IRANTZU ARRIZABALAGA GAINZA, USURBILGO UDALEKO IDAZKARIA
NEUK ZIURTATUA
Nire ardurapeko Idazkaritzan dagoen dokumentazioa aztertu ondoren, Usurbilgo Tokiko
Gobernu Batzarrak, 2020ko abenduaren 9an egindako ezohiko bilkuran, honako hau erabaki
du, dagokion akta onartzean geratuko litzatekeen erredakzioaren erreserban:
1.COVID-19KO
PANDEMIA
DELA-ETA
OSTALARI
ETA
MERKATARIEI
INBERTSIOETARAKO BIDERATUTAKO DIRULAGUNTZEN LEHENENGO BANAKETA
ONARTZEA.
Ikusirik
2020ko Urriaren 27an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Covid 19ari aurre
egiteko, Usurbilgo merkataritza eta ostalaritza sektoreetan ekonomia indarberritzeko,
jarduera ekonomikoa prestatzera bideratutako inbertsioak diruz laguntzeko oinarriak.
Covid 19ak eragindako egoera berrira egokitzeko Usurbilgo merkataritza eta ostalaritza
establezimenduek egin beharreko inbertsioak, ekipamenduak jartzea eta/edo inbertsio horiek
egiteko ikerketak diruz lagunduko dira.
Dirulaguntzaren onuradunak izango dira Usurbilgo Jarduera Ekonomikoen gaineko zergan
alta emanda dauden Txikizkako Merkataritza eta Ostalaritza sektoreetako pertsona juridiko
nahiz fisikoak, eta beraien jarduera eranskineko JESN zerrendan jasotzen bada.
Deialdi honi aurre egiteko zenbatekoa 28.006,00 € dira.
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Diruz lagundutako jarduerak 2020ko martxoaren 14tik abenduaren 31 artean egingo dira.
Dirulaguntzaren zenbatekoa aurkeztutako jarduketaren %100 artekoa izango da, eta diruz
lagun daitekeen gastua, lehenengo banaketan, gehienez ere 2500 eurokoa izango da
establezimendu bakoitzeko. Horretarako,haren finantzaketari lotutako aurrekontu-baliabideak
ez badira nahikoak egindako eskaerei ezarritako zenbateko eta ehunekoetan erantzuteko,
horien artean hainbanatuko dira, oinarri gisa aurkeztutako aurrekontuaren arabera
kalkulatutako diru-laguntza teorikoaren zenbatekoa hartuta, oinarrietan ezarritako muga
kontutan hartuta, beti ere aurkeztutako aurrekontuak deialdiaren helburua justifikatzen badu.
BEZa eta bestelako zeharkako zergak diruz lagunduko
berreskuragarriak eta orekatzea ezinezkoa suertatzen bada.

dira,

soilik

ez

badira

Epea amaituta, 31 eskaera jaso dira.
Diruz lagundu daitekeen gastuaren eskaera
guztira,
69.174,22 €koa izan da.
Establezimendu bakoitzari gehienez ere 2500 €ko zenbatekoa onartuta berriz 49.299,24 €
dira. Azken zenbateko honi erantzuteko finantzaketari lotutako aurrekontu-baliabideak ez
direnez nahikoak, izandako eskaeran artean hainbanatu da, onartutako gastuaren %56,81 a
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suposatu duelarik.
zenbatekoa.

Eranskinean jasotzen da establezimendu bakoitzari onartutako

Onuradunei, dirulaguntza onartu aurretik, inbertsioa egin ahal izateko Usurbilgo Udalari
dagozkion baimenak eskatuak eta onartuak izan beharko ditu eta hainbanatutakoaren berri
emango zaio dirulaguntza onartu edo uka dezan.
Lehenengo banaketa honen ondoren deialdi honetan aurreikusitako baliabide ekonomikoak
ez balira agortuko, bigarren banaketa batean soberakinak hainbanatuko dira dirulaguntza
onartu duten eskaeren artean.
Bestalde, Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus web orrian lehenengo eta bigarrengo
banaketa honen berri emango da eta interesatuari ere emailez jakin eraziko zaizkio. Emailari
erantzunez onartu edo ukatuko du dirulaguntza, jaostzen duen momentutik 3 eguneko
epean.
Eta kontuan harturik
•
•
•

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, diru-laguntzak arautzen dituena.
Dirulaguntzen Araudi Orokorra, 887/2006 Errege Dekretuak onartua, Uztailaren
21ekoa.
Diru-laguntzak arautzeko udal ordenantza.(GAO, 2008/07/01).

Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
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Lehenengoa: Eranskinetan jasotzen den taularen arabera, dirulaguntza burutu duten
saltokien eskaerak onartzea eta baita ere hainbanatu ondoren dagozkien zenbatekoak.
Bigarrena: Diru-laguntza jaso ahal izateko aurretik inbertsioari dagozkion baimenak
eskatuak eta onartuak izatea eta interesatuak hiru eguneko epean dirulaguntzaren
zenbatekoaren jakin erazpena jaso ondoren dirulaguntza onartu edo ukatzea.
Hirugarrena: Hala badagokio, uko egiten dutenen dirulaguntzaren
dirulaguntza onartzen dutenen artean bigarren banaketa bat egitea.

soberakinekin

Laugarrena: Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus web orrian lehenengo banaketa
honen berri emango da.
Bostgarrena: kontu-hartzailetzari akordioaren berri ematea.
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ERANSKINA
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Eta behar diren ondorioetarako ziurtagiri hau luzatu eta izenpetzen dut, alkateak Ontzat
Emanik. Usurbilen, 2020ko abenduaren 9an.
ALKATEAK
O.E.

IDAZKARIA
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Sinaduren laburpena / Resumen de firmas
Titulua / Titulo:

2020NOTI0015-1p ziurtagiria/Certificado p1

Data / Fecha: 2020/12/09 11:48:23
Sinatzailea 1 / Firmante 1: IRANTZU ARRIZABALAGA GAINZA - 72456118T

Data / Fecha: 2020/12/09 16:04:22
Sinatzailea 2 / Firmante 2: AGURTZANE SOLAVERRIETA MESA - 44166340S

