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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

Kirol egitasmoak bideratzeko lehia libre bidezko diru-laguntzen 2018ko deialdia

Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko urriaren 5ean onetsi du 2018an kirol egitasmoak bidera
tzeko dirulaguntzen deialdi hau. Kirol egitasmoak bideratzeko lehia libre bidezko dirulagun
tzen oinarri arautzaileak, Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko urriaren 5ean onetsitakoak aplikatu 
zaizkio deialdiari.

LEHENENGOA. Objektua

Deialdi honen xedea da norgehiagokako araubidean ematea Laudio Udalak Kultura, Kirol eta 
jai Arloaren bidez ematen dituen dirulaguntzak. Dirulaguntza horiek Laudion kirol egitasmoak 
antolatu, garatu eta gauzatzeko dira, baita bertoko klub eta kirolarien gastuak finantzatzeko ere.

BIGARRENA. Onuradunak

Onuradunaren izaera edukiko du kirol jarduerak bakarka edo kolektiboki sustatzen edo egiten 
duen pertsona orok, betiere, jarduera horiek deialdi hau eraentzen duten oinarri arautzaileetan 
zehazten diren ezaugarriak betetzen badituzte.

HIRUGARRENA. Diruz lagunduko diren proiektu eta gastuak

Proiektu eta gastu hauek lagundu ahalko dira diruz deialdi beraren barruan:

— Kirol federatua bultzatzen dutenak.

— Udalerriko lehen hezkuntzako ikastetxeetako ikasleak kirola egitera animatzeko proiektuak.

— Dibertsitate funtzionala duten pertsonak kirola egitera animatzeko proiektuak.

— Euskal Autonomia Erkidegoko edota Nafarroako Foru Erkidegoko federazioetako lizentzia 
duten kirolariak indibidualki edo kluben bidez partaide dituzten kirol jarduerak Laudion 
antolatzeko proiektuak. Atal honen barruko dirulaguntzak jaso ahalko dituzte eskolakiroleko 
probak ere.

— Bertoko kirol elkarteak edota klubak 50 kilometrora edo urrunago dauden lekuetara joan 
eta igoera faseetan, sailkapen faseetan edo txapelketetan parte hartzeko proiektuak.

— Kirol modalitate jakin bat herrian praktikatu ezin denean edo bertoko klubek ezin dute
nean kirolari baten mailak eskatzen dituen zerbitzuak eman, herriko kirolariek kanpoko klubetan 
aritzeko joanetorriak errazteko proiektuak.

LAUGARRENA. Eskaerak aurkeztea

Eskaerak egiteko, instantzia normalizatuak bete eta udaletxean aurkeztu beharko dira, Herri
tarren Arretarako Zerbitzuan (beheko solairuan), deialdi hau ALHAOn argitaratzen den egunaren 
biharamunetik aurrera; bestela ere, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Admi
nistrazio Prozedura Erkidearen Legean aurreikusten den edozein formatan aurkeztu ahalko da.

Eskaerekin batera, deialdia eraentzen duten oinarrien bosgarren puntuan zehaztutako doku
mentazioa ere aurkeztu beharko da.

BOSGARRENA. Aurrekontuko funtsen eskuragarritasuna eta diru-laguntzaren zenbatekoa

Deialdi honen bitartez emandako dirulaguntzen kopuru osoak ezin izango du inoiz gainditu 
aurrekontuan aurreikusitako zenbatekoa, alegia, 64.583,00 euro.
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Lote hauetan banatuko da zenbatekoa:

1. 45.715,00 euro kirol federatua egiten duten kirol elkarte eta klubentzako dirulaguntzetarako 
(lote honetatik kanpo geratzen dira urteko dirulaguntza izenduna izapidetzen zaien klubak).

2. 3.642,00 euro ikastetxeetan eskolakirola sustatzeko dirulaguntzetarako.

3. 920,00 euro dibertsitate funtzionala duten pertsonekin lan egiten duten kirol elkarte eta 
klubentzako dirulaguntzetarako.

4. 3.643,00 euro Laudion kirol jarduera puntualak antolatzeko.

5. 8.235,00 euro Laudiotik kanpo igoera faseetan, sailkapen faseetan edo txapelketetan parte 
hartzen duten kirol elkarte eta klubentzako dirulaguntzetarako.

6. 2.428,00 euro kirolarien joanetorrietarako beketarako.

Loteren bat eskatzaile barik geratzen bada edo esleitua duen dirukopuru osoa banatzen ez 
bada, balorazio organoak definituko du banatu gabeko zenbatekoaren helburua

Deialdiari dagokion gastua Laudioko Udalaren 2018ko aurrekontuko “Kirol elkarteentzako 
dirulaguntzak” izeneko 0600 3411 48100 partidan kargatuko dira.

SEIGARRENA. Balorazio eta ebazpen organoa

Kultura, Kirol eta Euskarako Osoko Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboko kideen eta or
dezkari politikoek osatuko dute balorazio organoa. Balorazio organoaren txostena eta espedien
tea aztertu ondoren, Kultura eta Kirol Azpiarloko arduradun politikoak ebazpen proposamena 
formulatuko dio Tokiko Gobernu Batzarrari.

