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IRUN 2020 TALKA PLAN EKONOMIKO ETA 

SOZIALA 
EKONOMIA ETA OGASUN ORDEZKARITZA 

1. Egungo egoera 

COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko joan den martxoaren 14an 

Alarma Egoera deklaratu izana  aurrekaririk gabeko arazo larria eragiten ari da 

gure gizartean, mugikortasunean eta produkzio jardueran ezarri diren 

murrizketen ondorioz sortua.  

Testuinguru horretan, eta esparru ekonomikoan, Irungo Udala eta Bidasoa 

Bizirik lanean ari dira  bizi dugun egoera aztertzen, sortzen ari diren behar 

berriei erantzun ahal izateko. Horretarako, harreman zuzena ezarri da hiriko 

industria sarearekin eta Enpresa Txiki eta Ertainekin. 

Hasiera batean, Udalak, jarduera geldiarazi izanaren lehen ondorioak arintze 

aldera, kasu batzuetan dekretu bidez eta beste batzuetan akordio bidez, zera 

erabaki zuen: 

-Udal zergen ordainketa atzeratzea eta ematen edo egiten ari ez diren 

zerbitzuen tasak kentzea.  

-Aparkaleku kontrolatuaren zerbitzua (TAO) ezabatzea. 

-Udalaren hornitzaileei ordaintzeke dauden ordainketak egitea. 

-Harreman zuzena hiriko sare ekonomikoarekin: industria eta Enpresa txiki eta 

ertainak. 

-Bidasoa Bizirikeko Enpresa Zentroko ekintzaileei alokairuak baliogabetzea. 

-Enpresa txiki eta ertainentzako eta autonomoentzako informazio eta 

aholkularitza lerroak irekitzea. 

-Hiriko merkataritzan kontsumoa suspertu "Irun etxetik" lehiaketa bidez eta 

bonoak banatuz. 

Arlo sozialean, lehenengo neurriak adinekoen eta ekonomikoki egoera 

ahulean dauden kolektiboen beharrei erantzutera bideratu dira: 
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-Zuzenean harremanetan jarri gara hirian bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako 

pertsonekin, eta orain, bakarrik bizi diren 65 urtetik gorako pertsonei zuzenduta 

edo adin nagusiagoko pertsonekin bizi direnei begira lanean ari gara. 

-Gurutze Gorriko eta Babes Zibileko boluntarioen laguntzarekin, mandatuak eta 

sendagaiak etxera eramaten dira, eta Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren 

onuradunen kopurua handitu egin da, adinekoentzako jatorduen banaketa 

areagotuz. Halaber, elikagaien bankuarekin ere kolaboratzen ari gara. 

-Larrialdi bereziko laguntzetarako gastua handitu da, konfinamendu egoeran 

gauden denbora honetan bizitza pertsonal eta familiarrerako hainbat gastu 

ordaintzeko ahalmen ekonomikorik ez duten pertsonen behar berriei 

erantzuteko. 

Egungo egoeraren ondorioek sektore publikoaren gastu ahalmenean ere 

eragina dute. Foru Ogasuneko arduradunek ezagutzera eman dituzten azken 

aurreikuspenen arabera, 2020 urteko diru-bilketak ia heren bat egingo du 

behera osasun-krisiaren aurretik ezarrita zeuden aurreikuspenekin alderatuta. 

Era berean, kontuan hartu beharko da udal eskumeneko zerga eta tasen 

bilketak zer-nolako gorabehera izango duen. Hala, egokia dirudi, halaber, diru-

sarreren murrizketa horrek udal aurrekontuan izango dituen ondorioak 

kalkulatzea, eta baliabide horrek herritarrei eskainiko dizkien lehentasun berriak 

berriz konfiguratu beharko dira. 

