
                                                                       

KONTRATAZIORAKO LAGUNTZEN DEIALDIA ETA OINARRI ARAUTZAILEAK, LANBIDE- 
EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAK ENPLEGUA SUSTATZEKO EGINDAKO TOKIKO 
EKINTZETARAKO LAGUNTZA DEIALDIAREN ESPARRUAN, BUSTURIALDEA 
ESKUALDEKO ENPRESATAN

Bermeoko Udalak, 2020ko Euskal Enplegu Estrategiarekin bat eginik, enplegua sortu eta 
lurralde-kohesioa bultzatzeko herri-administrazioek sustatutako deialdietan parte hartu 
du.

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 2021eko laguntzen deialdiak, Lanbide- Euskal 
Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2021eko ekainaren 16ko ebazpen bidez 
argitaratuak (EHAA, 128 zk., 2020ko ekainaren 30ekoa) toki-erakundeei diru- laguntzak 
ematea aurreikusten du, enplegua sortzeko proiektuak abian jarri eta enpresei 
kontrataziorako diru- laguntzak emateko.

1. artikulua.- DEIALDIAREN HELBURUA ETA XEDEA:

Tokiko enpresek Lanbiden enplegu-eskatzaile moduan izena emanda dauden udalerriko 
langabeak ohiko lan-merkatuan kontratatzeko laguntza ekonomikoak emateko baldintzak 
arautzea. Hori guztia Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko enplegua sustatzeko toki-
ekintzetarako 2021eko laguntzen deialdiaren barruan (EHAA, 128. Zk., 2021eko ekainaren 
30ekoa).

2. artikulua.- ONURADUNAK:

Legez eratutako pertsona fisiko edo juridiko pribatuak izango dira onuradunak, baldin eta 
lantokia Busturialdeko eskualdean edukita han egiten badute jarduera ekonomikoa, 
prestakuntza-eta ikastun-kontratua ez den beste edozein lan-kontraturekin. Halaber, 
baldintza hauek bete behar dituzte:

-Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrarekiko 
betebeharrak eta diru- laguntzei buruzko indarreko araudiak ezarritako 
betebeharrak egunean izatea.

-Zigor- eta administrazio-arloan diru- laguntza edo laguntza publikoak lortzeko 
aukera galtzearekin zigortuta ez egotea, ezta hartarako ezgaitzen dituen legezko 
debekuaren eraginpean egotea ere.

Ez da diru- laguntzarik emango, baldin eta:

-Enpresaburuaren edo enpresaren kontrola duen inoren ezkontidea, oinordekoa eta 
gainerako senideak (bigarren mailara arteko odolkidetasuna edo ezkontza-
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ahaidetasuna), ezta sozietatearen izaera juridikoa duten enpresetako zuzendaritza-
kideak edo administrazio-organoetakoak direnenak ere, kontratatzen badira.

-Aurreko deialdietan diru- laguntza jaso duen enpresa batek langile bera 
kontratatzen badu.

Diru- laguntzak emateko, eta, hala badagokio,  ordaintzeko, aurretik honako baldintza 
hau bete beharko da: Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak eta haren 
erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo diru- laguntzen esparruan 
dirua itzultzeko edo zigorra jartzeko prozesuren bat hasita badago, prozesu horrek 
aurretik amaitu egin beharko du.

3. artikulua.- ESKABIDEAK AURKEZTEKO LEKUA, MODUA ETA EPEA:

Deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Administrazioarekin harreman elektronikoak izateko lege-betebeharra dagoenez, 
aurkezpena egoitza elektronikoan egingo da, horretarako eskuragarri dauden 
inprimakien bidez. Inprimaki horiek www.bermeo.eus estekan daude eskuragarri.

Diru- laguntza eskatu nahi duenak agiri hauek beteta eta sinatuta aurkeztu beharko 
ditu:

1. DIRU- LAGUNTZA ESKATZEKO EREDU NORMALIZATUA: I. ERANSKINA BETETA:

1.orrialdea. -Eskaera

2. orrialdea. -Enpresa edo entitateari buruzko informazioa.