Dirulaguntza emateko edo ukatzeko ebazpena eskaeran adierazitako helbidera bidaliko zaie 
erakunde eskatzaileei, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 
42. artikuluan xedatutako moduetan.

ZAZPIGARRENA. Diru-laguntza ordaintzea

Dirulaguntza ordaintzeko modua izango bankutransferentzia izango da: zenbateko osoaren 
ehuneko 80 aurreratuko da behin betiko ebazpena onesten denean eta justifikazioa egin au
rretik, jarduerak duen interes sozialaren ondorioz, eta ezbetetzerik antzematen bada eska dai
tezkeen erantzukizunak eta itzulketak gorabehera. Dirulaguntza justifikatu ondoren eta laguntza 
eman zuen organoak justifikazioa onartu ostean ordainduko da gainerako ehuneko 20.

ZORTZIGARRENA. Justifikazioa

Hilabeteko epea egongo da justifikaziodokumentazioa aurkezteko aurkezteko, dirulaguntza 
jaso duen jarduera amaitu denetik hasita edo dirulaguntzaren emakidaren berri jasotzen duen 
egunetik hasita.

Deialdi hau eraentzen duten oinarrien hamaseigarren puntuan adierazten da aurkeztu be
harreko dokumentazioa.

BEDERATZIGARRENA. Publizitatea

Deialdi hau ALHAOn, Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean eta udaletxeko iragarkien taulan 
argitaratuko da, eta zabalkunde ahal bezain handia emango zaio gizarte hedabideen bitartez.

Laudio, 2018ko urriaren 9a

Alkate-udalburua
JON IÑAKI URKIXO ORUETA
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ERANSKINA

Kirol egitasmoa bideratzeko lehia libre bidezko 
dirulaguntzen oinarri arautzaileak

1. Objektua.

2. Aurrekontuzuzkidura.

3. Onuradunak.

4. Onuradunen betebeharrak.

5. Eskaerak eta dokumentazioa.

6. Epea.

7. Balorazio irizpideak.

8. Dirulaguntzen zenbatekoa eta kalkulua.

9. Eskaerak aztertzea, ebaztea eta horretarako eskumena duten organoak.

10. Jakinarazpena eta ordaintzeko era.

11. Dirulaguntza ordaintzearen gaineko bermeak.

12. Dirulaguntzaren muga.

13. Bateraezintasunak.

14. Kontrol bermeak.

15. Ebazpena aldatzea.

16. Dirulaguntzen kitapena. Betebeharrak.

17. Dirulaguntza galtzea.

18. Partzialki itzultzea eta ezbetetzeak graduatzeko irizpideak.

19. Zehapenak.

20. Garapena, interpretazioa eta difusioa.

LEHENENGOA. Objektua

Laudio Udalak Kultura, Kirol eta Jai Arloaren bitartez ematen dituen dirulaguntzetarako 
sarbidea arautzea da oinarri hauen helburua, lehia libreko araubidean. Laudion kirol ekintzak 
eta programak antolatu, garatu eta gauzatzeko finantziazioa emateko erabiliko dira dirulaguntza 
horiek, baita herriko talde eta kirolariei kirol praktikak dakarzkien gastuak finantzatzera ere.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak izango dira oinarri hauen bidez diruz lagundu nahi diren 
ekintza eta jardueraren izaera dutenak eta horren inguruko zalantzarik pizten ez dutenak.

Kirol izaerako ekintza hauek batera finantzatzeko laguntzak dirulaguntza gisa emango dira 
eta hertsiki bete beharko dute Arabako Lurralde Historikoan Dirulaguntza eta Transferentzien 
Foru 11/2016 Araua, otsailaren 7koa, Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, 
Toki Korporazioen Zerbitzuetarako Erregelamendua nahiz aplikagarri izan daitezkeen gainerako 
lege osagarriak.
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BIGARRENA. Aurrekontu-zuzkidura.

Kasuan kasuko deialdiaren bidez zehaztuko da oinarri hauek aplikatuta ematen diren di
rulaguntza guztien baturaren zenbatekoa, baita lote hauetako bakoitzari emango zaion zen
batekoa ere:

1. Kirola era federatuan egiten duten kirol elkarte eta klubentzako dirulaguntzak.

2. Eskola kirola egiten duten ikastetxeetarako dirulaguntzak.

3. Dibertsitate funtzionala duten pertsonekin kirola egiten duten kirol elkarte eta klubentzako 
dirulaguntzak.

4. Laudion kirol ekintzak antolatzeko dirulaguntzak.

5. Deialdietan zehazten diren denboraldietan igoera edo sailkapen faseetan parte hartu duten 
edota Laudio herritik 50 kilometro baino urrunago egindako txapelketetan gonbidatu gisa parte 
hartu duten kirol elkarte eta klubentzako dirulaguntzak.

6. Kirolarien joanetorrietarako bekak:

Loteren bat osorik edo partzialki eman barik geratzen bada, balorazio organoak erabakiko 
du banatu gabeko zenbatekoa nora bideratu.

HIRUGARRENA. Erakunde eta pertsona onuradunak

Onuradunaren izaera edukiko du jarduera bakarka edo kolektiboki sustatzen edo egiten 
duen pertsona orok.