Egoera horretan, Alarma Egoerak eta konfinamendu neurriek dirauten bitartean, 

eta bizitza soziala eta ekonomikoa pixkanaka berreskuratzeko zain, Irungo 

Udalak beharrezkotzat jotzen du osasun-krisiaren aurreko normaltasuna 

berreskuratzeko zailtasun gehien izango dituzten Irungo kolektibo eta herritarrei 

laguntzeko daukagun asmo hori indartuko duten hainbat neurri hartzea eta 

proposatzea. "Inor ez dadila atzean geratu" arau bat da  gure helburuan. 
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2. Talka Plana  

 

PIZGARRI EKONOMIKOAK 

Laguntza ekonomiko bakarra eta apartekoa. Norberaren konturako langileei 

edo autonomoei zuzenduta, eta martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak 

eta martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuak eragindako mikroenpresei ere 

zuzenduta dago, eta haien helburua enpresei likidezia ematea izango da, 

hainbat aukerarekin. Oro har, jarduera, enplegua mantentzera eta gastuetan 

laguntzera bideratuta egongo litzateke laguntza hori, hala nola alokairua, 

hornitzaileei egin beharreko ordainketak, zergak, autonomoena bezalako 

kuotak eta kredituei eustea bezalako gastuetarako, hain zuzen. 

Kanpoan geratuko lirateke, halaber, enpresa handien filialak edo nazioan edo 

nazioartean ezarpen handia duten enpresak, baita beren kontura lan egiten 

duten langile fisikoentzat edo autonomoentzat Lanbideren aparteko laguntza 

lortu dutenak ere, haien jarduerak etenda geratu direlako. 

Laguntzen ildo nagusiak honako hauek izango lirateke: 

XEDEA 

Norberaren konturako langileen edo autonomoen eta 10 langile baino 

gutxiagoko mikroenpresen zuzeneko galera ekonomikoko egoera arintzeko 

eman beharreko laguntzak arautzea, baldin eta haien jarduerak etenda edo 

larriki kaltetuta geratu badira COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera 

kudeatzeko alarma-egoeraren deklarazioaren ondorioz, eta haien jarduerari 

eusten laguntzeko helburuarekin. 

ONURADUNAK 

Honako hauek izan daitezke onuradun: 

1. lerroa.- Norberaren konturako langileak edo autonomoak, eta 10 langile 

baino gutxiagoko mikroenpresak, Irunen kokatutako jarduera ekonomiko baten 

titularrak, baldin eta ixtera behartuak izan badira edo, laguntza eskaeraren 

aurreko hilean fakturazioa gutxienez % 75 murriztu zaiela egiaztatzen badute, 

2019ko urritik 2020ko martxora bitarteko sei-hilekoan hileko batez 

bestekoarekin alderatuta, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren eta 
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martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuaren bidez COVID-19ak eragindako 

osasun krisiaren egoera kudeatzeko alarma egoera deklaratu izanaren 

ondorioz. 

2. lerroa.- Norberaren konturako langileak edo autonomoak, eta 10 langile 

baino gutxiagoko mikroenpresak, alarma egoeraren indarraldian 

establezimendua irekita eduki arren, egiaztatu ahal badute fakturazioa % 50 eta 

% 75 artean murriztu zaiela gutxienez laguntza eskatu aurreko hilean, 2019ko 

urritik 2020ko martxora bitarteko seihilekoan hileko batez bestekoarekin 

alderatuta. 

DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA-DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN 

GASTUAK 

Dirulaguntzen zenbatekoa honakoa izango da:  

 1 lerroa: 800€ 

 2 lerroa: 500€ 

Diru kopuru horiei ondorengo osagarriak erantsiko zaizkie: 

-200€ko osagarria, onuraduna jarduera egiten ari den negozio-lokalaren 

errentaria bada. 

-200€ko genero-osagarria, onuraduna emakumea bada edo, onuraduna 

pertsona juridiko bat den kasuan, sozietatean emakumearen partaidetza 

%50etik gorakoa bada. 

-100€ko osagarria enpresak 1 eta 5 langile artean baditu, edo 200€koa, 

enpresak 6 eta 9 langile artean baditu. 