3. orrialdea.- Diruz laguntzeko kontratuen eskaera

4. orrialdea. -Hirugarrenen alta agiria

5. orrialdea. - Alderdi hauek biltzen dituen zinpeko aitorpena:

-2021eko diru-laguntzen udal-programaren barruan egindako deialdira aurkeztu 
denez, deialdi horretako oinarriak ezagun dituela eta onartzen dituela.

-Enpresa onuradun izateko oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen dituela.

-Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, haren erakunde 
autonomoek eta Bermeoko Udalak emandako izaera bereko laguntzen edo diru- 
laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze edo 
zigor-prozeduraren eraginpean ez dagoela.
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-Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak eguneratuta izatea, eta 
Bermeoko Udalarekin zorrik ez izatea. Bermeoko Udaleko dagokion sailak ofizioz 
egiaztatuko du.

-Diru- laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen administrazio-
zehapenik edo zigor-arloko zehapenik jaso ez izana, ezta horretarako ezgaitzen 
duen legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, sexuarengatiko bereizkeria dela- eta 
gertatutakoak barne.

-Ez egotea  azaroaren 17ko 38/2003 Legeak (Diru- laguntzen Orokorra) 13. 
artikuluaren 2. zenbakian ezarritako gainerako egoeretan, diru- laguntzen 
onuradun izateko baldintzei dagokienez.

-Jarduerari ekiteko Bermeoko Udalaren hirigintza arloko lizentziak indarrean 
edukitzea. Honakoa ofizioz egiaztatuko du udaleko Hirigintza Sailak. Eskualdeko 
beste udalerri batzuetako hirigintzako udal lizentzien kasuan, kasuan kasuko 
udaleko hirigintza arloan egiaztatuko da.

-Kontratatutako langileari bere lana betetzeko materiala eta jantzi egokiak 
emateko konpromisoa.

-Indarrean dagoen laneko eta lan arriskuen prebentziorako legedia beteko 
deneko erantzukizunpeko aitorpena.

-Ez izatea enpresaburuaren edo enpresaren kontrola duenaren ezkontidea, 
oinordekoa eta gainerako senidea (bigarren mailara arteko odolkidetasuna edo 
ezkontza-ahaidetasuna), ezta sozietatearen izaera juridikoa duten enpresetako 
zuzendaritza-kideak edo administrazio-organoetakoak direnenak ere.

-Helburu bererako beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz 
pribaturen diru-laguntza, laguntza edo diru-sarrera eskuratu izana. Edo kontzeptu 
berarengatik eta helburu bererako diru- laguntza eskatuta, erabakitzeko zain 
egotea.

7. orrialdea. -Kontratazioaren datuak

2.  ESKATZAILEARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA:

-Pertsona fisikoa denean: 
 NANaren kopia
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 Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak ordaindu zaizkiola egiaztatzen 

duen ziurtagiria
 Foru Ogasunari ordaindu beharrekoak ordaindu zaizkiola egiaztatzen duen 

ziurtagiria
 Ogasunak emandako ziurtagiri eguneratua, JEZan altan dagoela ziurtatzen 

duena. 

-Pertsona juridikoa denean:
 IFKren kopia
 Enpresa eratzeko eskrituren fotokopia
 Ordezkatzeko ahalmena duen pertsonaren NANaren kopia
 Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak ordaindu zaizkiola egiaztatzen 

duen ziurtagiria
 Foru Ogasunari ordaindu beharrekoak ordaindu zaizkiola egiaztatzen duen 

ziurtagiria
 Ogasunak emandako ziurtagiri eguneratua, JEZan altan dagoela ziurtatzen 

duena. 

