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ALKATE DEKRETUA 2020/108 

 

COVID-19 KORONABIRUSAREN EGOERA ETA BILAKAERAK 

ERAGINDAKO EGOERAK ARINTZEKO NORBANAKO ETA 

FAMILIENTZAKO UDAL DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO 

LARRIALDIKO DEIALDIA 

 

*Aurrekariak eta testuingurua 

2020ko urtarrilaren 30ean, Nazioarteko Osasun Erregelamenduaren 

Larrialdietako Batzordearen gomendioz, Munduko Osasun Erakundeko zuzendari 

nagusiak koronabirus 2019 delakoaren sorrera Nazioarteko Garrantzizko Osasun 

Publikoko Larrialditzat jo zuen. 

Harrezkero, nazioartean, estatuan eta gure autonomia erkidegoan antolatze eta 

euste neurriak hartu dira, gaixotasunari goiz antzemanez birusaren hedapena 

eteteko, kasuak isolatu eta artatzeko, kontaktuen jarraipena egiteko eta 

arriskuaren araberako gizarte urruntzeko neurriak sustatzeko. 

2020ko martxoaren 11n, Munduko Osasun Erakundeak nazioarteko pandemia 

deklaratu zuen COVID-19ak eragindako osasun publikoko emergentzia egoera. 

Testuinguru horretan, hainbat dekretu, agindu eta gomendio argitaratu dira. 

 

*Alarma egoeraren aitorpena 

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekreturen bidez, COVID-19ak eragindako 

osasun krisiaren kudeaketarako alarma egoeraren aitorpena egin da. 

Alarma egoerak Espainiako Estatuko lurralde osoa hartzen du. Hamabost 

eguneko iraupena izango du, eta Espainiako Estatuko Administrazio nahiz 

Gobernu organo ezberdinak izango dira tokian-tokian hartu beharreko neurriak 

zeintzuk izango diren seinalatuko dituztenak. 

Errege Dekretuaren Azken Xedapenetatik lehenak dio alarma deklarazio horren 

aurretik Erkidego nahiz tokiko gobernuek koronabirus COVID-19aren baitan 

hartutako neurriek indarrean jarraitzen dutela. Betiere, errege Dekretu honek 

xedaturikoarekin bat badatoz. 

Beraz, esan dezakegu, eta gaia Legorretako Udalera ekarriz, 463/2020ak 

ezarritako neurriak bete eta betearaztea dagokigula. 

 

*Deklarazioaren ondorioak 

Alarma egoeraren deklarazioak eragin zuzena du herritarren eguneroko bizitzan, 

bai beraien mugitzeko askatasunean zein beste eskubide batzuen egikaritzan. 
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Eraginak eta ondorioak zehazki zerrendatu ez badaitezke ere, hona hemen 

agerikoak: 

1.- Hezkuntza zentroen itxierak duen eragina ikasleen zaintzari dagokionez. 

Nagusiki adin txikiko zaintza eremuan, baita, ekonomikoki, jangelarako beka 

jasotzen zutenen kasuan ere. 

2.- Erresidentzi, eguneko zentro nahiz adinekoen zaintzara bideratutako zentroen 

itxiera edota mugak. 

3.- Lantokien itxiera ofiziala dekretatu ez izanak lana eta familia kontziliatzeko 

sortzen dituen arazoak. 

4.-Elikagai bankuak ixteak elikagai banaketa jasotzen zuten banakako eta familiei 

sortutako eragina. 

5.- Neurri horien aplikazioan norbere eskubide nahiz askatasunetan ezarritako 

murrizketak sorrarazitako gainontzeko kalte eta egonezinak, batez ere egoera 

zaurgarrienean aurkitzen diren kolektiboetan. 

6.- Zeharkako bestelako ondorioak. 

 

*Egoera arintzeko laguntza proposamena 

Diru-laguntza lerro honen xedea da COVID-19 koronabirusaren egoera eta 

bilakaerak eragindako egoerak arintzea norbanako eta familiei. 

Estatuko alarma egoeraren deklarazioak nahiz lehendakaritzan jasotakoak ez 

dituzte jaso egoera horren deklarazioak sorrarazitako kalteen inguruko 

konpentsaziorik, eta hauxe da beraz bilatzen dena. Egoera honen ondorioz 

derrigorrez aplikatu beharreko salbuespenezko prebentzio neurriak sorrarazitako 

egoera zailei aurre egitea eta erantzun bat ematea. Ahal den neurrian, udaleko 

baliabideak bideratzea eragindako kalteen aurrean herritarrei erantzun egoki bat 

emateko. Udala da herritarren aurrean dagoen lehen instituzioa; udala da 

gertukoena, eta lehen erantzunak bertatik bideratzea da asmoa. Betiere, 

gainontzeko administrazioek eremu honetan epe labur nahiz ertainean har 

ditzaketen bestelako neurriei kalterik egin gabe. 

Horretarako, aldizkakotasun izaerarik gabeko diru-laguntzak emango dira. 

Euskadiko Tokiko erakundeak arautzen dituen apirilaren 7ko 2/2016ko Legearen 

baitan. 

Ondorioz,  

Erabaki dut 

Lehena.- COVID-19 koronabirusaren egoera eta bilakaerak eragindako egoerak 

arintzeko norbanako, familientzako, udal diru-laguntzak emateko larrialdiko 

deialdia egitea. 

Deialdi hori ebazpen honen eranskin gisa jaso da. 



 
 

Espediente kodea: 2020IERR0002 
 

https://munigex.net/r/0/52/AAAAA9QQ7.Svmz 

 

 

 

Deialdia eta laguntza eskatzeko beharrezkoak diren gainontzeko dokumentuak 

udalaren webgunean (www.legorreta.eus) daude erakusgai, diru-laguntzak 

atalean. 

