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AZKOITIKO HERRIGUNEAN, 2014AN, MERKATARITZA ESTABLEZIMENDUAK
EGOKITZEKO EDO BERRIAK IREKITZEKO INBERTSIOENTZAKO DIRU LAGUNTZAK
EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAK    

1. Xedea
Oinarri hauen xedea da, bereziki Azkoitiko Herri-gune Historikoan, eta gabezian,
udalerri horretako herri gunean, 2014 urtean, merkataritza-establezimenduak
ireki edo egokitzeko inbertsioak egiteko diru-laguntzak emateko oinarri
arautzaileak xedatzea.

2. Aurrekontua
2014ko ekitaldian zehar, eskatzaileen artean banatu daitekeen gehienezko diru-
kopurua 11.000,00 euro da. Azkoitiko Udalaren 2014ko aurrekontuko,
merkataritzari diru laguntzak, 1.3600.481.622.20.01 partidatik finantzatuko dira
zenbateko horiek. Esleitzen diren diru-laguntzen zenbatekoa, eskaera-
kopuruaren eta obren gastuen araberakoa izango da.

3. Organo eskuduna
Oinarri hauek onartzeko organo eskuduna Udaleko Gobernu Batzordea da.

4. Araudi aplikagarria
Diru-laguntza horien esleipena oinarri hauek arautuko dute.

5. Helburuak
Diru-laguntza horiek esleituz, Azkoitiko Udalak helburu hauek lortu nahi ditu:

1. Azkoitiko Herrigune Historikoan, edo bestela, Herri-gunean kokatutako
merkataritza jardueraren lehiakortasuna areagotzea, lokalen eta
azpiegituren kalitatea areagotuz.

2. Herrigunean kokatutako lokal hutsak azkarrago betetzea, eta era horretan,
merkataritza-kaleen irudi orokorrak hobetzen laguntzea.

3. Negozio-ekimen berriak abian jartzeko aukerak areagotzea, eta udalerriko
merkataritza-sarea aberastea.

4. Oro har, Herrigune Historikoko kaleetan merkataritza eta aisia-eskaintza
erakargarri eta desberdina lortzea.
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6. Jarduera-ildoak
Aurrez aipatutako helburuak lortzeko, jarduera-ildo hauek zehaztu dira:

1. Herrigune komertzialean denda berriak irekitzeko aukerak bultzatzea.

2. Eremu horretan hutsik dauden lokalen balioa azpimarratu eta horiek
txukuntzeko aukerak sustatzea.

7. Onuradunak eta horiek bete beharreko baldintzak
Diru-laguntza hauen onuradun izan daitezke honako baldintzak betetzen
dituzten pertsona fisiko edo juridikoak:

- Enpresa txikiak, autonomoak, banakako enpresariak eta ondasun
erkidegoak, baldin eta Azkoitiko udalerrian kokatutako establezimendu
finkoetan garatzen badute beren jarduera.

- Jarduera garatzen den establezimendua Azkoitiko Herrigune Historikoa
Birgaitzeko Plan Berezian zehaztutako eremuaren barne egotea, baldin eta
Azkoitiko Herrigune Historikoan, edo Herrigunean kokatutako eraikinetako
beheko solairuetan, kaleko mailan kokatuta badago.

- Zerga-helbidea Azkoitiko udalerrian edukitzea. Oinarri Arautzaile hauen
ondorioetarako, zerga-helbidetzat joko da dagokion irekitzeko lizentziaren
tasak ordaintzen diren helbidea.

- Espainiako ogasunarekiko, EAEko ogasunarekiko, Foru Ogasunarekiko, udal
ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-obligazioak beteta
edukitzea.