Beraz, 1. lerrorako laguntzaren gehieneko zenbatekoa 1.400€ da, eta 2. 

lerrorako laguntzaren gehieneko zenbatekoa 1.100€. 

Laguntzen Deialdi bat onartuko da, guztira 1.600.000€ko zenbatekoarekin. Hala 

ere, zenbateko hori handitu egingo da, behar izanez gero, izan ere aurkezten 

diren eta onartzen diren eskabide guztiak bideratzeko aukera eman nahi da. 

II- Kultura-ehunari laguntzeko bide arruntak lehenestea. Kontratuen eta 

hortik sortzen den enplegua mantentzeko berariazko aplikazioa kulturaren 

arloan, eta epeak luzatu eta aldatzea beharrezkoa denean. Era berean, 

beharrezko neurriak hartuko dira birprogramatutako kultura jarduerak berresten 
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joaten diren heinean, horietako bakoitzari dagokion diru-zenbatekoaren 

portzentaje baten ordainketa aurreratzeko.  

Jarduera soziokulturaletarako zenbatekoa 800.000 €koa da. 

III- Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Planerako (PAES) eta 

irisgarritasun dirulaguntzak  indartzea. Tokiko gremioen jarduera 

ekonomikoa sustatzeko eta era horretako obrek etxeentzat dakarten gastua 

beren gain hartzen laguntzeko, hainbat dirulaguntza lerroren deialdiak onartuko 

dira, lanen kostuaren % 30 arte estaliz; horrek 1.500.000€ko aurrekontua 

eragingo luke. 

Laguntza horiek bi fasetan eskainiko dira: Lehen fasean, udaberrian, Udalak 

kudeatzen urteak daramatzan lerroak, baina zenbatekoa aldatuz, 260.000€ 

guztira: galdarak berritzeko, leihoak aldatzeko eta bainuontziak kendu eta 

dutxak jartzeko.  

Bigarren fasean, udatik aurrera, beste bi lerroen deialdiak egingo dira: igogailu 

eta ezkaratzetako lanetarako laguntzak eta fatxada eta teilatuetarako 

dirulaguntzak. Lerro horietarako, Udalak 1.240.000€ izango ditu. 

 

 

 

OBRA GAUR EGUN PROPOSAMENA   

Energia 

Iraunkorraren aldeko 

Ekintza Plana (PAES) 

Galdarak berritzea 300 €/unit. 700 €/unit. 

260.000 € 

udaberrian 

Leihoak aldatzea 400 €/m² (gehien. 

1.200 €) 

400 €/m² (gehien. 

1.500 €) 

IRISGARRITASUNA 

Bainuontziak kendu eta 

dutxak jartzea 

%30 (gehien. 600 

€) 

%30 (gehien. 900€) 

Igogailuak eta ezkaratzak 

BERRIA 

%20 (gehien. 

8.000 €) 

%30 (gehien. 

25.000 €) igogailua 
1.240.000 € 

udatik 

aurrera 

%30 (gehien. 

12.000 €) ezkaratza 

Fatxadak eta teilatuak 

BERRIA 

---- %30 (gehien. 

25.000 €) 

GUZTIRA       1.500.000 € 
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Halaber, Irungo Udalaren aurrekontuan jasota dauden autokontsumo 

energetikorako laguntzen deialdia egingo da ahalik eta lasterren, Irungo 

Udalaren Aurrekontuan jada jasota daudenak 60.000€ko zenbatekoarekin; 

zenbateko hori gorago adierazitako koadroan jasota dago. 

IV- Hornitzaileei arin eta azkar ordaintzea Udalarentzat egindako 

zerbitzuengatik ordaintzeke dauden fakturak, eta epe horretan hornitzaileei 7 

egunetan ordaintzeko konpromisoa.  

V- Kontratazio publikoaren esparruan, mantenimenduko obren eta 

zerbitzuen aktibazio azkarra, bereziki eraikuntza-sektoreko enpresa txiki eta 

ertainetan eraginez. 