“Kirola era federatuan egiten duten kirol elkarte eta klubentzako dirulaguntzak” izeneko 
1. loteko dirulaguntzak jaso ahal izateko, herriko klub eta elkarteek ezingo dute izan udal au
rrekontuetan praktikatzen dituzten kategorietako urteko jardun federatua barne hartzen duen 
dirulaguntza izenduna emateko partidarik.

“Eskola kirola egiten duten ikastetxeetarako dirulaguntzak” izeneko 2. loteko dirulaguntzak 
jaso ahalko dituzte ikastetxe publiko zein pribatuek, baita legearekin bat eratutako guraso elkar
teak ere, ikastetxeen izenean.

“Dibertsitate funtzionala duten pertsonekin kirola egiten duten kirol elkarte eta klubentzako 
dirulaguntzak” izeneko 3. loteko dirulaguntzak jaso ahalko dituzte helburua gisa dibertsitate 
funtzionala duten pertsona integratzea duten irabaziasmorik gabeko kirol elkarte eta erakunde 
publiko zein pribatuek.

“Laudion kirol ekintzak antolatzeko dirulaguntzak” izeneko 4. loteko dirulaguntzak jaso 
ahalko dituzte EAEko edota Nafarroako federazioetako lizentzia federatua duten kirolariek ba
naka edo euren kluben bitartez parte hartzen duten proba edo txapelketaren bat kolektiboki 
edo indibidualki antolatzen duen pertsona guztiek. Halaber, lote honen barruko dirulaguntzak 
jaso ahalko dituzte eskolakiroleko probak.

Ezingo da lote honen barruko dirulaguntzarik jaso eskatzailearen kategoriaren arabera 
dagokion txapelketa, liga edota kopak antolatzeko, ezta beheragoko kategorietako taldeekin 
horrelakoak antolatzeko ere.

“Deialdietan zehazten diren denboraldietan igoera edo sailkapen faseetan parte hartu duten 
edota Laudio herritik 50 kilometro baino urrunago egindako txapelketetan gonbidatu gisa parte 
hartu duten kirol elkarte eta klubentzako dirulaguntzak” izeneko 5. Loteko laguntzak jaso ahalko 
dute kirola era federatuan praktikatzen duten edozein klub edo elkarte guztiek.

“Kirolarien joanetorrietarako bekak” izeneko 6. loteko dirulaguntzak jaso ahalko dituzte 
Laudion erroldatutako kirolari federatuek, baldin eta praktikatzen duten kirol modalitatea 
praktikatzeko aukerarik ez izateagatik udalerritik kanpoko klubetan jardun behar badute edo 
euren maila dela medio bertoko klubek ezin badiete aukerarik eskaini. Ezin izango dute di
rulaguntza jaso urtean 24.000,00 euro gordinetik gorako dirusarrerak dituzten kirolariek, ezta 
euren kirol jardueraren truke soldata bat jasotzen duten pertsonek ere.
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Onuraduna erakunde juridikoa denean, onuraduntzat joko da erakundearen kontura eta 
izenean dirulaguntzaren funtsa diren ekintza guztiak edo zati bat gauzatzeko konpromisoa 
hartzen duten onuradunaren pertsona bazkidetuak ere.

Pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak direnean, berariaz adierazi beharko dituzte elkarteko 
kide bakoitzak bere gain hartu dituen eta gauzatuko dituen konpromisoak, hala eskaeran nola 
emakidaren ebazpenean, baita horietako bakoitzak aplikatuko dirulaguntzaren zenbatekoa. 
Elkarteko kideek ere onuradun izaera izango dute. Kasu horretan, pertsona bat izendatu be
harko dute elkarteko ordezkari edo ahalorde bakar gisa eta elkarteari onuradun gisa dagozkion 
betebeharrak betetzeko behar diren ahalmenak izan beharko ditu pertsona horrek. Elkartea 
ezin izango da inolaz ere desegin 38/2003 Legearen, alegia, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 
2003/2684 LBKren 39. eta 65. artikuluetan aurreikusitako preskripzio epea agortuta egon arte.

Gainera, betebehar hauek bete beharko dituzte kirol elkarte, erakunde eta ikastetxeek:

— Gizarte egoitza Laudion izatea eta haien jarduera osoki edo partzialki Laudion gauzatzea.

— Legearekin bat eratuta egotea eta inskribatuta egotea Eusko Jaurlaritzaren Elkarte eta 
Erakundeen Erregistroan.

— Laudio Udaleko Elkarteen Erregistroan inskribatuta egotea.

— Programak eta aurrekontuak botere publikoen kontrolaren mende jartzea.

— Gobernu organoen osaeran eta funtzionamenduan barnedemokrazia dagoela bermatzea.

Gure udalerrian erroldatutako pertsona fisikoak ere dirulaguntzak jaso ahalko dituzte.

Ezingo dute onuradun izan azaroaren 17ko 38/2003 Legearen, alegia Dirulaguntzen Lege 
Orokorraren 13. artikuluan zehazten diren zirkunstantzia edo baldintzetakoren bat duten 
pertsonek edo erakundeek.

