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2022ko abenduaren 29an Udalaren Osoko Bilkurak erabaki bat hartu zuen 

Okondon beren kontura jarduera bati ekiten dioten langabeentzako 
dirulaguntzen oinarriak onesteko, eta 2023/01/13an argitaratu zen ALHAOn. 
Erabaki horrekin bat, dirulaguntza horietarako deialdia onetsi behar da eduki 
hau jasotzen duen EBAZPENAREN bidez: 

 

1.- XEDEA 
Oinarri hauek araututako dirulaguntzen xedea da Okondon 

ekonomia-jarduera berria abian jartzen duten langabeen ekintzailetza 
bultzatzea, eta aktiboki parte hartzea udalerrian aberastasuna sortzen duten 
enpresa-proiektuak abian jartzeko. 

 
2.- ONURADUNAK 
Langabetzat hartuko da Lanbiden edo beste enplegu-agentzia batean 

enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dagoena. 
Ekonomia-jarduera berritzat hartuko da EJZn lehenengoz alta eman duen 

pertsona juridikoarena edo banakoarena. 
Kanpoan geratuko dira izendapena edo forma juridikoa aldatzen, kapitala 

handitzen edo egitura aldatzen duten enpresak, baldin eta enpresa hori 
dagoeneko existitzen bada. 

Era berean, ez da onartuko jarduera bera edo antzekoa egin izana 
norbere kontura EJZn alta ematen den dataren aurreko bi urteetan. 

 

3.- BETEKIZUNAK 
1.- Oro har, betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 
-Langabezian egotea eta Lanbiden edo beste enplegu-agentzia batean 

izena emanda egotea. 
-Langile autonomoen araubide berezian izena emanda egotea, edo bestela, 

dagokion araubidean; betiere, sozietatearen estatutu edo eratze-eskrituraren 
bitartez egiaztatzen bada langile bazkidea dela. 

-Okondoko ekonomia-jardueren zegan izena emanda egotea eta, edozein 
kasutan, jarduera berria Okondon helbideratzea. 
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-Okondon erroldatuta egon beharko da 3 hilabete lehenagotik gutxienez. 
-Udalarekiko betekizun fiskalak eta zerga-betekizunak egunean izan 

beharko dira. 
 

2.- Aurrekoaz gainera, kolektibo hauek jarraian aipatzen diren baldintzak 
bete beharko dituzte langile autonomoen araubide orokorrean edo dagokion 
mutualitatean alta ematen duten unean: 

-Desgaitasuna duten langileak: % 33ko desgaitasuna edo handiagoa 
aitortuta izatea, 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren (azaroaren 29koa, 
desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko 
Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena) 4.2 artikuluan ezarritakoaren 
arabera. 

-Iraupen luzeko langabeak: langile autonomoen araubide orokorrean alta 
emanda egotea eta langabezian egotea alta eman aurretik, gutxienez 12 
hilabeteetan jarraian. 

-Genero-indarkeriaren emakume biktimak: egoera hori egiaztatzea 
1/2004 Lege Organikoan (abenduaren 28koa, Genero-indarkeriaren aurka oso-
osoko babesa emateko neurriei buruzkoa) ezarritakoaren arabera. 

 

3.- Ezingo dira onuradunak izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aipatutako inguruabarren batean 
daudenak. 

 

4.- ONURADUNAREN BETEBEHARRAK 
Dirulaguntzen Legean oro har eta tokiko ordenantza orokorrean ezarritako 

betekizunak bete beharko dira. Organo emaileak egin beharreko egiaztapen- eta 
kontrol-jardueren menpe jarriko dira, eta jarduera horiek gauzatzean eskatzen 
zaien dokumentazioa aurkeztuko dute. 

Hala badagokio, ekonomia-jardueren gaineko zergaren pean egoteko 
betebeharra izango dute urtebetez jarraian, ekonomia-jardueraren gaineko 
zergan edo Gizarte Segurantzaren araubidean alta eman den lehenengo 
egunetik zenbatzen hasita. 

Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emateko betebeharrik ez dutenek 
edo sozietate bateko kide direnek urtebetez jarraian Gizarte Segurantzako 
kuota ordaindu izanaren ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte, Gizarte 
Segurantzaren araubidean alta eman den lehenengo egunetik zenbatzen 
hasita. 
Betebehar horiek betetzen ez badira (onuraduna hiltzean edo ezintasun 

iraunkor osoko, absolutuko edo handiko egoeretan izan ezik), jasotako 
dirulaguntza osorik eta dagozkion interesak itzuli beharko dira. 

Ez da kausa arrazoitutzat hartuko Gizarte Segurantzan baja ematea edo 
jarduera uztea arrazoi ekonomikoengatik. 
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Betetzea betetze osora nabarmen hurbiltzen denean, 
proportzionaltasun-printzipioa aplikatzeak zehaztuko du itzuli beharreko 
zenbatekoa. 

 

5.- ZENBATEKOA 
1.- Laguntzak, oro har, hauek izango dira: 
-Gizonak: 450,00€ -Emakumeak: 500,00€ 

 

2.- Pertsonaren bat kolektibo hauetakoren batekoa bada, laguntzari 
zenbateko hauek gehituko zaizkio: 

-Gutxienez % 33ko desgaitasun aitortuta: 50,00€ 
-Genero-indarkeriaren emakume biktima: 50,00€ 
-45 urtetik gorakoa: 50,00€ 
-30 urtekoak edo gutxiagokoak: 50,00€ 

 

6.- PROZEDURA 
Eskabideak aurkezteko 30 egun naturaleko epea izango da 

ekonomia-jardueren gaineko zergan edo, bestela, Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusiko Langile Autonomoen Araubide Berezian alta eman eta 
hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 

EJZn 2022an alta eman dutenek deialdia argitaratzen denetik 30 egun 
naturaleko epea izango dute, halaber, laguntza eskatzeko. 

Laguntza-eskabideak Okondoko udaletxean aurkeztuko dira (Zudubiarte 
1, 01409 Okondo) eta eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira: 

-Eskatzailearen nortasuna egiaztatzeko dokumentuaren kopia. 
-Gizarte Segurantzaren autonomoen araubideko altaren fotokopia. 
-Lanbiden edo beste enplegu-agentzia batean alta eman izanaren 

txartelaren fotokopia. 
-Dirulaguntzen Legean ezarritako debekuren bat ez izateari buruzko 

erantzukizunpeko adierazpena. 
-Garatu beharreko jardueraren memoria. 
*Hala badagokio, hauek egiaztatzea: 
Sozietate berriaren langile bazkidea izatea, estatutuak edo 

eraketa-eskritura aurkeztuz. 
Desgaitasuna, dokumentu ofizialaren bitartez. 
Genero-indarkeriaren biktima izatea, indarrean dagoen araudiaren 

arabera. 
 

Okondoko Udalak egingo ditu dirulaguntzak emateari edo ezesteari 
buruzko ebazpenak, Alkatetzaren Ebazpenen bitartez. 
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Dirulaguntza ordaindu aurretik, ezarritako betekizunak betetzen direla 
justifikatu beharko da, bai eta dirulaguntza ematea oinarritzen duen jarduketa 
egin izana ere. 

Laguntzak aurrekontuko partida agortu arte emango dira. 
Emandako dirulaguntzak jendaurrean jarri ahal izango dira Okondoko 

Udalaren webgunean. Deialdia eta laguntzak emateko baliatuko den aurrekontu-
kreditua adieraziko dira, bai eta onuradunak, emandako zenbatekoa eta 
dirulaguntzaren xedea ere. 

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 15/1999 Legearekin bat, 
deialdia aurkeztearekin eskatzaileek baimena ematen dute beren datu 
pertsonalak tratatzeko, eta jakinaren gainean geratzen dira “langileak 
kudeatzeko” fitxategi bat dagoela, dirulaguntza-eskabideak kudeatzeko 
helburuarekin, besteak beste. Eskatutako datuak emateari uko eginez gero, 
ezingo da dirulaguntza-eskabidea kudeatu. 

 

Alkatea, Jon Escuza del Campo. 

Elektronikoki sinatutako dokumentua. 