 

PIZGARRI SOZIALAK 

 

Pertsonen arreta. Gizarte Ongizateko kontu-sailak indartzea 

Bataz besteko kostuaren kalkulua egin da, momentuz, zerbitzu horiek 

maiatzaren 31 arte mantenduko direla aurreikusita. 

ZERBITZUA 
Alarma Egoeraren 

kostua 

Zubia zentroa + Martindozenea zentroa 208.497,29 € 

Jatorduen kontratua aldatzea  5.000,00 € 

Ama Xantalengo Laguntza Zerbitzuen 

kontratua aldatzea 
59.057,86 € 

  272.555,15 € 

 

Hala ere, zerbitzu horiek mantentzeko beharrezko neurriak aztertu eta hartuko 

dira, egoeraren bilakaera eta zer-nolako premiei aurre egin beharko zaien 

kontuan hartuta.  
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II- Urgentziazko laguntza sozialak 

Kudeaketaren prozedura errazteko baldintzak aldatu egin dira,  malgutuz. 

Gizarte-larrialdietarako laguntzak indartu egin dira Eusko Jaurlaritzak eginiko 

451.138,00€ko transferentziaren bitartez.   

 

URGENTZIAZKO LAGUNTZA SOZIALAK 2020ko Aurrekontua 

GLL (AES) 775.000,00 € 

GLL indartua COVID-19 451.138,00 € 

Laguntza bereziak 142.000,00 € 

  1.368.138,00 € 

 

Aztertuko da Interneterako sarbide-kuoten ordainketa laguntza berezietarako 

sarbidea ahalbidetzen duten kontzeptuen artean sartzea, edo bestela, 

dirulaguntza espezifikoko lerro bat onartzea familia kalteberen arrakala digitala 

murrizteko, era horretan Interneterako sarbidea erraztearren eta, horrela, 

administrazio elektronikorako, lan-mundurako, kultura eta aisialdi edukietarako 

eta, bereziki, adin txikikoen hezkuntza jarduera errazteko.   

 

PIZGARRI FISKALAK 

I-Bide publikoa okupatzeagatiko tasaren hobaria.  Alarmari buruzko 

Dekretuak bete-betean du eragina bide publikoa erabiltzea eskatzen duten 

jarduera hauetan. Hona zerrenda: 

- Urdanibiako Azoka  Txikia / Mercadillo azokako salmenta-postuak eta 

antzekoak. 

- Ostalaritza-establezimenduek irabazteko asmoz, mahaiez, aulkiez eta antzeko 

beste elementu batzuez okupatzea. 

- Beheko solairuan, neurri handiko eguzkitakoak eta olanak jartzea (fatxadan 

finkatuta), ostalaritza-arloko lokaletarako. 

Ez dira igorriko alarma-deklarazioaren eta osasun-krisiaren ondorioz gauzatu  

ezin diren jarduerei dagozkien eta dagoeneko baimenduta dauden okupazioen 

tasei buruzko ordainagiriak, horien artean arestian aipatutakoak daudela. 
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COVID-19ren osasun-krisiak eragindako alarma-egoeratik eratorritako 

mugimenduen murrizketen zati bat edo guztiak kendu ondoren berriro hasi 

daitezkeen okupazioei dagokienez, kontuan hartu behar da gizarte-urruntzeko 

balizko neurriek eta herritarrek kutsa ditzaketen beldurrek dagoeneko 

baimenduta dauden okupazioak gutxiago aprobetxatzea ekarriko dutela. 

Horri dagokionez, aldi batean, 2020ko abenduaren 31ra arte, 

Azoka Txikiko okupazioei dagozkien zergapeko egitateen ondorioz jada 

baimendutako okupazioei eta aprobetxamenduei dagokien kuota %95 murriztea 

planteatzen da, baita ostalaritza-establezimenduetako mahaiei, aulkiei, 

mahaitxoei eta neurri handiko eguzkitakoei (fatxadan finkatuta daudenak) ere.   