- Administratiboki edo penalki zigortua ez izana, edo sexua dela-eta
egindako bazterkeriagatik prozesu judizial baten barne ez egotea.
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8. Diruz lagundu daitezkeen inbertsioak
Lokal hutsen balioa azpimarratzeari dagokionez, diruz laguntzeko modukoak joko
dira honako kontzeptuak:

a) Kanpoko argiztapen-instalazioa eta/edo erakusleihoetakoak.
b) Kanpoko igeltserotza eta zurgintza lan eta berrikuntzak, zein leiho eta

ateak margotzeko lanak.
d) Erakusleihoak zabaltzeko lanak, baldin eta dendaren barnealdearen eta
bertako produktuen ikusgarritasuna areagotzen bada.
e) Establezimenduko fatxada birgaitu eta berritzeko lanak.
f) Lokalak irisgarri bihurtu eta ezinduen zein mugikortasun mugatua duten
pertsonen sarbidea errazteko lanak.
    Atal honen barne daude kontzeptu hauek:

- Maldak.
- Profileria, torlojuak, pladur-plakak eta lokalean egokitzapenak

egiteko materialak.
- Espazioak berrantolatzeko beharrezko igeltserotza-lanak.
- Hormak erautsi eta espazioak berrantolatzeko lanak, era horretan,

irisgarritasun-irizpideetan xedatutako gutxieneko neurriak lortzeko
(sarrerako atea edo sarbideak zabaltzea).

           -    Ez labaintzeko zorua ezartzeko lanak.
g) Trastelekuetan edo elementu atxikietan egindako lanak, baldin eta leku
horiek etorkizuneko negoziorako biltegi izateko berritzen badira, eta
fatxadaren itxura hobetzeko, lokalaren kanpoaldeko fatxadako planoa
bakarrik erasaten badute.

Oro har:

- Diruz lagundutako lokalak merkataritza-helburuetarako erabili beharko dira; eta
helburu horietarako saldu edo alokatu ahal izango dira. Lokal horiek ezingo dira
beste xedeetarako erabili, hots, txoko, biltegi edo gazteentzako lokal gisa.
- Eskatzaileek baimena ematen diote Udalari beharrezko egiaztapenak egiteko,
eta diruz lagundutako lokalen merkataritza-erabilerak onartzeko konpromisoa
hartzen dute; baldintza horietakoren bat betetzen ez bada, diru-laguntza itzuli
egin beharko dute.
- Diruz lagundu ahal izango da atal honetan zehaztutako kontzeptuekin
zuzenean lotutako eskulana; horretarako, aurkeztutako fakturetan kontzeptuen
arabera zehaztu beharko da eskulana. Faktura xehaturik aurkezten ez bada,
eskulana ez da diruz lagundu daitekeen zenbatekoaren barne kontuan hartuko.
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Diruz lagundu daitezkeen obretan, eskulana bereizi ezin bada, zenbateko osotik
kenduko da fakturan eskulanagatik zehaztutako zenbatekoa.  Horretarako,
fakturetan eskulana ere aipatzen bada, fakturan ageri diren jarduera bakoitzean
eskulanaren zenbateko xehatua zehaztu beharko da. Horretarako, oinarri
hauetako VII. eranskinean ageri den inprimakia aurkeztu beharko da.

- Ezingo dira inola ere diruz lagundu honako kontzeptuak:
• Garraio-kostuak.
• Hondakinak kentzeko lanak.
• Lokalaren barnealdeko elektrizitatea.
• Sare informatikoa bideratzeko lanak.
• Erremintak eta tresnak.
• Elementu apaingarriak (esekitokiak, ispiluak, bionboak, koadroak,

alfonbrak…)
• Lokalaren barnealdeko margotu edo papereztatzeko lanak (komun

irisgarrietarakoak barne).
• Garbiketa-tratamenduak eta antzekoak, fatxadakoak barne.
• Konponketak diruz lagundu daitezkeen elementuetan.
• Elektrotresnak, bezeroei zerbitzuak emateko erabiltzen direnak barne.
  (mikrouhin-labeak, kafegailuak...).
• Altzarien muntaia.

