
 
 

 

EGUESIBAR 

Deialdiaren eta oinarri arautzaileen onespena, COVID-19aren ondorioz xedatutako 

alarma-egoerak ukitu dituen establezimenduei laguntza bereziak emateko.  

DEIALDIAREN OINARRIAK, ALARMA-EGOERAREN DEKLARAZIOAK 

EGUESIBARREN UKITUTAKO MERKATARITZA ETA ENPRESA SAREARI 

LAGUNTZA BEREZIAK EMATEKO  

 

Honen bitartez aditzera ematen da Eguesibarko Udalak, 2020ko ekainaren 2an egin 

bilkuran, laguntzetarako deialdi berezi hau eta oinarri arautzaile hauek onetsi dituela: 

I. Oinarri hauen xedea. 

Oinarri hauen xedea da COVID-19aren osasun larrialdiari aurre egiteko ezarri den 

alarma-egoerak jarduera ukitu dien Eguesibarko establezimenduendako laguntza 

ekonomikoak arautzea. 

 

Udalaren xedea da egoerak ekarritako krisiaren eragina ahalik eta gehien gutxitzea, 

jarduera eta enplegua mantentzen laguntzea, eta diru-sarreren jaitsiera handia 

arintzea, Ibarreko ekonomian lehenbailehen susperraldi bat gertatzeko.  

 

II. Aurrekontu kreditua 

Hasierako kreditu eskuragarria 75.000 euro da,  241191-47900 partidan jasotakoa, 

“Covid laguntzak merkataritza eta enpresa sarerako”. 

 

Kreditu gehigarri bat osatzen ahalko da, eskari gehiagori erantzun behar bazaio edo 

jada emaniko luzapenen bat egin behar bada.  

 

 

 

III. Laguntzen onuradunak. 

Laguntzen onuradun izanen badira, pertsona fisikoek edo juridikoek negozio edo 

jarduera ekonomiko bat abian jarria izan beharko dute lokal batean, alokairu 

araubidean okupatua edota haren erabateko jabetza eskuratua izatea, eta baldintza 

hauek betetzea:  

a) Martxoaren 14a baino lehen hasi izana lokalean garatutako jarduera, industria, 

merkataritza edo edozein zerbitzu motatakoa izan beharko duena, baita 

profesionala ere.  



 
b) Lokalean aurrez aurre edo publikoari irekita egindako jarduera bertan behera 

utzi izana martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren ondorioz, bai eta, 

bere kasuan, ondotik etorritako aldaketa eta luzapenen ondorioz ere (1. eta 2. 

eranskinak). 

c) Dirulaguntzaren xede den lokalak lanpostu bat izan behar du gutxienez.  

d) Lokalak Eguesibarko udal barrutian kokaturik egon behar du eta Jarduera 

Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egon, Ibarrean.  

e) Lokalak bere jarduera garatzeko behar diren hirigintza, osasun eta 

ingurumeneko lizentzia eta baimen guztiak izan behar ditu.  

f) Dirulaguntza eskatzen den epealdiari dagokion errentaren edo hipotekaren 

ordainketa frogatu beharko da. 

g) Lokalaren jabeek egunean izan behar dituzte udal ordainarazpenak, alokatua 

dagoen lokalaren titularitatetik datozenak barne.   

h) Ez egotea dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 eta 

13.3 artikuluetan aipatutako kasuren batean, eta, bereziki, egunean izan Foru 

Ogasunarekiko zerga-betebeharrak.  

 

IV. Deialditik kanpo: 

Honako kasu hauek ez dute aukerarik izanen oinarriotan aipatutako dirulaguntzarik 

jasotzeko: 

a) Ez dira inola ere diruz lagungarriak izanen etxebizitzen alokairuak edo 

erosketak, haietan merkataritza edo enpresa jarduerak garatzen badira ere. 

b) Era berean, ez dira diruz lagungarriak izanen jabetzan erositako lokalak, baldin 

eta haien gainean hipotekarik ez badago.  

c) Deialdi honetatik kanpo geratzen dira, berariaz, elkarteak, jabetza 

horizontalaren araubideko jabeen erkidegoak, erakunde publikoak, 

kongregazio eta erakunde erlijiosoak, Estatuko eta autonomia erkidegoetako 

administrazio organoak, apustu-etxeak eta joko-aretoak. 