LAUGARRENA. Erakunde onuradunen betebeharrak

Onuradunen betebeharrak hurrengo hauek dira:

a) Dirulaguntza emateko funtsa den helburua betetzea, proiektua egikaritzea edo jarduera 
gauzatzea.

b) Justifikatzea Laudio Udalaren aurrean baldintzak eta betebeharrak bete egin direla, baita 
dirulaguntzaren emakida edo luperketa oinarritu duten ekintza gauzatu dela eta helburua bete 
egin dela ere.

c) Laudioko Udalak edo beharrezko eskumena duen Estatuko edo Europar batasuneko beste 
edozein egiaztatzeorgano edo finantza kontrolerako organok bideratzen dituen egiaztatze jar
duerak betetzea eta egiaztatzelan horretarako eskatzen duten informazio oro ematea.

d) Diruz lagundutako jardueretarako bestelako diru laguntzak, laguntzak, diru sarrerak edo 
baliabideak lortu direla ahal denik eta azkarren jakinarazi beharko zaio Laudioko Udalari.

e) Egiaztatzea ebazpen proposamena hartu aurretik tributu eta zerga arloan eta Gizarte 
Segurantzarekiko obligazioak beteta eta egunean dituela, hala nola zuzenbide publikoko gai
nerako zorren eta bueltatu beharreko gaiengatik.

f) Kontu liburuak eskura, erregistroak beteta eta bestelako dokumentazioa behar den mo
duan auditatuta izatea. Merkataritzalegeriak esaten duenarekin eta dirulaguntza jasoko duen 
onuradunaren sektorehitzarmenarekin bat egon beharko da dokumentazio guztia.

g) Jasotako diru laguntzaren erabilera egiaztatuko duen agiri guztiak izan behar dira, elek
tronikoak ere bai, egiaztatze eta kontrol jardueratarako erabil daitezkeelako.
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h) Publizitate egokia ematea dirulaguntzaren objektu diren programen, ekimenen, 
inbertsioen edo edozein motako jardueren finantziazioaren izaera publikoari. Hortaz, Udalaren 
anagrama edo armarriarekin batera, “BABESLEA: LAUDIO UDALA”” edo “BABESLEA: LAUDIO 
UDALA / PATROCINA: AYUNTAMIENTO DE LLODIO” testua txertatu beharko da dirulaguntza 
jaso duen programaren kartel, argazki eta gainerako beste komunikazio grafikotan. Publizitate 
horri eskaintzen zaion espazioak, gutxienez, beste publizitate batzuei eskaintzen zaienaren 
neurrikoa izan beharko du (beste dirulaguntzak edo ekarpen ekonomikoak Udalarena baino 
handiagoak direnean salbu). Halaber, ikusentzunezko propagandabaliabideak erabiltzen ba
dira, aditzera eman beharko da finantziazioaren izaera publikoa. Gainera, kartel eta publizitate 
guztiek kontuan hartu beharko dute euskararen erabilera arautzeko udal ordenantzan, 2010eko 
azaroaren 29ko soko bilkuran onetsi zenean xedatutako hizkuntzen tratamendua. Hau adieraz
ten du ordenantzak, 21. artikuluan: “Udalak diruz laguntzen dituen kultura, kirol edo aisialdi 
jardueretan derrigorrez haiek iragartzeko erabiltzen den edozein euskarri behintzat euskaraz 
joan behar du. Ahozko propaganda denean ere, euskaraz izan behar du behintzat. Halaber, 
Udalaren herri jabetzako lurretan aldi baterako jarriko den edozein instalaziok ere goragoko 
baldintzak bete behar ditu.”

Halaber, Udalaren dirulaguntza duten jardueren publizitatean oso arreta berezia jarriko zaio 
hala hizkuntza nola erabilitako irudiak sexistak ez izateari.

i) Jarduera garatzeko, legeetan ezarritako izapide guztiak egitea.

j) Dirulaguntza itzultzeko aurreikusi diren arrazoiren bat antzematen bada, jasotako di
rulaguntza osoa itzuli beharko da.

BOSGARRENA. Eskaerak eta dokumentazioa

Eskaerak aurkezteko, instantzia normalizatua bete eta udaletxean aurkeztu beharko dira, 
Herritarren Arretarako Zerbitzuan (beheko solairuan); bestela ere, Administrazio Publikoen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean aurreikusten den edozein 
formatan aurkeztu ahalko da.

Eskaerari erantsita, dokumentazio hau aurkeztu behar da:

1) Eskaera sinatu duenaren NANaren fotokopia, haren izenean edo elkarte baten ordezkari 
gisa diharduelako. Eskaera egiten duena elkarteko presidente gisa inskribatutako pertsona 
ez bada, legezko presidenteak sinatutako baimentzeziurtagiria aurkeztu beharko du, eskaera 
sinatzen duen pertsonari elkartearen izenean jarduteko baimena ematen diola frogatzeko.

2) Elkarte eskatzailearen IFZ (eskaera elkarte baten izenean egiten denean).

3) Elkartea ez badu alta emanda Laudioko Elkarteen Udal Erregistroan, bertan inskribatzeko 
eskaera aurkeztu beharko du, eta eskaerari erantsi beharko dio erakundearen estatutuen fotoko
pia, Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan legearekin bat eratuta eta inskribatuta dagoela 
egiaztatzeko dokumentua, eta IFZ egiaztatzeko dokumentua.