Era berean, eta etorkizunean urruntzeko har daitezkeen neurriak aurreikusiz, 

Ordenantzan okupazio horien kuota %75 murriztea planteatzen da, agintaritza 

eskudunak ezarritako urruntze sozialeko neurriek eragina duten kasuetarako. 

II-Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren zenbait atalen hobaria (EJZ). 

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren 7. 

artikulua aldatzea planteatzen da, eta, horretarako, 2021eko urtarrilaren 1etik 

aurrerako ondorioekin, gaur egun Ordenantzan aurreikusten ez diren 2 hobari 

berri gehituko dira, eta ordenantzen 7.c) artikuluan aurreikusitako hobariaren 

kuotaren hobariaren portzentajea handituko da, %25etik %50era pasatuz. 

Zehazki, honako hobari hauek gehituko zaizkio ordenantzaren testuari: 

 

- Dagokion kuotaren %50era arteko hobaria, edozein jarduera ekonomiko 

gauzatzen hasi eta gutxieneko udal-kuota ordaintzen dutenentzat, jarduera 

amaitu eta hurrengo bost urteetan zehar, jardueraren garapenaren bigarren 

zerga aldia amaitu eta gero. 

Hobaria aplikatzeko, beharrezkoa izango da aurretik jarduera ekonomikoa 

beste titulartasun batekin gauzatu ez izana. Jarduera aurretik beste 

titulartasun batekin egin dela ulertuko da, besteak beste, bat-egite, zatiketa 

edo jarduera-adarren ekarpenen kasuetan. 

Hobaria aplikatzeko, beharrezkoa izango da aurretik jarduera ekonomikoa 

beste titulartasun batekin gauzatu ez izana. Jarduera aurretik beste 

titulartasun batekin egin dela ulertuko da, besteak beste, bat-egite, zatiketa 

edo jarduera-adarren ekarpenen kasuetan. 
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Hobariaren aplikazio-aldia iraungiko da Jarduera Ekonomikoen gaineko 

Zergaren Testu Bategina onartzen duen 1/1993 Foru Dekretu 

Arauemailearen 5. artikuluko 1. zenbakiko b) letran aurreikusitako 

salbuespena amaitu eta bost urtera. 

 

 

- Kuotaren %50era arteko hobaria, udal-kuotaren bidez zergak ordaintzen 

dituzten subjektu pasiboentzat, baldin eta jardueraren errenta edo etekin 

garbia negatiboa bada hobaria aplikatu aurreko zergaldian, edo Ordenantza 

Fiskalak zehaztutako kopurua baino txikiagoa bada. Ordenantza fiskal horrek 

hainbat hobari-ehuneko eta muga ezarri ahal izango ditu, egindako jarduera 

ekonomikoa sailkatzen den zergaren tarifen zatiketa, taldekatzea edo taldea 

zein den kontuan hartuz. 

 

- Kuotaren %50era arteko hobaria, udal-kuotagatik zergak ordaintzen 

dituzten eta energia berriztagarriak edo kogenerazio-sistemak 

aprobetxatzeko instalazioetatik energia erabiltzen edo ekoizten duten 

subjektu pasiboentzat. Hurrengo hobariaren kuotaren %25etik %50era igoko 

litzateke hobariaren ehunekoa, Ordenantzaren 7. artikuluko c) letran jasoa 

dagoela. 

 

 

Neurri hauen kostuaren zenbatespena 300.000€ da. 

 

TOKIKO KONTSUMORAKO PIZGARRIAK 

I-Irungo saltokietarako erosketa-bonoa. Irungo tokiko merkataritzan 

erosketak egitea eta kontsumoa sustatzea; kopuru hori onuragarria izango da 

bertako merkatarientzat eta Irungo familientzat. 

Erosketa-bono bidezko 2 kanpaina egitea aurreikusten da: Lehenengoa, 

alarma-egoera bukatutakoan edota ohiko merkataritza-jarduerari hasiera 

ematen zaionean (maiatza-ekaina/ekaina-uztaila) eta, bigarrena irailetik urrirako 

hilabeteetan.  