 

Bigarrena.- Deialdi honi aurre egiteko 2020. ekitaldiko udal aurrekontuan 

5.000,- euroko gastua baimentzea gizarte laguntzen programaren barneko 

partidan. 

 

Laguntza lerroak: 

 

A. Hezkuntza zentroen itxieraren ondorioz 0-12 urte bitarteko haurren 

zaintzarako eragozpenak arintzeko laguntzak eta eguneko zentro nahiz 

beste antzeko zerbitzuen itxieraren ondorioz mendekoen zaintzarako 

eragozpenak arintzeko laguntzak. 

Lerro honen barruan sartzen dira: 

A.1.- COVID-19aren ondorioz 12 urte bitarteko haurren edo menpekoen 

zaintzarako egin diren kontratazioak diruz laguntzea. 

Kontratazio bakoitzak gehienez ere (bizikidetza unitate bakoitzeko bat) 

hilabeteko 1000€ko laguntza jasoko du, betiere jardunaldi osoan. Gainontzeko 

kasuan lanaldiaren arabera murriztuz joango da. Zaintza eremuari dagokion 

indarreko Lan Hitzarmenaren betearazpena akreditatu beharko da. 

Legorretan erroldatua egotea ezinbesteko baldintza izango da laguntza hau jaso 

ahal izateko. 

A.2.- COVID-19aren ondorioz 12 urte bitarteko adingabeen edo menpekoen 

zaintzarako soldatarik gabeko baimen eskaerak eta antzekoek sortutako kalteak 

konpentsatzeko laguntzak. 

Laguntza 1000€koa izango da, betiere hilabete bateko epea eta bizikidetza unitate 

bakoitzeko bat erreferentziaz hartuz. 

Legorretan erroldatua egotea ezinbesteko baldintza izango da laguntza hau jaso 

ahal izateko. 

 

B.- Krisialdi honek sortutako egoeren ondoriozko beste laguntza batzuk, 

premiazkoak eta funtsezkoak izan daitezkeenak. 

 

Alkatea 
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ERANSKINA 

 

COVID-19 KORONABIRUSAREN EGOERA ETA BILAKAERAK 

ERAGINDAKO EGOERAK ARINTZEKO NORBANAKO ETA 

FAMILIENTZAKO UDAL DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO 

URGENTZIAZKO DEIALDIA. 

 

1.- Xedea eta lagundu daitekeen epealdia. 

Diru-laguntza lerro honen xedea da COVID-19 koronabirusaren egoera eta 

bilakaerak eragindako egoerak arintzea Legorretan bizi diren norbanako eta 

familiei dagokienez. 

Zaintza eta lana uztartzeko zailtasunak areago dira  COVID19-aren ondorioz, eta 

horrek sortutako ezintasun ekonomikoak eta kalteak konpentsatu nahi dira 

laguntza hauekin, udal baliabideak horretara bideratuz. 

Udala da herritarren aurrean dagoen lehen instituzioa eta gertukoena, eta lehen 

erantzunak bertatik bideratzea da asmoa. Betiere, gainontzeko administrazioek 

eremu honetan epe labur nahiz ertainean har ditzaketen bestelako neurrien 

kalterik gabe. 

Horretarako, aldizkakotasun izaerarik gabeko diru-laguntzak emango dira. 

Jarritako laguntza horiek larrialdi egoera bakoitzak sortutako gastuari zati batean 

aurre egitera bideratuko dira. 

 

2.- Laguntza ekonomikoen izaera. 

Diruz lagungarriak izango diren kontzeptuak honako hauek dira: hezkuntza 

zentroen itxieraren ondorioz 0-12 urte bitarteko haurren zaintzarako eragozpenak 

arintzeko laguntzak eta eguneko zentro nahiz beste antzeko zerbitzuen itxieraren 

ondorioz mendekoen zaintzarako eragozpenak arintzeko laguntzak. 

 

3.- Diru-laguntzaren ordainketa. 

Diru-laguntzak xede duten helburua egiaztatu bezain pronto ordainduko dira. 

 

4.- Aurkeztu beharreko agiriak eta eskaerak egiteko epea. 

Diru-laguntza eskaerarekin batera honako dokumentazio hau atxiki behar da: 

A.1.- COVID-19aren ondorioz haurren edo mendekoen zaintzarako egin diren 

kontratazioak diruz laguntzea. 

Kontratua aurkeztu beharko da. 
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A.2.- COVID-19aren ondorioz haurren zaintzarako soldatarik gabeko baimen 

eskaerak eta antzekoek sortutako kalteak konpentsatzeko laguntzak. 

Baimen eskaera eta baimena bera egiaztatzen duen dokumentua aurkeztu beharko 

da. 

Legorretan erroldatua egotea ezinbesteko baldintza izango da laguntza hau jaso 

ahal izateko. 

 

Ebazpena: Alkatetzak. 

Prozeduraren ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesatuei, Administrazio 

Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 2015eko urriaren 1eko 

39/2015 Legeko 41.1 artikuluaren arabera; betiere, emandako diru laguntzak 

udalaren webgunean argitaratzeko aukera baztertu gabe. 

Laguntza lerro hau bateragarria izango da beste administrazioek martxan jar 

ditzaketen laguntzekin, baina ezingo da COVID-19aren ondorioz sortutako galera 

ekonomikoa baino gehiago jaso. Halakorik gertatuz gero, martxan jarriko da 

33/2003 diru-laguntzen araudiak aurreikusten duen itzulera prozedura. 

 

 

 
 
 
 