4) Dirulaguntza ordaindu ahal izateko, eskatzailearen bankukontuaren zenbakia.

5) Ziurtagiri hauek ere aurkeztuko dira: Alderdi hauen inguruko zinpeko aitorpena:

— Udalarekiko, Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko tributu eta zerga obliga
zioen ordainketak, itzulketak eta zuzenbide publikoko gainerako zorrak egunean izatea.

— Dirulaguntzak itzultzeagatiko obligazioen ordainketa egunean izatea.

— Onuradun izaera lortzeko debekurik ez izatea, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen, alegia, 
Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. paragrafoetan azaldutakoarekin bat.

Udalak egoki baderitzo, dagozkion ziurtagiriak aurkezteko eskatu ahalko du.



2018ko urriaren 22a, astelehena  •  121 zk. 

7/15

2018-03862

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

6) Zinpeko adierazpena dirulaguntza hauek eskatu diren programarako beste erakunde 
publiko edo pribatuei eskatutako dirulaguntzei buruz. Dirulaguntza jaso dela edo ez dela jaso 
jakin bezain laster, Laudio Udalari jakinarazi beharko zaio, baldin badagokio, dirulaguntzaren 
kopurua birdoitu ahal izateko.

7) 3. loterako eskaeren kasuan (kirol ekitaldietan parte hartzeko joanetorriak), goian azaldu 
den dokumentazioaz gain, antolatzaileek ekitaldian partehartzeko luzatutako gonbidapen idatzia 
ere aurkeztu beharko da.

Udalak eskuratu ezin dituenean baino ez dira eskatuko Administrazioaren esku dauden 
dokumentuak aurkeztea.

7) 1.etik 5.erako loteetarako eskaeren kasuan, dokumentazio hau ere aurkeztuko da:

1) Elkarteak ez badu alta emanda Laudioko Elkarteen Udal Erregistroan, horretan inskri
batzeko eskaera aurkeztuko da, eta hori erantsita, erakundearen estatutuen fotokopia, Eusko 
Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan legearekin bat eratua eta inskribatua dagoela egiaztatzeko 
dokumentua nahiz IFZ egiaztatzeko dokumentua aurkeztu beharko dira.

2) Diruz laguntzea eskatzen den ekintza eta jardueren programa, hauek barne hartuta:

— Jardueren bidez lortu nahi diren helburuak.

— Jarduera bakoitzerako aurreikusi den lekua, data eta iraupena.

— Jarduera nori zuzenduta dagoen eta zenbat pertsona onuradun edukiko duen.

— Euskararen erabilera.

— Diruz laguntzea nahi den jardueren dirusarrera eta gastuen aurrekontu xehakatua. Hel
burua da diruz lagundu daitezkeen gastuak soilik hartzea dirulaguntzaren kalkuluan, hau da, 
inolako zalantza barik dirulaguntzen izaerari erantzungo diotenak.

— Jarduerak gauzatzeko beharrezko giza baliabideak, baliabide teknikoak eta materialak.

— 5. loteko dirulaguntzen eskaeren kasuan, txapelketa, lehiaketa, edo antzekoetan parte 
hartzeko eskatzaileek Laudiotik 50 kilometro baino urrunagora joan beharra badute, aurkeztu 
egin beharko dute ekitaldi horren antolatzaileen gonbidapen idatzia.

6. loterako, gainera, dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

1) Laudion eskatzaileak praktikatzen duen kirol modalitateko kluben bat baldin badago, klub 
horrek ziurtagiri arrazoitua eman beharko du argudiatzeko eskatzailearen kirol garapenerako 
udalerritik kanpoko beste klub edo talde batean jokatzearen komenigarria dela.

2) Kirolaria jokatzen ari den klubak emandako ziurtagiria, urteko entrenamendu egun kopurua
ren berri emateko (asteko egun kopurua bider denboraldiko aste kopurua).

3) Kirolariaren klubak emandako ziurtagiria egiaztatzeko ez dutela kobratzen inolako dietarik 
ezta soldatarik ere.

4) Urteko dirusarreren ziurtagiria.

SEIGARRENA. Epea

Dirulaguntzen deialdian adieraziko da laguntzak jasotzeko eskaerak aurkezteko epea. Eman
dako epea agortutakoan aurkeztu den dokumentazioan irregulartasunik edo faltarik antzematen 
bada, hamar egun balioduneko epea emango da beharrezko zuzenketak egiteko, errekerimen
dua jasotzen denetik aurrera zenbatuta.