Era berean, ostalaritzak merkataritzak baino beranduago irekiko duela 

aurreikusten denez, ostalaritza lanean hasten denerako ostalaritza-bonoen 

kanpaina bat aurreikusten da. 
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Kanpaina honetan parte hartzen duten ostalaritzako establezimenduetan eta 

saltokietan eskainiko dira bonoak (Baztertuta geratuko dira nazioan edo 

nazioartean ezarpen handia duten enpresa handien filialak). 250.000€ € 

II-“Irun etxetik” programa. Lehiaketa honek hainbat helburu ditu; alde batetik, 

alarma-egoeratik eratorritako konfinamendu-egoerari aurre egiten lagunduko 

duten jarduerak sortzea, lehiaketa formatua piztuz, egoera horretan garatzen 

diren hainbat jardueraren bidez. Bestetik, tokiko merkataritzan eta tokiko 

ostalaritzan kontsumoa suspertzea eta berriz aktibatzea du helburu, behin 

alarma-egoera bukatzen denean tokiko merkataritzan eta ostalaritzan 

kontsumitzeko bonuak banatuz. 7.800 € 

III- Online salmentarako eta digitalizaziorako plataformak. Produktuak eta 

kanalak dituen web-orria eta hedapen-kanpainak. Denden elkarteekin eta 

merkatarien elkarteekin batera finantzatzea. 

"Online merkataritza" plataforma, online merkataritzako plataforma bat eta 

beste kanal batzuk inplementatuko lirateke, hala nola aplikazioak. Lehen fase 

honetan 40 saltoki inguruk hartuko lukete parte. Ekintza hori hiriko merkataritza-

sarearekin eta Bidasoa Bizirik-etik adostuta egingo da. 70.000€. 

Tokiko nekazaritza-produktuak saltzeko plataforma espezifikoari laguntzea, 

gaur egun dauden ekimenak kontuan hartuta (Bidasoa km0), eta tokiko 

ekoizleen banaketa abian jartzeko azterketak. 

Udazkenetik aurrera merkataritza digitalizatzeko udal-laguntzak. GFAk 

eskatutako fakturazio elektronikoa abian jartzearen ildotik, Covid 19ak eraginda 

ezarpena atzeratu egingo da, baina TICKET BAI merkataritza-sare osoak bete 

beharko ditu. 60.000€. 

IV- Irungo liburutegietako funtsak handitzea. Udalak ezohiko inbertsio-

partida bat bideratuko du, Irungo tokiko merkataritzaren bidez bideratua, hiriko 

liburutegietako funts bibliografikoak eta multimedia-sistemak handitzeko. 

100.000 € 

Era berean, CBAren web-orrian edo, halakorik ezean, kulturaren web-orrian, 

Irungo Udalaren jabetzako ikus-entzunezko edukiak eskuratu ahal izateko atari 

bat sortzea, dagozkion hedapen-eskubideekin.  
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TOKIKO KONTSUMOA 

Irun merkataritza eta ostalaritza 

bonoak 250.000,00 € 

“Irun etxetik” programa 7.800,00 € 

Online salmentarako eta 

digitalizaziorako plataformak 130.000,00 € 

“Merkataritza on-line plataforma” 70.000,00 € 

Merkataritza digitalizatzeko 

dirulaguntza 60.000,00 € 

Liburutegietako funtsak 100.000,00 € 

GUZTIRA 487.800,00 € 

 

 

PRESTAKUNTZA PIZGARRIAK 

I.- Onlineko salmentarako ikastaroak doan. Bidasoa Bizirik eta Gipuzkoako 

Merkataritza Federazioaren arteko adostasuna, merkatariei eta ostalariei 

ikastaroak emateko. Nahitaezko itxialdian denbora erabiltzeko modu bat da 

prestakuntza jasotzea eta salmenta-tresna horren bidez etorkizunari aurre 

egitea. 

