentazioa, eskatzaileak eskaeran
atzera egin duela ulertuko da.
Datu pertsonalen tratamenduan informazioa emateko betebeharra

Datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, jakinarazten
da Fruizko Udalak erabiliko dituela laguntzak eskatzeko prozesu honetan parte hartzen
duten eskatzaileek edo, hala badagokio, esleipendunek emandako datu pertsonalak.
Datu horiek jaso eta tratatu egingo dira, laguntzak emateko prozesua kudeatzeko eta
kontrolatzeko.
Oinarri hauen arabera bete behar dira oinarri hauetan adierazitako betebeharrak,
eta hori guztia sektore publikoko kontratazio-araudiarekin bat etorriz (9/2017 Legea,
azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa, Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen eta
beste administrazio-lege batzuen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu
juridikora): Sektore publikoko araudiaren legezko betebeharrak betetzea, eta, hala bada-

eek: BAO-2020a209-(II-3442)
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gokio, laguntza hauen emakida kudeatzea. Datuak modu konfidentzialean tratatuko dira,
eta Kontu Auzitegiari eta arlo horretan eskumenak dituzten Administrazioko beste organo batzuei baino ez zaizkie jakinaraziko, baita beste erakunde edo hirugarren batzuei
ere, baldin eta datuak babesteko indarreko legerian ezarritako eskakizunak betetzen
badira. Datuak sektore publikoko arauetan eta aplika daitezkeen beste arau batzuetan
ezarritako epeetan gordeko dira.
Datu horien titularrek datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko eta datuen
aurka egiteko eskubideak egikaritu ahal izango dituzte, Fruizko Udalari zuzenduko zaion
jakinarazpenaren bidez (Jakinarazpenaren gaia: Datuen babesa). Era berean, hala badagokio, eragindako pertsonek eramangarritasunerako eta tratamendua mugatzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzte, lehen ezarritako premisei jarraituz.
Datuak Babesteko Euskal Bulegora (DBEA) jo ahal izango du egokitzat jotzen badu.
Helbide elektroniko honen bidez ere eskuratu ahal izango da informazio gehiago: Fruiz@
Fruiz.net
11.

Araubide juridikoa

eek: BAO-2020a209-(II-3442)

Deialdi honen interpretazioa eta aplikazioa laguntza hauen xederako aplikatzekoak
diren arau nazional eta komunitarioen arabera egingo da, berariaz:
—2
 006ko abenduaren 15eko Gutxieneko Laguntzen Tratatuaren 87. eta 88. artikuluak aplikatzeari buruzko Batzordearen 1998/2006 (EE) arautegia.
—B
 atzordearen 2003/361/EE Gomendioa, 2003ko maiatzaren 6koa (124. dok.,
2003-5-20)
—D
 iru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra.
—D
 iru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Arautegia onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.
—T
 oki-administrazioa arautzen duen Estatuko oinarrizko legeria (Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25. eta 72. artikuluak.
Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen 40., 189.2. eta 214.2 artikuluak (martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako testu bategina).
—F
 ruizko Udalaren Diru-laguntzen Ordenantza Orokorra.
Diru-laguntzak emateko erabakiaren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, lurralde-ordezkaritza honetan argitaratu eta
hurrengo egunetik hasita, edo, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bi hilabeteko epean, dagokion jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik hasita; beti ere, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioan arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen
46. artikuluan xedatutakoa betez.
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I. ERANSKINA
ESKABIDE-ORRIA

— Norberaren konturako langilearen edo enpresaren identifikazioa:................................................
.......................................................................................................................................................
— Enpresaren izena:..........................................................................................................................
— Legezko ordezkaria:.......................................................................................................................
— IFZ:.................................................................................................................................................
— Jakinarazpenetarako harremanetarako datuak:............................................................................
— Harremanetarako pertsona:...........................................................................................................
— Helbidea:........................................................................................................................................
— Telefonoa: .....................................................................................................................................
— Faxa:..............................................................................................................................................
— Posta elektronikoa:........................................................................................................................
— Laguntza kobratzeko banku-kontuaren zenbakia:.........................................................................
— IBAN:..............................................................................................................................................
Eskabide honekin batera doazen agiriak
A) Pertsona fisikoaren kasuan
— Eskatzailearen NAN/AIZ.

— Interesdunak edo eskatzailearen ordezkariak sinatutako laguntzaren eskabidea, ezarritako ereduaren arabera.

— Eskaera ordezkari batek egiten badu, ordezkaritza-baimena aurkeztu beharko du, ezarritako
ereduaren arabera.