 

 

V. Dirulaguntzen zenbatekoa 

 

Laguntzak kalkulatze aldera, ondoren zehazturik dauden moduluak ezarri dira, edozein 

delarik ere lokalaren jabearen eta maizterraren artean benetan eta egiazki hitzartutako 

errentaren zenbatekoa edo hipotekaren zenbatekoa.  



 
Modulu horiek erreferentziatzat hartuko dira laguntzak kalkulatzerakoan: 3 euro/m² 

industriarako, bai industria erabilerarako lurzoruan ere; eta 5 euro/m², merkataritzarako 

nahiz zerbitzuetarako, bai eta bi arlo horien erabilerarako lurzoruan ere.    

Laguntzaren gehieneko zenbatekoak inola ere ez du gaindituko errentarena edota zor 

den hipotekaren kuotarena, ezta 500 euro lokaleko ere, gainazalera edozein delarik 

ere.    

 

VI. Iraupena: 

Laguntzaren iraupena, oro har, 2 hilekoa izanen da; apiril eta maiatzari dagokiena, hain 

zuzen. 

Deialdi honen balorazio eta jarraipen batzordeak luzapen baten balorazio berezia 

eginen du, alarma-egoeren ondoz ondoko luzapenen ondorioz, ekainetik aurrera itxita 

dirauten establezimenduetarako.  

Luzapen hori alderdi hauei jarraikiz baloratuko da:  

1. Aurrekontuan erabilgarri dagoen dirua.  

2. Aurkeztutako eskaera kopurua. 

3. Ekonomia eta osasun egoeraren bilakaera. 

4. Balorazio eta jarraipen batzordeak erabakitzen dituen beste aldagai batzuk. 

 

VII. Betebeharrak: 

Dirulaguntza ekitaldi bakarrean eta ezarritako gehieneko eperako ematen bada ere, 

eta oinarri hauetan jasotzen den laguntzak ordaintzeko araubidea gora behera, 

onuradunak soilik hilabeteko epeari dagokion zenbatekorako eskubidea sorraraziko du, 

hilabetea bukatuta. Betiere, frogatu beharko da garatzen duen jarduera itxi edo eten 

egin dela, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10. artikuluan nahiz haren 

aldaketa eta luzapenak oro aldatzen dituen martxoaren 17ko 465/2020 Errege 

Dekretuan xedatutako establezimendu itxieraren edo jarduera etetearen ondorioz.  

Laguntza hauek jasotzeko nahitaezko baldintza izanen da dirulaguntza eskatu den 

hilabeteei dagokien errentaren edo hipotekaren ordainketa frogatzea, eta era berean, 

jarduera gutxienez 6 hilabetez lokal horretan berrastea edo mantentzea, 463/2020 

Errege Dekretuak xedatutako irekiera bertan behera uzteko agindua kentzen denetik 

aitzina. Jarduera mantendu dela egiaztatze aldera, gutxienez 2020ko abenduaren 31ra 

arte egon beharko da altan Jarduera Ekonomikoen gaineko zergan. Baldintza hori 

betetzen ez bada, jasotzen den diru kopurua itzuli egin beharko da. 



 
Jarduera berriz hasteko betebeharra betetzen ez bada, jasotako diruak itzuli beharko 

dira.  

VIII. Prozedura. 

Eskabidea. Laguntzaren eskabidea 15 eguneko epean aurkeztuko beharko da, deialdia 

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera, Eguesibarko Udalaren 

Erregistro Orokorrean edo erregistro elektronikoaren bidez, 

https://sedeelectronica.valledeegues.es/index.php/carpeta-ciudadana, betiere 3. 

eranskinean bildutako ereduarekin bat. 

Pertsona juridikoek erregistro elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dute. 

 

Dokumentazioa. – Eskatzaileak eskabidearekin batera 4. eranskinean zehazturik ageri 

den dokumentazioa aurkeztu beharko du. 

Eguesibarko Udalak beharrezkoa iruditzen zaion informazio osagarria eskatu ahalko 

du, aurkeztutako eskabidea egoki baloratu eta ebazteko, bai eta ere oinarri hauetan 

araututako laguntzak dagokien epe osoan erabili ahal izate aldera ezarri diren 

baldintzak betetzen direla egiaztatzeko. 