3. KONTRATATUTAKO PERTSONARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

Eskaera egiten duen erakundeak eskaera inprimaki bakarra aurkeztu beharko du.  Diruz 
lagundu beharreko kontratu bat baino gehiago aurkeztuko balitz I. eranskineko 3. 
orrialdea beteko litzateke aurkezten den kontratu bakoitzeko eta puntuatuko lirateke 
enpresen arteko diru- laguntzen banaketa handiena lehenetsita .

DOKUMENTU OROKORRAK:

- Kontratuaren xedeko pertsonaren NANaren kopia 

- Lan kontratuaren kopia eta haren jakinarazpena Euskal Enplegu Zerbitzuari.

- Kontratatu den pertsona, kontratazio egunean langabetua dela eta Lanbiden 
enplegu eskatzailea dela dioen ziurtagiria (Lanbideren izena emateko epeen 
ziurtagiria).

- kontrataturiko pertsonaren kontratazio eguneko erroldatze ziurtagiria, edo 
kontratazio osteko erroldatze agiria, Busturialdeko udalerriren baten noiz erroldatu 
den adierazten duena.

-Kontratatutako pertsonaren Gizarte Segurantzako alta ziurtagiria edo Gizarte 
Segurantzak kontratazio-egunean egindako enpresaren lan-bizitzaren txostena.
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-Kontratatutako pertsonaren lan-bizitzari buruzko txostena, Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusiak emana, kontratazioaren osteko datarekin.

KOLEKTIBOKOETAKOA IZATEAGATIK BERARIAZKO DOKUMENTAZIOA:

-Iraupen luzeko langabeak: inskripzio-aldien txostena, egiaztatzen duena langabeak 
540 egunetatik 360 egun langabezian eta enplegu-eskatzaile moduan igaro dituela, 
kontratatua izan aurretik.

-DSBEaren titularrak edo onuradunak Lanbidek emandako agiria, laguntzaren 
titularra edo onuraduna dela egiaztatzen duena.

Hala badagokio, ofizioz egiaztatuko da deialdian ezarritako gainerako betekizun 
espezifikoak betetzen direla.

Kontzeptu berarengatik edo helburu bererako diru- laguntza eskatu bada beste 
erakunde publiko edo pribatu batean, Bermeoko Udalaren aurrean aurkezten denak hori 
beren- beregi zehaztu beharko du, aipatuz zein erakunde edo erakundeei eskatu zaien 
finantzaketa, eta zenbatekoa den eskatutako, edo, hala badagokio, jasotako diru-
kopurua.

Udalak, kasu zehatz bakoitza kontuan hartuz, eskatzaileari beste edozein dokumentazio 
osagarria eskatu ahal izango dio, aurkeztutako proiektu osoa ebaluatzeko egokitzat 
jotzen badu.

OSORIK EZ DAUDEN EDO AKASTUNAK DIREN ESKABIDEAK::

Aurkeztutako eskabidea edo erantsitako dokumentazioa osorik ez balego edo konpon 
daitekeen akatsik baleuka, eskatzaileari esango zaio 10 laneguneko gehienezko epean 
konpontzeko, jakinarazpen hori egin eta biharamunetik zenbatzen hasita. Jakinaraziko 
zaio, halaber, horrela egin ezean eskabidea bertan behera geratuko dela..

EPEA:

Laguntzen eskabideak aurkezteko epea deialdia BAOn argitaratu eta hurrengo egunean 
hasiko da.

Eskabideak aurkezteko epea 2022ko apirilaren 1ean amaituko da.

Kontratazioak 2021eko martxoaren 13tik 2022ko apirilaren 1era bitartean legezko egin 
behar direla.
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Kontratu bakoitzeko, gehienez ere 6 hilabeteko diru-laguntza jasoko da, 2021eko 
martxoaren 13tik 2022ko ekainaren 30era.

Oinarriak eta eranskinak Udalaren www.Bermeo.eus/Iragarki taula estekan 
kontsultatzeko aukera egongo da.

