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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

URIZAHARREKO UDALA

2018. urtean zehar egindako kirol, kultura eta gizarte ekintza arloko dirulaguntzen deialdia, 
norgehiagoka prozeduraren bidez

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan 
aurreikusitakoarekin bat etorriz, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Deialdiaren testu osoa 
Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean dago ikusgai: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans.

Lehenengoa. Onuradunak

Pertsona eta entitate hauek izan daitezke dirulaguntzen onuradun:

Irabazteko xederik gabeko kirol klubak, elkarteak eta erakundeak, behar bezala erregistratuta 
badaude ekainaren 22ko 7/2007 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko elkarteenak, xedatu-
takoaren arabera, eta beren programak edo jarduerak udalaren eremuan bakarrik gauzatzen 
badira.

Onuradunen betebeharrak:

— 2018an, udalerrian, gizarte, kultura eta/edo kirol arloko sustapen jarduketak egin izana.

— Haien jardun esparruak eragina izatea Urizaharreko udalerrian.

— Elkartearen egoitza udalerrian egotea.

— Ezin izango dira dirulaguntzen onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorrak 13.2 eta 13.3 artikuluetan jasotzen diren egoeraren batean dauden 
pertsona eta elkarteak.

Bigarrena. Xedea

Sustatzea irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeek Urizaharreko udalerrian 2018. 
urtean gauzatzen dituzten proiektu eta jarduerak, ekitaldi honetan fakturatutakoak, eta honako 
arlo hauetakoak:

1. Gizarte eta komunitatea sustatzeko jarduerak:

— Emakumeen eta gizonen aukera berdintasuna.

— Gizarteratzea eta/edo kulturartekotasuna.

— Hirugarren adina.

— Umeentzako eta/edo gazteentzako hezkuntza, aisia eta astialdiko jarduerak.

— Osasun prebentzioa.

— Etengabeko prestakuntza eta boluntarioak sustatzea.

— Sentsibilizazioaren ingurukoak: ingurumena...

2. Kultura sustatzeko jarduerak:

— Arte prestakuntza eta sormena.

— Herritarrek parte hartzen duten kultura jarduerak, salbu herriaren zaindariaren jaiak eta 
herri bazkariak.

— Kultura zabalkundea: hitzaldiak, ikastaro monografikoak, erakusketak...

— Kultura txangoak: museoetako, erakusketetako, natura parkeetako eta antzekoetako sa-
rrerak.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
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3. Kirola sustatzeko jarduerak:

— Kirol jarduerak.

— Kirol ekitaldiak antolatzea eta egitea.

— Oinarrizko kirola sustatzea.

Honako hauek ez dira diruz lagunduko:

— Otorduek, egunsariek, joan-etorriek eta erabilera pertsonaleko bestelako materialek era-
gindako gastu pertsonalak.

— Elkartearen barru funtzionamenduaren eta kudeaketaren gastu materialak. Ezta elkartea-
ren edo irabazteko xederik gabeko elkartearen web orria mantentzeko gastuak ere.

— Udalak eskaintzen dituen proiektuen paraleloak, nola eta ez diren udalak eskainitakoen 
osagarriak.

— Federazio gastuak.

Kirol arloko elkarte eta talde legez eratuek material ez suntsigarria eta/edo ekipoak erosteak 
eragindako gastuak.

Hirugarrena. Oinarri arautzaileak

Urriaren 4ko alkatearen 121/2018 ebazpenaren bidez onartutakoak.

Dirulaguntzak norgehiagoka bidez emango dira: aurkezten diren eskaerak baloratu egingo 
dira; deialdian ezarritako balorazio irizpideen arabera, lehentasun hurrenkeran jarriko dira, 
eta aipatutako irizpideak aplikatuz esleituko dira dirulaguntzak, hurrengo puntuan jarritako 
mugekin.

Laugarrena. Laguntzaren zenbatekoa

Hau da 2018rako aurrekontu zuzkidura:

Mila bostehun (1.500,00) euro, Kultura eta Kirol Sustapena –Jardueretarako Dirulaguntzak 
334.481.000 aurrekontu partidaren kontura.

Dirulaguntzak borondatezkoak dira, eta aldez aurretik jaso izanak ez du berriro jasotzeko 
eskubiderik sortzen.