Dirulaguntza eman edo ez Toki Garapen, Industria, Merkataritza, Enplegu eta Turismo 

alorreko zinegotzi ordezkariak ebatziko du, toki garapeneko batzordeari zuzendutako 

txostena eginda.  

 Dirulaguntzen zenbatekoa baino eskabide gehiago badago, esleitzeko irizpidea 

kronologikoa izanen da, alegia, eskatutako dokumentazioarekin lagundutako 

eskaeraren aurkezpen datari jarraituko zaio. Ebazpen hori gehienez ere bi hilabetean 

eman eta jakinaraziko da, eskaera, tramitatzeko, udal erregistroan sartzen denetik 

hasita. Epe hori ebazpen espresik jakinarazi gabe bukatzen bada, ulertuko da 

aurkeztutako eskaera administrazioaren isiltasunaren bidez ezetsi dela. 

Balorazio eta jarraipen batzorde bat eratuko da, zinegotzi ordezkaria buru izanen 

delarik, Toki Garapen, Kontu-hartzailetza eta Aholkularitza Juridikoaren alorrek osatua, 

laguntzen jarraipena egiteko eta aldatu edo luzatu behar ote diren baloratzeko.  

Behin balorazio eta jarraipen batzordearen deialdia ebatzirik, emaitza-txostena egin eta 

Toki Garapen, Industria, Merkataritza, Enplegu eta Turismo Batzordera helaraziko du.  

IX. Laguntzen bateragarritasun eta bateraezintasun araubidea. 

Oinarri hauetan araututako laguntzak bateragarriak izanen dira beste edozein entitate 

publikok zein pribatuk eman ditzakeen laguntzekin. 

Laguntzak bateragarriak dira Eguesibarko ekintzaileek lokalak alokatu eta erosteko 

laguntzekin, hots, 2020ko urtarrilaren 9ko osoko bilkuran onetsi eta 2020ko otsailaren 

https://sedeelectronica.valledeegues.es/index.php/carpeta-ciudadana


 
7ko 26. NAOn argitaratu zirenekin; eta bateragarriak ere aurreko deialdiekin, baldin eta 

463/2020 Errege Dekretuak xedatutako jarduera etetearen ondorioz, onuradunek 

beren lokalak itxi behar izan badituzte, eta horrenbestez, itxialdian aipatu laguntza 

jasotzeko eskubiderik sortu ez badute. 

Hortaz, aurreko paragrafoan dauden Eguesibarko ekintzaileek lokalak alokatu eta 

erosteko laguntzen onuradunek ezin badute eskatu itxita egon diren epealdiari 

dagokion hiruhileko ordainketa, laguntza berezia eskatzen ahalko dute, eta gero, 

gainerako denboran aurreko laguntza jaso, huraxe bukatu arte, eta establezimendua 

itxita egon den denborak ez du eraginik izanen laguntza aitortua zuen hilabeteen 

kopuruan.   

 

X. Araubide juridikoa. 

Oinarri hauetan ezartzen diren laguntzak ondorio guztietarako dirulaguntzatzat joko 

dira, eta haien araubide juridikoa izanen da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 

38/2003 Lege Orokorrean ezarritakoa. 

Oinarriotan xedatutakoa lotuko zaio dirulaguntzei buruz eginen den udal ordenantza 

orokorrak ezarritakoari, dirulaguntza lortzeko betebehar subjektiboei dagokienez, 

betebehar horiek nahitaez bete beharko baitira ordenantza indarrean sartzen denetik 

aurrera. 

Onuradunei, jarduerei eta lokalei buruz oinarri hauetan ezartzen diren baldintzak bete 

beharko dira laguntza zenbat denborarako aitortu den, bada denbora tarte horretan 

guztian. Horietako alderdiren bat ez betetzea erabakigarria izanen da laguntzak 

jasotzeko eskubidea galtzeko eta jasotako laguntzak itzuli behar izateko, dagozkien 

legezko korrituekin, baldintza horiek betetzeari utzi zaion unetik. 

Laguntzen onuradunak Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotako 

betebeharrak beteko ditu, bai eta bertan ezarritako gainerako alderdiak ere. 