-Edonola ere, oinarri hauetan araututako diru-laguntzak jasotzeko egindako
lanak, berrikuntza-lanak edo beste edozein proiektu egin ahal izateko, Udalak
horretarako berariazko baimena eman beharko du, Azkoitiko Herrigune Historikoa
Birgaitzeko Plan Berezian xedatutako arauei eta fatxaden dotoretasun publikoa
zein baldintza estetikoak arautzen dituen udal-ordenantzei jarraiki.

9. Eskaerak.  Eredua eta dokumentazioa
Diru-laguntza hauek jaso nahi dituztenek, eskaera idatziz aurkeztu behar dute
derrigorrez,  Azkoitiko Udalak horretarako eskuragarri jarritako eredu ofizialean.
Azkoitiko Udalak onartutako eredu ofiziala oinarri hauei atxikita ageri da.
Udaletxean ere eskuratu ahal izango da eredu hori.
Ez da onartuko Azkoitiko Udalak onartutako eredu ofizialean egindakoa ez den
eskaerarik.
Diru-laguntza eskatzeko, eskaeraz gain, honako dokumentazioa aurkeztu
beharko dute merkataritza-establezimenduek:
-Teknikari eskudunaren ziurtagiria, egindako obrak behar bezala egin direla
esanez. Ziurtagiri horrez gain, lanen argazkiak eta dagokion erakunde ofizialek,
2014 urtean emandako lizentziak edo baimenak ere aurkeztu beharko dira.
-Diruz laguntzea nahi den obrako gastuen jatorrizko fakturak edo horiek
fotokopia konpultsatua.

10. Akatsak zuzentzea
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Eskaera-instantziak edo horrekin batera doan derrigorrezko dokumentazioak
akatsen bat badu, edo osatugabea bada, erakunde interesatuei hamar eguneko
epea emango zaie, eskakizuna bidali eta biharamunetik kontatzen hasita,
antzemandako akatsak zuzentzeko.

11. Aurkezteko lekua
Eskaerak, behar bezala beteta, Azkoitiko Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu
beharko dira.

12. Aurkezteko epea
Eskaerak aurkezteko epea irailaren 22tik urriaren 3ra izango da.
Aipatutako epe hori kasu guztietan bete beharko da, ez da salbuespenik egingo.

13. Esleipenak egiteko prozedura
Diru-laguntzak esleitzeko prozeduraren erregimena lehiaketa bidezkoa izango
da.
Lehiaketa gisa joko da diru-laguntzak esleitzeko prozedura hau: aurkeztutako
eskaerak konparatzea, era horretan, balorazio-irizpideen arabera, horien artean
lehentasun bat ezartzeko, eta gehieneko 2.500,00 € ko kopuruaren mugaren
barne, betiere eskuragarri dagoen kreditua kontuan hartuz, aipatutako irizpideen
arabera, balorazio onena lortu duten eskaerei diru-laguntza esleitzea.
Eskaera onartu ondoren, dagokion diru-laguntza emateko beharrezko
espedientea irekiko da. Espedientea bideratzeko organo eskudunak behar
bezainbeste jarduketa egingo ditu ofizioz, era horretan, ebazpen-proposamena
egiteko datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko.
Organo bideratzailean onartutako eskaerak ebaluatu ondoren, horretarako
osatutako Balorazio Batzordeak horri buruzko txostena emango du.
Espedientea eta Balorazio Batzordearen txostena aztertu ondoren, organo
bideratzaileak ebazpen-proposamena egingo du, eta bertan, honakoa zehaztu
beharko du:

-Diru-laguntzak esleitu zaizkien erakunde eskatzaileen zerrenda, eta diru-
laguntzen zenbatekoa kasu bakoitzean.
-Jarraitutako ebaluazio eta balorazio-irizpideak.
-Ez onartzea proposatzen den eskaeren zerrenda, eta horiek ez onartzeko
arrazoiak.
-Organo bideratzailearen txostena, non adierazi beharko duen, eskuragarri
duen informazioaren arabera, ondorioztatzen dela onartzea proposatzen
den eskaerak aurkeztu dituzten erakunde guztiek diru-laguntzak
eskuratzeko baldintza guztiak betetzen dituztela.
Organo bideratzaileak Kontuhartzailetza Departamentura bidaliko du
espediente osoa, bertan ikuskatu dadin. Kontuhartzailetzaren txostena
espedientera atxikiko da.
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Organo bideratzaileak, kontuhartzailetza-txostenarekin batera, ebazpen-
proposamena egingo dio organo eskudunari, azken horrek ebazpen
arrazoitua eman dezan.
Ebazpen horretan, diru-laguntzak jasoko dituzten erakundeen zerrenda
azaldu beharko da, lehentasunaren arabera ordenatuta. Halaber, erakunde
bakoitzari esleitutako diru-laguntzaren zenbatekoa ere zehaztuko da, baita
zein diru-laguntza eskaera ez den onartzen ere, horretarako arrazoiak
emanez.
Ebazpena banaka jakinaraziko da.

14. Ebazpenerako epeak
Ebazpena eman eta jakinarazteko epea, gehienez, hiru hilabetekoa izango da,
eskaerak aurkezteko epea amaitu eta biharamunetik kontatzen hasita.
Epe horretan, berariazko jakinarazpenik jaso ez badute, beren eskaerak onartu ez
direla jo beharko dute erakunde eskatzaileek.

15. Mahaia eta balorazio-irizpideak
Azkoitiko Udalak Balorazio Mahai bat osatuko du, Merkataritzako zinegotziak,
Merkataritzako teknikariak, udal aparejadoreak, Herrixen Merkataritza Elkarteko
teknikariak osatutakoa, besteak beste. Diru-laguntzak esleitzeko proposamenak
baloratzeko orduan, alderdi hauek hartuko dira kontutan:

- Diru-laguntzaren xede den obraren txosten teknikoa.
- Obren zenbatekoa.
- Eremuaren, kalearen, plazaren interesa eta sustapena.
- Establezimenduaren antzinatasuna.
- Negozio berri bat abian jartzea.

16. Diru-laguntzaren zenbatekoa eta ordainketa
Oinarri hauetan xedatutako laguntzak diru-laguntza itzulezin gisa joko dira, eta
oinarri hauetan xedatutako kontzeptuak diruz laguntzeko erabiliko dira soilik.
Diruz laguntzeko zenbatekoa zehazteko, aurkeztutako fakturak hartuko dira
kontuan. Faktura horietan jasanarazitako BEZa ez da diruz lagundu daitekeen
gastutzat joko, baldin eta zuzenean errekuperatu daitekeen gastua bada.
Kontuan hartu behar da merkataritza-establezimenduak irekitzeko inbertsioak
egiteko direla diru-laguntza hauek eta inbertsio edo gastu justifikatuaren %25eko
portzentajea izango dela diru-laguntza (BEZ errekuperagarria kendu ondoren),
gehienez 2.500,00 €  emango dira eskaerako.

17. Publizitatea
Emandako diru-laguntzen zerrenda, erakunde onuradunak eta diru-laguntzen
zenbatekoak zehaztuta, Udaletxeko Iragarki Taulan eta webgunean argitaratuko
dira, eta ez da beharrezkoa izango eskudun Administrazioaren Eguneroko
Ofizialean argitaratzea.
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18. Oinarri hauen interpretazioa
Oinarri hauen interpretazioaren inguruan inolako zalantzarik sortzen bada,
organo eskudunak izango du hori ebazteko eskumena.

19. Errekurtsoak
Oinarri hauen aurka berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da deialdia
onartu duen organo eskudunaren aurrean, hilabete bateko epean; edo bestela,
zuzenean Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu daiteke
Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean.
Oinarri hauek argitaratu eta biharamunetik aurrera hasten dira aipatutako bi
epeak.