— Eguneratutako errolda-egoeraren ziurtagiria, jarduera ekonomikoa, alta-data, helbide fiskala
eta, hala badagokio, jarduera garatzeko lokalarena ere.

— Langile Autonomoen Araubide Berezian edo dagokion Mutualitate profesionalean alta eman izanaren ebazpena/ziurtagiria.
— Jarduera utzi izanaren ebazpenaren ziurtagiria edo, hala badagokio, COVID-19 kudeatzeko
alarma-egoeraren ondorioz egindako eskaeraren egiaztagiria, 463/2020 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

— Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen duen martxoaren 17ko
465/2020 Errege Dekretuak ezarritako establezimenduen itxierak eraginik izan ez badu, eta
laguntza hori eskatu aurreko hilean fakturazioa gutxienez %75 murriztu bazaie alarma-egoera
aitortu aurreko seihileko naturalean egindako batez bestekoarekin alderatuta. Murrizketa egiaztatu beharko dute alarma-egoera ezarri aurreko 6 hilabeteetatik (2020ko martxoaren 14a) alarma-egoera ezarri den egunera arteko kontabilitate-informazioa emanez:

eek: BAO-2020a209-(II-3442)

— Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen duen martxoaren 17ko
465/2020 Errege Dekretuak ezarritako establezimenduen itxieraren eraginpean egon diren kasuetan, jarduera uzteko ebazpenaren ziurtagiria edo, hala badagokio, COVID-19 kudeatzeko
alarma-egoeraren ondorioz egindako eskaeraren egiaztagiria, 463/2020 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat datorrena.
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•	Salmenten eta sarreren erregistro-liburuaren edo sarreren erregistro-liburuaren kopia.

–P
 ertsona fisikoa ez badago behartuta jarduera-bolumena egiaztatzen duten liburuak eramatera, eskatutako %75eko murrizketa egiaztatu beharko du, gutxienez, zuzenbidean
onartutako edozein frogabideren bidez.
		 – P
 ertsona fisikoak ez badaramatza alta emanda diru-sarreren murrizketa egiaztatzeko eskatzen diren 6 hilabete naturaletan, jardueraren aldia kontuan hartuta egingo da balorazioa.
— Interesdunak edo eskatzailearen ordezkariak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, egoitza elektronikoan ezarritako ereduaren arabera.
B)	Pertsona juridikoen, sozietate zibilaren, ondasun-erkidegoaren edo nortasun juridikorik gabeko
beste erakunde ekonomiko batzuen kasuan
— Laguntzaren eskabidea, interesdunak edo eskatzailearen ordezkariak sinatua, egoitza elektronikoan ezarritako ereduaren arabera.
— Eskabidea ordezkari batek egiten badu, ordezkaritza-baimena aurkeztu beharko du, egoitza
elektronikoan ezarritako ereduaren arabera.
— Pertsona juridikoaren, sozietate zibilaren, ondasun-erkidegoaren edo nortasun juridikorik gabeko beste erakunde ekonomiko batzuen eguneratutako errolda-egoeraren ziurtagiria, jarduera
ekonomikoa eta haren alta-data, helbide fiskala eta, hala badagokio, jarduera garatzeko lokalarena.
— Ondasun-erkidegoa edo nortasun juridikorik gabeko beste erakunde ekonomiko batzuk behar
bezala erregistratuta eratzeko Sozietate zibilaren kontratua.
— Dagokion erregistroan inskribatutako eratze-eskritura eta eguneratutako estatutuak.
— Legezko ordezkariaren ahalmenak.
— Legezko ordezkariaren NAN/AIZ.
— Administratzaileari dagokion Gizarte Segurantzako erregimenaren alta.
— Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen duen martxoaren 17ko
465/2020 Errege Dekretuak ezarritako establezimenduen itxieraren ziurtagiria, jarduera uzteko
ebazpenaren ziurtagiria edo, hala badagokio, COVID-19 kudeatzeko alarma-egoeraren ondorioz
egindako eskaeraren egiaztagiria, 463/2020 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat datorrena.
— Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen duen martxoaren 17ko
465/2020 Errege Dekretuak ezarritako establezimenduen itxierak eraginik izan ez badu eta laguntza hori eskatu aurreko hilean fakturazioa gutxienez %75 murriztu bazaie alarma-egoera
ezarri aurreko seihileko naturalean egindako batez bestekoarekin alderatuta, egiaztatu beharko
dute Murrizketa hori justifikatzeko kontabilitate-informazioa aurkeztuta, alarma-egoera ezarri aurreko 6 hilabeteetatik (2020ko martxoaren 14a) alarma-egoera deklaratzen den egunera arte.
— Jaulkitako fakturen erregistro-liburuaren kopia.
— Pertsona juridikoa ez badago behartuta jarduera-bolumena egiaztatzen duten liburuak eramatera, gutxienez %75eko murrizketa egiaztatu beharko du zuzenbidean onartutako edozein frogabideren bidez.
— Pertsona juridikoak ez badaramatza alta emanda diru-sarreren murrizketa egiaztatzeko eskatzen diren 6 hilabete naturalak, jardueraren aldia kontuan hartuta egingo da balorazioa.
— Pertsona interesdunak edo pertsona edo erakunde eskatzailearen ordezkariak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, egoitza elektronikoan ezarritako ereduaren arabera.
Fruizen, 2020ko ……………(a)ren …(e)(a)n
(Eskatzailearen sinadura)
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II. ERANSKINA