Eskabideak aipatutako epeez kanpo aurkezten badira, ez dira onartuko, eta izapide 
gehiago egin gabe artxibatuko dira.

4. artikulua.- DIRU- LAGUNTZAREN ZENBATEKOA ETA DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN 
GASTUAK 

Eman beharreko diru- laguntzen guztizko zenbatekoa 274.852,96 eurokoa da gehienez 
ere, udal-aurrekontuko 01000-43300-4710003 partidaren kontura. Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuko zuzendari nagusiak 2021eko azaroaren 8an emandako Ebazpenean ezarritako 
aurrekontu-kredituen kargura finantzatuko dira. Ebazpen horren bidez, Bermeoko 
Udalari 274.852,96 euroko diru- laguntza eman zitzaion, 2021eko ekitaldirako Enplegua 
Sustatzeko Tokiko Ekintzen diru- laguntza deialdiaren barruan.

Horri dagokiola, 2.6.2.4. artikuluak dio tokiko erakundeek kontratatutako langileen % 40 
behintzat emakumeak izango direla. Beraz, ehuneko horri erantzunez, diru- laguntzen 
zati bat emakumeak kontratatzeko erabiliko da.

Ildo horretatik, eta aurreko premisak aintzat hartuta, laguntza hauek emango dira:

A. Lanaldi osoko hiru hileko lan-kontratu bakoitzeko, 3.000 euroko laguntza; lanaldi 
osoko sei hileko edo gehiagoko lan-kontratu bakoitzeko, 6.000 eurokoa. Denbora 
partzialeko kontratuen edo hiru eta sei hilabete bitartekoen kasuan, diru- 
laguntza lanaldiaren edo/eta lan egindako denboraren proportzionala izango da

Laguntzaren amaierako zenbatekoak ez dira izango enpresak kontratatutako 
pertsonen truke ordaindu beharreko soldata-kostuen eta gizarte-segurantzako 
gastuen (kontratu-amaierako kalte-ordainak eta gizarte-segurantzako kuota 
barne direla) % 75 baino handiagoak.

Aipatutako diruz lagundutako zenbateko guztiak % 10 handituko dira, emakumeak 
kontratatzen badira. Igoera horiek aplikatuta, laguntzen amaierako zenbatekoa ez 
da izango erakunde edo enpresa kontratatzaileak kontratatutako pertsonen truke 
ordaindu beharreko soldata-kostuen edo gizarte-segurantzako kostuen 
(kontratu-amaierako kalte-ordainak eta gizarte-segurantzako kuota barne direla) 
% 100 baino handiagoa.
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B. Era berean, diru- laguntzak ematea aurreikusi da laneratzeko kolektibo berezi 
hauetako pertsonak kontratatzeko ; hots:

-DSBEaren titularrak edo onuradunak. 

- 35 urtetik beherako pertsonak. 

-Luzaroko langabeak. Iraupen luzeko langabetzat hartzen dira Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuan edo beste enplegu-zerbitzu publiko batzuetan enplegu-
eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeak, gutxienez 360 egunez 
kontratazioaren aurreko 540 egunetan. 

-55 urtetik gorako pertsonak.

Horretarako, laguntza hauek emango dira:

9.000 euroko laguntza emango da, lanaldi osoko sei hilerako edo gehiagorako lan-
kontratu bakoitzeko. Denbora partzialeko kontratuen edo hiru eta sei hilabete 
bitartekoen kasuan, diru- laguntza lanaldiaren edo/eta lan egindako denboraren 
proportzionala izango da. 

Adierazitako kasuan, laguntzaren amaierako zenbatekoak ez dira izango enpresak 
kontrataturiko pertsonen truke ordaindu beharreko soldata-kostuen eta gizarte 
segurantzako kostuen (kontratu-amaierako kalte-ordainak eta gizarte 
segurantzako kuota barne direla) % 100 baino handiagoak.