Behin epe hori agortuta, akatsa zuzendu ez bada, artxibatu egingo da eta ez du administra
zioarentzat baliorik izango.
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ZAZPIGARRENA. Balorazio irizpideak

Laguntzak esleitzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

“Kirola era federatuan egiten duten kirol elkarte eta klubentzako dirulaguntzak” izeneko 1. 
loterako:

a) Erakunde eskatzaileak frogatutako jarraitutasuna. Proportzionalki banatuko da lote ho
netarako aurrekontua jaso den zenbatekoaren ehuneko 10, lortutako puntuazioaren arabera; 
gehienez ere, hogei puntu emango dira proposatutako programa gauzatzera doan kirol arloan 
erakunde eskatzailea aritu den urte bakoitzeko lau puntu.

b) Kirol federatua sustatzea. Ehuneko 25 banatuko da, federaziolizentzietarako ordaindu eta 
justifikatutako zenbateko osoan oinarrituta. (Eskaera aurkezten den unean oraindik ordaindu 
ez bada, federazio kostuen ziurtagiria aurkeztuko da).

c) Gauzatu beharreko jardueren promozioa. Ehuneko 40 banatuko da diruz lagunduko den 
urteko ekitaldian gauzatutako jardueretarako. Honela egingo da banaketa:

— Ehuneko 4 proportzionalki banatzeko kirol jardunean udal instalazioak erabiltzen ez di
tuzten taldeetarako.

— Ehuneko 36 banatuko da, jarduerak gauzatzegatiko defizitean oinarrituta, aurrekontutik 
kenduta jasotzea aurreikusi diren udal nahiz foru laguntzak.

d) Emakumeen kirola promozionatzea. Ehuneko 5 banatuko da proportzionalki, lortutako 
puntuazioaren arabera, emakumeen federazio fitxen zenbatekoan oinarrituta. Fitxa bakoitzeko 
puntu bat emango da.

e) Haurren eta gazteen kirolaren promozioa. Proportzionalki banatuko da ehuneko 10 18 
urtez beherako kirolarien federazio fitxen kopuruan oinarrituta. Fitxa bakoitzeko puntu bat 
emango da.

f) Klubak parte hartzea hizkuntza normalizatzeko udal programan eta taldeak bere buruari 
ezarri dizkion helburuen betetze maila. Ehuneko 5 banatuko da programa horretan parte hartzen 
duten kluben artean eta beste ehuneko 5 ezarritako helburuak bete dituztenen artean. Progra
man parte hartzen den lehenengo urtea bada, helburuak bete balira bezala egingo da banaketa.

“Ikastexeetarako dirulaguntzak” izeneko 2. lotea.

Puntu bat emango da Foru Aldundiak koordinatzen duen eskola kiroleko kanpainan parte 
hartzen duen ikasle bakoitzeko. Hizkuntza normalizatzeko ordenantzarekin bat, jarduera euskara 
hutsez egitea nahitaezkoa da.

“Dibertsitate funtzionala duten pertsonekin kirola egiten duten kirol elkarte eta klubentzako 
dirulaguntzak” izeneko 3. loterako.

a) Pertsona bakoitzaren jarduera orduen kopurua urtean.

0,01 puntu emango da jarduera ordu bakoitzeko.

b) Jarduera edo ekintzan partehartzen duten pertsonen zenbatekoa.

0,5 puntu emango da ekintzan partehartzen duen pertsona bakoitzeko.

“Laudion kirol ekintzak antolatzeko dirulaguntzak” izeneko 4. loterako

a) Jardueraren helburua izatea euskal kirol tradizionala berreskuratu eta promozionatzea.

10 puntu emango zaizkie helburu horretara bideratutako proiektu guztiei; euskal kirol tra
dizional gisa ulertzen da Euskal Herrian era diferentziatuan garatu eta gauzatu izan den kirol 
modalitate oro.

b) Proposatutako programan ahalik eta parte hartzaile gehien izatea.
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20 puntu emango zaizkie publiko guztiei zuzendutako ekintzei (haur, gazte, heldu eta adine
koak). Jardueraren jasotzaile ez den publikoaren sektore bakoitzeko 20 puntuotatik ehuneko 
25a kenduko da.

Partehartzaileek praktikatuko den kiroleko erregelak ezagutze hutsaz gaindiko ezagutzaren 
bat edo federazio txartela edo lizentziaren bat behar dutenean aldez aurretik, lortutako puntua
zioari ehuneko 50 kenduko zaio.

c) Talde antolatzaileak, eskarmentua eta egonkortasun frogatua izatea.

Elkarteak erakutsitako ibilbidea, jarraitutasuna eta egonkortasuna eta ekitaldiaren tradizioa. 
Horretarako, 4 puntu emango dira aurkeztutako arlo berean egindako jarduera bakoitzeko, 
gehienez ere 20 puntu arte. Prentsako mozketen fotokopiak, kartelen kopiak edo horiek egin 
izanaren froga argia eduki ahal izateko beste edozein dokumentu aurkeztuta ekitaldiak gauzatu 
izanaren justifikazioa egingo da.

d) Ekitaldia kalitatezkoa izatea eta proiekzio soziala izatea.

10 puntuko puntuazioa emango zaie aurkezpenean proposatutako ekintzaren eta lortu nahi 
diren helburuen artean zer harreman dagoen azaltzeaz gain, helburu horien lortze gradua 
analizatzeko erabiliko dituzten markatzaileak jasotzen dituzten proiektuei.

10 puntu arteko puntuazio emango da aurreko edizioko partehartzaileen zenbatekoaren 
arabera edo, 1. edizioa izatekotan, antolatzaileen aurreikuspenen arabera.