ZINPEKO ADIERAZPENA

…………………………………………………………………… jauna/andrea, NAN zk . …………………,
ERANTZUKIZUNEZ ADIERAZTEN DU:

(Adierazi dagokiona
	Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikulua aldatzen duen martxoaren 17ko
465/2020 Errege Dekretuan ezarritako establezimenduen itxierak eragina izan duela garatutako jardueran, eta hala gertatu ez bada, diru-laguntza eskatu aurreko hilean fakturazioa gutxienez %75 murriztu dela, betiere, diru-laguntza ezari aurreko seihileko naturalean egindako
batez bestekoarekin alderatuta, edo Alarma-egoera, edo diru-sarrerak murriztu direla egiaztatzeko eskatzen diren 6 hilabete naturalak alta emanda ez badaramatzate.
	Alarma-egoerak ezarritako establezimenduaren itxierak eragindako jarduera ez dela konpentsatu eskatzaileen online edo telefono bidezko negozio-bolumena handitzeagatiko fakturazioaren gehikuntza egin delako.
	Eskatzaileak ERTE bat izapidetu behar izan badu, enpresaren biziraupena eta enpleguari ahalik eta gehien eustea bermatzeko.
	Eskatzaileak bere gain hartzen duela laguntza oinarri hauetan aurreikusitako helburura bideratzeko konpromisoa.
	Eskatzailea ez dagoela onuradun izateko eta diru-laguntzen araudiaren arabera ordainketa
jasotzeko debekuen eraginpean, eta, era berean, konpromisoa hartzen duela azaroaren 17ko
38/2003 Legean ezarritako diru-laguntzen onuradunen betebeharrak betetzeko.
	Eskatzaileak konpromisoa hartzen duela laguntza hau aurkeztu aurretik helburu berarekin
emandako beste diru-laguntza edo laguntza batzuen berri emateko, baita eskabidea aurkeztu ondoren eta ebazpena eman aurretik lortutako laguntzen berri ahalik eta lasterren
emateko ere.
Fruizen, 2020ko ……………(a)ren …(e)(a)n
(Eskatzailearen sinadura)
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III. ERANSKINA

BALIABIDE TELEMATIKOEN BIDEZKO ORDEZKARITZA BAIMENTZEA

IFZ/IFZ dun ……………………………………………………………………………jauna/andrea, helbide fiskala ……………………………………… (udalerria), (bide publikoa) ……………………(e)n duena.
(Izen soziala) ……………………………………………… IFZ/IFZ …………………………zenbakidun
entitatea, helbide fiskala ……………………… (udalerria) (bide publikoa) ……………………(e)n duena.
Bere izenean, edo, legezko ordezkaria den ………………………………………..jaun/andrea, IFZ
……………………, helbide fiskala (udalerria), ……………………………………
IFZ/IFZ ……………………………………………………… jaunari/andreari ematen dio ordezkaritza,
Fruizko Udalaren egoitza elektronikoaren bidez bide telematikoz aurkezteko Fruizko udalerrian jarduera ekonomikoa suspertzeko laguntza-eskaera siantzeko, COVID-19k eragindako krisi-egoera kudeatzeko Alarma-estatuaren ezartzearen ondorioz.
Baimen honen bidez laguntza-eskaera bide telematikoz aurkezteko eta aurkeztearen ondorioz sortzen den edozein komunikazio jasotzeko aukera bideratzen du.
Era berean, egileak baimena ematen du bere datu pertsonalak modu automatizatuan erabil daitezen, adierazpena edo komunikazioa bitarteko telematikoen bidez aurkezteko.
ONARPENA

Idazki hau sinatuta, ordezkariak emandako ordezkaritza onartzen du, eta egile(ar)en sinaduraren
benetakotasunaren erantzukizuna hartzen du.
Datak eta sinadurak
Data

Egilea ordezkaria
Sinatuta
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