Aipatutako diruz lagundutako zenbateko guztiak % 10 handituko dira, emakumeak 
kontratatzen badira. Igoera horiek aplikatuta, laguntzen amaierako zenbatekoa ez 
da izango erakunde edo enpresa kontratatzaileak kontratatutako pertsonen truke 
ordaindu beharreko soldata-kostuen edo gizarte-segurantzako kostuen (kontratu-
amaierako kalte-ordainak eta gizarte-segurantzako kuota barne direla) % 100 
baino handiagoa.

Diru- laguntza jasotzeko, ezinbestekoa da Busturialdean bizi den pertsona bat 
kontratatzea

Edozein kontratazio-modalitate legezko egin ahal izango da, prestakuntza eta ikastun 
kontratua izan ezik.

Ez da diruz lagunduko lanaldi partzialeko kontratuak% 50 baino gutxiago badira

Ez dira inola ere diruz lagunduko 2022ko ekainaren 30etik aurrerako soldata-kostuak.

5. artikulua.- EMAKIDARAKO PROZEDURA 
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Diru- laguntza hauek emateko prozedura norgehiagoka-prozedura da.

6. artikulua.- DIRU- LAGUNTZA EMATEKO IRIZPIDE OBJEKTIBOAK:

Aurkeztutako eskabideak alderatzea izango da prozedura, eskabideak lehentasun-
ordenan ipini ahal izateko, artikulu honetan ezarritako irizpide objektiboak kontuan 
hartuta. Helburu horretarako, eskabideak eskuratutako puntuazioaren arabera 
ordenatuko dira, puntu gehien duen eskabidetik hasita..

Halaber, lortutako puntuazioaren arabera ordenatutako itxarote-zerrenda sortuko da, 
oinarri hauetan ezarritako baldintzak bete arren -deialdian finkatutako gehienezko 
kreditua agortu delako- onetsi ez diren eskabideekin. Hartara, soberakinik badago -dela 
enpresa onuradunek diru- laguntzei uko egiten dietelako, dela ezarritako baldintzak 
betetzen ez dituztelako-, organo-emaileak beste deialdirik egin beharrik gabe erabaki 
ahal izango du itxarote-zerrendako lehenari eta hurrengoei ematea diru- laguntza, libre 
geratutako kreditua agortu arte

Aurkeztutako proiektuak faktore hauen arabera baloratuko dira: 

1. Kontratatzeko lehentasuna duten kolektiboak:

-Emakume langabea:  puntu 1
-DSBEaren titularra edo onuradun langabea: puntu 2
-Luzaroko langabea: puntu 2
-55 urtetik gorako pertsona: puntu 2
-35 urtetik beherako pertsona: puntu 2

2. Kontratuaren iraupena:

-4 eta 6 hilabeteren arteko iraupena (biak barne): puntu 1
-6 hilabete baino gehiagoko iraupena: 1,5 puntu 
-Iraupen mugagabea puntu 2

3. Lanaldi mota:

-Lanaldi osoko kontratuak: puntu 1

Enpresen arteko berdinketa gertatzen bada, ondorengoek hautsiko dute berdinketa:

1. Sarrera hurrenkera laguntza eskaeraren erregistroan (eskaera erregistratutzat 
hartuko da eskaeraren erregistroaren datan, dokumentazio guztiarekin)

2. Enpresa batek kontratu baterako baino gehiagorako eskatzen badu diru-
laguntza, hainbat enpresaren artean laguntza ahalik eta zabalen banatzea 
lehenetsiz lagunduko eta puntuatuko dira.
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7. artikulua.- INSTRUKZIOA ETA EBAZPENA:

Merkataritza, Turismo eta Ekonomia Sustapenerako Saila – Behargintzari dagokio 
oinarri hauetan aurreikusitako diru-laguntzen kudeaketa. Hautatze eta jarraipen 
batzorde bat eratuko da horretarako, Bermeo, Mundaka eta Sukarrietako Behargintza 
eta Gernika-Lumoko Lanbide Ekimenak eskualdeko garapen agentzia bietako langileek 
osatua. Batzorde honek aztertu eta ebaluatuko ditu aurkeztutako eskabideak.