3 puntu gehienez 15 bertaratu/partehartzaile bitartean izatea aurreikusten duten proiek
tuetarako.

4 puntu 16 eta 30 bertaratu/partehartzaile bitartean izatea aurreikusten duten proiektueta
rako.

5 puntu 31 eta 50 bertaratu/partehartzaile bitartean izatea aurreikusten duten proiektueta
rako.

6 puntu 51 eta 100 bertaratu/partehartzaile bitartean izatea aurreikusten dituzten proiek
tuetarako.

7 puntu 101300 bertaratu/partehartzaile bitartean izatea aurreikusten duten proiektuetarako.

7 puntu 301600 bertaratu/partehartzaile bitartean izatea aurreikusten duten proiektuetarako.

9 puntu 6011000 bertaratu/partehartzaile bitartean izatea aurreikusten duten proiektueta
rako.

10 puntu 1000 bertaratu/partehartzaile baino gehiago izatea aurreikusten duten proiektue
tarako.

e) Gure udalerriko kirol beharrizanei erantzutea.

10 puntu emango zaizkie proiektuaren memorian gure udalerrian kirolaren arloan dauden 
gabezietariko batekin lotura izatea argiki justifikatzen duten proiektuei.

f) Erakunde sustatzaileak garatu dituen proiektu eta ekimenen martxa ona.

5 puntu emango zaizkie azken hiru urteotan aurkeztutako programarekin behar bezala 
konplitu izan duten ekitaldiei, hala ekonomikoki, nola makatutako helburuei dagokienez, be
tiere, jarduerak egin bitartean inolako gorabehera nabarmenik gertatu ez bada taldeari egotzi 
dakizkion arrazoiengatik.

g) Erakundeek egin duten ahalegina ekonomia ekarpenak lortzeko; puntu gehiago lortuko 
dute gastua Udalari eskatutako dirulaguntza baino askoz ere txikiagoa duten elkarteek.
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Horretarako, kontuan hartuko da eskatutako dirulaguntzak islatzen duen proportzioa jar
dueraren aurrekontu osoarekiko, ehunekoetan adierazita:

Ehuneko 20a edo gutxiago: (50 puntu).

Ehuneko 20,01 eta ehuneko 40 artean: (40 puntu).

Ehuneko 40,01 eta ehuneko 60 artean: (30 puntu).

Ehuneko 60,01 eta ehuneko 80 artean: (20 puntu).

Ehuneko 80,01a eta ehuneko 100a artean: (10 puntu).

h) Diruz laguntzea eskatzen den jarduera osagarria izatea Udalak antolatu ditzakeenekin.

5 puntu emango zaizkie jarduera motaren edo beharrezko antolakuntzaren ondorioz Uda
larentzat antolatzeko zailak diren jarduerei.

i) Euskararen erabilera sustatzea.

15 puntu emango dira osorik euskaraz gauzatzen diren ekitaldietarako eta 10 puntu euskaraz 
eta espainolez direnean.

j) Klub antolatzaileak hizkuntza normalizatzeko udal programan parte hartzea eta taldeak 
bere buruari ezarri dizkion helburuen betetze maila.

20 puntu emango zaizkie programa horretan parte hartzen duten taldeei eta beste 10 azken 
urterako ezarri diren helburuak betetzen badira. Programan parte hartzen den lehenengo urtea 
bada, helburuak bete izan balira bezala egingo da banaketa.

d) Emakumeen kirola promozionatzea.

15 puntu emango dira emakumeek soilik parte hartzen duten jardueretarako eta 10 puntu 
jardueran sexu bietako kirolariek partehartzen dutenean.

e) Haurren eta gazteen kirolaren promozioa.

15 puntu emango dira 18 urtez beherako partehartzaileak dituzten jardueretarako eta 10 
puntu 18 urtez beherakoek beste adin batzuetakoekin batera parte hartzen dutenean.

“Gure eskualdetik kanpo igoera edota klasifikazio faseetan edo txapelketan parte hartzea” 
izeneko 5. loterako:

a) Igoerafasean edo sailkapen proban parte hartzeko egin behar den kilometro kopurua. 
0,1 puntu emango da egin behar den kilometro bakoitzeko.

b) Klubek edo elkarteek egin duten ahalegina ekonomia ekarpenak lortzeko; puntu gehiago 
lortuko dute gastua Udalari eskatutako dirulaguntza baino askoz ere txikiagoa duten elkarteek. 
Horretarako, kontuan hartuko da eskatutako dirulaguntzak islatzen duen proportzioa jarduera
ren aurrekontu osoarekiko, ehunekoetan adierazita:

Ehuneko 20a edo gutxiago: (50 puntu).

Ehuneko 20,01 eta ehuneko 40 artean: (40 puntu).

Ehuneko 40,01 eta ehuneko 60 artean: (30 puntu).

Ehuneko 60,01 eta ehuneko 80 artean: (20 puntu).

Ehuneko 80,01a eta ehuneko 100a artean: (10 puntu).