1.fasea: Online izan behar badu, gaur egun etxean prestatzeko tresnak 

dituztenentzat da: 20.000 € 

2.fasea: Aurrez aurreko prestakuntza osatzea, ahal denean oinarrizko tresnak 

emateko Konekta zaitez-ekin koordinatua + online prestakuntza 20.000 €  

II- Prestakuntza etxetik Online prestakuntza-lerroa Bidasoa Biziriken 

eskutik. Helburua: Beren lanbide-profila hobetzeko interesa dutenei laguntzea, 

bilera birtual eraginkorrei, urrutiko komunikazio anitzeko plataformen erabilerari 

edo telelaneko metodologiei buruzko prestakuntzekin. Orain, kalitatezko online 

prestakuntza eskaintzen duten plataformak identifikatzen eta zabaltzen ari gara, 

eta plataforma horiek irekita eta doan jarri dituzte, bizi dugun egoeraren 

ondorioz. Xede publikoa: "Ekintzaileak, autonomoak, mikroenpresak", jarduera-

sektorea ez da garrantzitsua. 1. fasean 20.000 € hasieran eta bigarren fasean, 

urrian, beste 20.000 €. 

III- Gizarte- eta lankidetza-ekintzailetzari buruzko prestakuntza-lerroa. 

Bidasoa Bizirik arloan garatutako ekintzen artean, gizarte- eta kooperatiba-
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ekintzailetza indartzea eta gizarte-ekonomiako enpresekiko/erakundeekiko 

laguntza eta lankidetza sendotzea. 

 

LABURPENA 

Jarraian, dokumentuan jasotako estimuluak eta laguntza-lerro nagusien 

zenbatekoak zehazten dira: 

  

Talka Plana Gastu berria 

Pizgarri 

ekonomikoak 

Mikroenpresak/merkataritza 1.850.000,00 € 1.600.000,00 € 

PAES+IRISGARRITASUNA 1.500.000,00 € 1.240.000,00 € 

Pizgarri sozialak 1.510.000,00 € 451.138,00 € 

Tokiko kontsumorako pizgarriak 487.800,00 € 180.000,00 € 

Prestakuntza Pizgarriak 80.000,00 € 80.000,00 € 

Pizgarri fiskalak 300.000,00 € 300.000,00 € 

  

5.727.800,00 € 3.851.138,00 € 

 

 

SOZIALIZAZIOA ETA INFORMAZIOA 

I-Irun ekintzan-eko ezohiko deialdia. Ezarri beharreko neurriak ekonomia-

ehunarekin bateratzea. 

II-Telefono eta online bidez arreta emateko leihatila bat irekitzea. 

Dirulaguntzen onuradun izan nahi duten pertsona eta enpresentzat. 
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BESTE ADMINISTRAZIOEI ESKAERAK 

 

I-Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren hobaria merkataritzan eta 

ostalaritzan, baldin eta hobari hori merkatariari badagokio. Gipuzkoako Foru 

Aldundiari, egungo foru-arauaren aldaketa proposatzeko. Udalak ez du 

eskumenik tokiko zergetan hobariak ezartzeko, zerga arautzen duen Foru 

Arauak ezartzen duenaz harago. 

II- Uztailean eskolak indartzea. Eusko Jaurlaritzari eskatzea azter dezala 

errefortzu-eskolak egiteko aukera, egoerak ahalbidetzen badu, beharrezko 

segurtasun- eta higiene-neurriak gordez. Indartze hori, batez ere eta lehentasun 

gisa, Bigarren Hezkuntzako ikasturteetarako eskatzen da, horiek baitira osasun-

krisi honek gehien kaltetu dituen ikasleak. Era berean, kontuan hartu behar da 

beken edo laguntzen berrikuspena (jantokia, eskolaz kanpokoak eta garraioa, 

batez ere), 2019ko errenta-mailek ez dutelako jasotzen familia askok osasun-

krisiarekin bizi duten egoera berria. 

 

Irun, 2020ko apirila 

 