Hautatze eta jarraipen batzordeak proposamena egin ostean emango edo ezeztatuko 
dira diru-laguntzak Bermeoko Udalaren Alkatetzaren dekretu bidez.  

Interesdunei jakinarazpena egiteko epea hamar (10) egunekoa izango da, ebazpena 
egiten den egunetik aurrera. 

Epea igarota, ez balego eskabideari legokiokeen berariazko ebazpenik, ukatutzat 
emango da, aurrerago berariaz ebatz litekeen arren.

Nolanahi ere, deialdi honen bidez araututako diru- laguntzetarako, ezinbestekoa izango 
da diru- laguntza emateko ebazpenaren unean aurrekontu eta kreditu egokiak eta 
nahikoak egotea.

Aurretiaz Bermeoko Udalaren diru- laguntzak lortu izanak ez die eskatzaileei inolaz ere 
aldeko eskubiderik ematen, eta ez dira aintzat hartuko modu horretako aurrekariak diru- 
laguntza berriak emateko kasuan.

Diru-laguntza ematen edo ukatzen duen Bermeoko alkatearen ebazpenak amaitutzat 
emango du administrazio bidea, eta horren aurka jakinarazpena hartzen den hurrengo 
egunetik hasita, hilabeteko epe barruan berraztertze errekurtsoa jarri lezake edo 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, jakinarazpena hartzen den hurrengo egunetik 
hasitako 2 hilabeteko epe barruan, Gernika-Lumoko administrazioarekiko auzi-
epaitegian.

Bermeoko Udalak behar den moduan emango du aditzera espedientean jasotako 
informazioa, aplikatu beharreko araudiarekin bat etorriz.

8. artikulua.- ONURADUNEN BETEBEHARRAK:

Deialdi honetako diru- laguntzen pertsona edo entitate onuradunek honako betebehar 
hauek bete behar dituzte:

a) Diru- laguntzak ematea arautzen duen Bermeoko Udal ordenantzak zehazten 
dituen arauak behar bezala betetzea, baita diru- laguntza emateko ebazpenak ezar 
litzakeen baldintza zehatzak ere.
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b) Emandako diru- laguntza onartzea. emakida jakinarazten den egunetik aurrera, 
zazpi eguneko epean, pertsona edo entitate onuradunek ez badiote beren- beregi eta 
idatziz diru- laguntzari uko egiten, onartutzat joko da.

c) Diru- laguntza erabiltzea eskatu zen helburu zehatzerako.

e) Hala badagokio, diruz lagundutako kontzeptuaren harira egiten diren sustapen-
elementuetan eta kartel, testu edo agirietan (horiek EAEko bi hizkuntza ofizialetan 
argitaratu beharko dira) Bermeoko Udalaren Ekonomia Sustapen Sailaren babesaren 
aipamena sartzea

f) Helburu bererako jaso den edozein diru- laguntza jakinaraztea, publikoa ala 
pribatua, eta, betiere, jasotako zenbatekoa adieraztea. 

g) Bermeoko Udalarekin lankidetzan aritzea, hala eskatuz gero, azterlanak, inkestak 
edo estatistikak egiteko, bai eta lantaldeetan parte hartzeko ere..

h) Bermeoko Udalak egin ditzakeen egiaztapen guztiei men egitea. 

i) Deialdi honen 9. artikuluak ezartzen duen bezala, emandako zenbatekoa nola 
erabili den gaineko zuribidea egitea.

j) Jasotako dirua zertan erabili den justifikatzen duten agiri guztiak gordetzea, 
egiaztatze eta kontrol jardueretarako eska baitaitezke

k) Kontabilitate liburuak, erregistroak, eginbideak eta bestelako agiriak behar 
bezala ikuskatuta edukitzea, merkataritza-legeak eta onuradunari aplika dakiokeen 
sektoreko legeak exijitzen duten moduan, baita diru- laguntzen oinarri arautzaileek 
exijitzen dituzten kontularitzako egoerak eta erregistroak ere, egiaztatze- eta kontrol-
eskumenak egoki exekutatze aldera. 