Dirulaguntza emateko ebazpena baliorik gabe uzteko arrazoiak izanen dira, 

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 36. artikuluan 

jasotakoak. 

Dirulaguntza deuseztatzeko eta, kasua bada, jasotako zenbatekoak itzultzeko 

arrazoiak izanen dira honako hauek: 

a) Dirulaguntza lortzea, horretarako eskatzen diren baldintzak faltsutuz edo hori 

eragotziko zuten baldintzak ezkutatuz. Bereziki, kontratuaren simulazioa egitea, haren 

prezioarena edo laguntzak emateko erabakigarria den edozein baldintzarena. 



 
b) Dirulaguntzaren xede den helburua, jarduera edo proiektua burutu gabe uzten 

denean, osorik nahiz hein batean, edo hartu behar zen jokabidea hartzen ez denean. 

c) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 30. artikuluan edo, kasua bada, 

dirulaguntzari buruzko arauetan ezarritako justifikazioa egiten ez bada, edo behar 

adinako justifikazioa egiten ez bada. 

d) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 18. artikuluaren 4. atalean ezarritako 

zabaltze neurriak ez betetzea. 

e) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 14 eta 15. artikuluetan ezarritako 

egiaztapenak eta finantza-kontrolak saihestea edo haiei uko egin edo trabak eta 

eragozpenak jartzea, eta kontabilitateari, erregistroari eta agirien kontserbazioari 

buruzko betebeharrak ez betetzea, baldin eta horren ondorioz ezin bada egiaztatu 

hartutako dirua zertarako erabili den, helburua lortu ote den, dirulaguntza jaso duten 

jarduerak benetan eta erregulartasunez egin diren, edo xede bererako beste 

dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera nahiz baliabide batzuk lortu ote diren, Estatuko, 

Europar Batasuneko edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik edo 

nazioarteko erakundeetatik. 

f) Administrazioak entitate laguntzaileei eta onuradunei ezarritako betebeharrak 

betetzen ez direlarik, edo horiek dirulaguntza onartzerakoan hartutako konpromisoak 

betetzen ez dituztelarik, baldin eta konpromiso horiek ikusteko badute dirulaguntzaren 

xede diren helburuak lortzeko, jarduera egiteko, proiektua gauzatzeko edo jokabidea 

hartzeko erabili behar den moduarekin. 

g) Administrazioak entitate laguntzaileei eta onuradunei ezarritako betebeharrak 

betetzen ez direlarik, edo horiek dirulaguntza onartzerakoan hartutako konpromisoak 

betetzen ez dituztelarik, baldin eta horren ondorioz ezin bada egiaztatu hartutako dirua 

zertarako erabili den, helburua lortu ote den, dirulaguntza jaso duten jarduerak behar 

adinako maiztasunaz egin diren, edo xede bererako bertze dirulaguntza, laguntza, diru-

sarrera nahiz baliabide bateraezin batzuk lortu ote diren Estatuko edo Europar 

Batasuneko edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik edo 

nazioarteko erakundeetatik. 

h) Europar Batasunaren Itunaren 87. artikulutik 89. artikulura bitarte ezarritakoaren 

arabera, dirulaguntza itzuli beharra erabakitzea. 



 
i) Alokera edo jabetza eskuratzeko kontratua suntsitzea dirulaguntzaren onuradunari 

egozten ahal zaion arrazoiarengatik, betiere VII. oinarriak aipatzen duen diruz 

lagundutako epean edo hilabeteetan gertatzen bada. 

j) Jarduera etetea, aurreko kasuan aipatzen den epearen barnean.  

Kasu horietan jasotako zenbatekoak itzuli beharko dira, baita berandutza interesak 

ordaindu ere, dirulaguntzaren ordainketa egunetik hasita itzuli beharra ezartzen den 

egunera bitarte. 

Dirulaguntzak itzultzeko prozedura arautuko dute Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean administrazio prozeduren gainean dauden 

xedapen orokorrek eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 

Orokorrean ezarritakoak. 

 

Azken xedapen bakarra. Indarra hartzea 

Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean 
hartuko du indarra.  

  

 

Sarrigurenen, 2020ko ekainaren 2an – Inmaculada Múgica Ustárroz, zinegotzi 

ordezkaria. 
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