Udalaren dirulaguntza bateragarria da eskatzaileek lortzen dituzten beste guztiekin. Dena 
den, udalak emandako dirulaguntzaren zenbatekoak ezingo du onuradunak garatu beharreko 
jardueraren edo programaren kostua gainditu, dirulaguntza hori bakarrik hartuta edo beste 
erakunde publiko zein pribatu batzuen dirulaguntzekin batera.

Bosgarrena. Eskaerak aurkezteko epea

Eskabideak aurkezteko epea 2019ko urtarrilaren 15ean amaituko da, eta epe horretatik kanpo 
ez da eskabiderik izapidetuko.

Dokumentazioa Urizaharreko Udalaren sarrera erregistroan aurkeztu behar da, edo urriaren 
1eko 39/2015 Legeak, administrazio prozedura erkidearenak, 16. artikuluan adierazten dituen 
bideetako edozeinez baliatuz.

Eskabideak oinarri hauetan jasotako baldintza guztiak betetzen ez baditu, erakunde edo klub 
interesdunari eskatuko zaio zuzen dezala hamar egun balioduneko epean, bat etorriz urriaren 
1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen eta administrazio prozedura erkidearenak, 68. 
artikuluan xedatutakoarekin.

Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:

Udalak emandako eskabide ofiziala.
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— Eskabidea eredu ofizialean. (I. eranskina).

— Justifikazio kontu erraztua. (II. eranskina).

— Zinpeko aitorpena: xede bererako beste administrazio, erakunde edo entitate pu-
blikoren baten dirulaguntzarik edo laguntzarik eskatu edo jaso den ala ez adierazita. Beste 
dirulaguntzaren bat eskatu/edo lortu bada, jasota izan zein ez, zenbatekoa adierazi beharko da, 
bai eta zein erakunde publiko edo pribatuk eman duen ere, egoki bada; halaber, datuak bene-
takoak diren egiaztatzeko agiria aurkeztu beharko da. (III. Eranskina: xede bererako bestelako 
diru sarrerarik eskatu edo lortu ez bada. IV. Eranskina: xede bererako bestelako diru sarrerak 
eskatu eta/edo lortu badira).

— Gastu eta diru sarreren balantzea, xehatuta diruz lagundutako aldian egindako jarduera 
bakoitzeko.

— Diruz lagundu daitezkeen fakturen fotokopia konpultsatua eta horiek ordaindu izanaren 
justifikazioa.

— Eskatzailearen (elkartearen ordezkaria) NANaren/AIZren fotokopia eta elkartearen IFK. 
(beti ere dokumentazio hori dagoeneko udaletxean ez badago).

— Ziurtagiria, Urizaharreko Udalarekiko zerga betebeharrak egunean edukitzekoa (Udalak 
aurkeztuko du).

— Ziurtagiria, eskatzaileak Gizarte Segurantzako betebeharrak eta zerga betebeharrak egu-
nean eta beteta dituelakoa; halakoaren faltan, zinpeko adierazpena, betebehar fiskal eta/edo 
tributuzkoetan egunean dagoelakoa.

— Estatutuen fotokopia eta dagokion elkarte eta erakundeen erregistroan legez eratu eta 
inskribatuta dagoela egiaztatzen duen agiria. Ez da dokumentazio hori aurkeztu beharko, aldez 
aurretik Udaletxean aurkeztu bada, eta oraindik indarrean badago deialdi honetarako eskatutako 
dokumentazioa aurkezteko unean.

— Langile gastuak badaude edo erakunde onuradunek PFEZaren atxikipena duten fakturak 
aurkezten badituzte, 190 ereduaren kopia bidaliz egiaztatu beharko dute atxikipenak ordaindu 
dizkiotela Arabako Foru Aldundiari.

— Banketxeak emandako ziurtagiria, kontu zenbakia eta titularra jakinarazten dituena, elkar-
tearen izenean, nola eta udalean aurrez jasota ez dagoen.

Seigarrena. Justifikazioa

Dirulaguntzaren xede diren jardueren gastuak justifikatzeko dokumentazioa laguntza es-
kabidearekin batera aurkeztu beharko da.

Urizaharra, 2018ko urriaren 8a

Alkate-lehendakaria
JUAN JOSE BETOLAZA PINEDO
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