l) Jasotako dirua itzultzea (azaroaren 17ko Diru- laguntzen 38/2003 Lege Orokorrak 
37. artikuluan zehazten dituen itzulketarako kasuren bat ematen bada).

m) Bermeoko Udalarekiko zein administrazio publikoarekiko zerga-betebeharrak, 
baita Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ere, egunean izatea diruz lagundutako 
prozesuan

9. artikulua.- DIRU- LAGUNTZA JUSTIFIKATZEA:

Diruz lagundutako aldia bukatu ostean (2022ko ekainaren 30ean), laguntzaren erakunde 
onuradunek 115 eguneko epea izango dute hura justifikatzeko, eta egoitza 
elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dute

Horretarako aurkeztu beharreko dokumentazioa honako hau da: 
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-Kontratazio datuak: II. ERANSKINA beteta.

-Diru- laguntzaren xede den kontratazio-aldiko nominen kopia.

-Diru- laguntzaren xede den kontratazio-aldiko nominak kobratu izanaren bankuko 
egiaztagiria. 

-Diru- laguntzaren xede den kontratazio-aldiko langileen zerrenda nominala eta 
kotizazioen likidazioen zerrenda.

-Kontratazio-aldiko soldata-kostuen ziurtagiriak.

-Foru Ogasunari ordaindu beharrekoak ordaindu zaizkiola egiaztatzen duen ziurtagiria
-Ogasunak emandako ziurtagiri eguneratua, JEZan altan dagoela ziurtatzen duena.

Gehieneko epea amaitzen denetik bi hilabete igaro ondoren, justifikatu gabekotzat joko 
da, Diru- laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37b artikuluaren 
ondorioetarako.

10. artikulua.- BATERAGARRITASUNA 

Kontratatzeko diru- laguntzak ezin izango dira bateratu kontzeptu eta helburu 
berberetarako beste administrazio publiko batzuek edo beste erakunde pribatu edo 
publiko batzuek emandakoekin, Gizarte Segurantzak emandako hobariekin izan ezik.

11. artikulua.- DIRU- LAGUNTZA ORDAINTZEA 

Ordainketa bakarra egingo da, hilabeteko epean gehienez, diru- laguntza jasotzeko 
baldintzak betetzen direla egiaztatzen denetik. 

12. artikulua.- EBAZPENA ALDATZEA 
Diru- laguntza emateko aintzat hartu diren irizpideen gaineko edozein aldaketak, betiere 
diru- laguntzaren xedea bete dela ulertzen bada, diru- laguntza emateko ebazpena 
aldatzea ekar dezake.

13. artikulua.- DIRU- LAGUNTZA ITZULTZEA 

1.- Jasotako laguntza udal diru-kutxara itzuli behar izatea gerta liteke, diru- laguntza 
ordaindu denetik eta itzulketaren bidezkotasuna erabaki bitarteko epeari legozkiokeen 
atzerapen interesak barne, honako kasuren bat gertatuz gero:

a) Emandako zenbatekoa eskatu den xederako ez erabiltzea.
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b) Diru- laguntza jaso izana horretarako beharrezkoak ziren baldintza guztiak bete 

gabe.
c) Onuradunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, deialdi honen 8. artikuluan 

onartutako betebeharrak ez betetzea. 

d) Jardueraren kostu errealari erreparatuz, gehiegizko finantzaketa; kasu horretan, 
soberakinaren zenbatekoa itzuli beharko da.

e) Beste erakunde publiko edo pribatu batzuen diru- laguntza edo bestelako 
laguntzekin batera emandako gehiegizko finantzaketa; kasu horretan, 
onuradunak Bemeoko Udalak emandako zenbatekoa itzuli beharko du, 
finantzatutako guztizko zenbatekoarekiko udalak emandako zenbatekoaren 
proportzioan. 

f) Diru- laguntza emateko ebazpenean onuradunei ezarritako baldintzak edo 
betebeharrak ez betetzea, jarduera egiteko edo proiektua gauzatzeko moduari 
dagokionez. Kasu horretan, egindako ez-betetzeen larritasuna hartuko da 
kontuan itzuli beharreko zenbatekoa zehazteko, ekitate- eta proportzionaltasun-
printzipioei jarraikiz.

2.- Itzuli beharreko zenbateko osoa edo zati bat zehazteko, proportzionaltasun- eta 
ekitate- printzipioak hartuko dira kontuan, eta, horretarako, kasu bakoitzaren nondik 
norakoak hartuko dira kontuan.

3.- Alkatetzak emango du itzulketa eskatzeko ebazpena.

4.- Diru- laguntzei buruzko Lege Orokorraren II. tituluko II. kapituluaren arabera, 
itzulketa-espedientea urriaren 1eko 30/12015 Legearen (Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena) VI. tituluan ezarritako prozedura-
arauetara egokituko da, eta bertan, entzunaldi-izapidea egingo zaio interesdunari, 
hamabost (15) egun balioduneko epean.

5.- Diru- laguntza itzultzeko betebeharra egiaztatu ondoren, organo eskudunak ebazpena 
emango du betebehar hori jakinarazteko. Ebazpen hori arrazoitua izango da, eta berariaz 
adieraziko da itzultzeko betebeharra eragiten duen arrazoia, itzuli beharreko zenbatekoa 
eta borondatez ordaintzeko epea. Halaber, ohartaraziko da, aurreikusitako epean 
itzulketa egiten ez bada, premiamendu-bidera joko zaiola.

14. artikulua- KONFIDENTZIALTASUN KLAUSULA
Diru-laguntza eskabidea aurkeztean, erakunde eskatzaileak onartu egiten du eta 
adierazi deialdian ezartzen diren baldintza guztiak betetzen dituela eta bere xehetasun 
guztiak onartzen dituela. 
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Era berean, azaltzen du, eskabidean azaltzen diren datu pertsonalak bere onetsiarekin 
biltzen direla eta hori onartzen duela. Datu hauek automatizatu egingo dira eta udal 
honek behar den moduan baimendutako fitxategietan sartuko direla eta fitxategi horiek 
udal kudeaketarako baino ez direla erabiliko baimentzen duela. Beste herri administrazio 
batzuei edo beraien erakundeei helarazi edo komunikatu ahal izango dira Datu 
Pertsonalak Babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 
(EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu 
horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta Datu 
Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 
3/2018 Lege Organikoa.abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak aurreikusitako 
kasuetan. 

15. artikulua- EMANDAKO DIRU – LAGUNTZEN PUBLIZITATEA
Deialdia arautzen duten oinarri horiek eta diru-laguntza emateko erabakia Diru-
laguntzen Oinarri Nazionalean argitaratu beharko dira, sektore publikoa 
arrazionalizatzeari eta administrazioa erreformatzeko beste neurri batzuei buruzko 
irailaren 16ko15/2014 Legeak aldatu zuen Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 20. 
artikuluarekin bat etorriz

AZKEN XEDAPENA 

Diru- laguntzen deialdi honek aurreikusten ez dituen kasuetarako, honako lege eta 
araudiak aplikatuko dira: azaroaren 17ko Diru- laguntzen 38/2003 Lege Orokorra; 
azaroaren 17ko Diru- laguntzen 38/2003 Lege Orokorra onartzen duen uztailaren 21eko 
887/2006 Errege Dekretua; eta Bermeoko Udalak ematen dituen Diru- laguntzen Oinarri 
Arautzaileak onartzen dituen Ordenantza Orokorra.
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