6. atalerako: “Kirolarientzat joanetorrietarako bekak”.

a) Entrenamenduak egiteko denboraldi bakoitzean egin behar den kilometro kopurua. 0,1 
puntu emango da egin beharreko kilometro bakoitzeko.
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b) Kirolariaren dirusarrerak: Ezingo dute dirulaguntzarik jaso, urteko 24.000,00 euro gordin 
baino gehiagoko dirusarrerak dituzten kirolariek, ezta kirol jarduerarengatik soldata jasotzen 
dutenek ere.

ZORTZIGARRENA. Diru-laguntzen zenbatekoa eta kalkulua

1. Dirulaguntzen zenbatekoa.

a) Balorazio irizpideak aplikatu ondoren jarduera bakoitzak lortu duen puntu kopuruaren ara
bera kalkulatuko da dirulaguntzen zenbatekoa, era ponderatuan, eta jarduera bakoitzari ematen 
zaion zenbatekoak ezingo du gainditu ez eskatutako zenbatekoa ezta jardueraren defizita ere.

b) Martxoaren 25eko 44/2014 Dekretuak arautzen ditu ekitaldi publikoak egiteko nahitaez 
eskatu beharreko erantzukizun zibileko aseguruak, hau da, ekitaldi antolatzaile orok erantzukizun 
zibileko asegurua kontratatu beharra du. Hortaz, eskatzaile orori bermatuko zaio aseguru horien 
kostua ordaintzeko besteko dirulaguntza emango zaiela, aipatutako Dekretuan xedatutako be
tebeharrak betetzen direla ziurtatzeko, Baina betiere, puntu honetako a) atala bete baldin bada.

c) Behin aurkeztutako eskaera bakoitzari esleitu ondoren erantzukizun zibileko aseguru gas
tuari dagokiona, oinarriotako zazpigarren puntuko balorazio irizpideak aplikatuko dira, eta lortu
tako puntuazioan oinarrituta, eskaera bakoitzari dagokion gainerako dirulaguntza kalkulatuko 
da. Honela egingo da banakako kalkulua: proportzionalki banatuko da lote bakoitzera bideratzen 
den guztirako zenbatekoa aurkeztu eta onartu egin diren eskaera guztien artean.

d) Defizita kalkulatzeko, ez dira kontuan hartuko herri hamaiketako edo otorduek eragindako 
dirusarrera eta gastuak.

g) Ez dira kontuan hartuko onuradunen (eskatzaile, elkarte eskatzaileko kide eta horien seni
tartekoen) aldeko egunsariak, ezta programa gauzatzeko zorrozki nahitaezko eta ezinbestekoa 
ez den beste gasturik ere.

f) Ez da kontuan hartuko inolako antolatzaile edo hizlarientzako inongo oparirik.

g) Joanetorrien gastuak kontabilizatzeko, kilometroko 0,29 euroko kostua aplikatuko da. Ez 
da onartuko erosketak egiteko joanetorririk, horiek Laudion egin ahal badira.

h) Bosgarren loteko dirulaguntzetan, klub eta urte bakoitzeko gehieneko zenbatekoak ezingo 
ditu gainditu 5.000,00 euroak.

i) Seigarren loteko dirulaguntzetan gehieneko zenbatekoak ezingo ditu gainditu 1.000,00 
euroak kirolari bakoitzeko edo klub berean aritzen diren kirolarien kopuruaren artean zifra hori 
banatzearen ondoriozko kopurua.

BEDERATZIGARRENA. Azterketa, erabakia eta eskumena duten organoak

Oinarri hauetan zehazten diren helburuak eta betebeharrak betetzen dituzten urteko kirol pro
grametarako aurkezten diren eskaera guztiak, banaka aztertuko dira Kultura, Kirol eta Jai Arloan.

Aurkeztu den dokumentazioan irregulartasunik edo faltarik antzeman bada, hamar egun 
balioduneko epea emango da zuzentzeko, errekerimendua jasotzen den egunetik aurrera zenba
tuta. Halaber, hamar egun balioduneko epea emango da prozedura martxan dagoen bitartean 
Laudio Udalak eska dezakeen dokumentazio edo txosten osagarriak aurkeztu ahal izateko. Bi 
kasuetan, epea amaitzen bada baina ez bada eskaera zuzendu edo ez bada eskatutako doku
mentazioa eman, eskaera artxibatu egingo da eta administraziobaliorik gabe geratuko da.

Horiek horrela eta kontuan izanda deialdi honetako zazpigarren oinarria, aurkeztutako es
kaerak jasoko dituen dokumentua prestatuko da; eskaera bakoitza onartu ala baztertu den adie
raziko da, baita zortzigarren oinarriko formulak eta irizpideak aplikatuta lortutako puntuazioak. 
Kultura, Kirol eta Jai Arloko teknikariek egingo dute hori. Kultura, Kirol eta Euskarako Osoko 
Gaien Batzorde Informatiboko kideek osatuko duten Balorazio Epaimahai bati helaraziko zaizkio 
balorazio horiek.
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Balorazio Organoaren txostena eta espedientea aztertu ondoren, Kultura, Kirol eta Jai Ar
loko zinegotzi ordezkariak ebazpen edo erabaki proposamena formulatuko dio Tokiko Gobernu 
Batzarrari. Alderdi hauek jaso beharko dira proposamenean:

— Dirulaguntza ematea proposatzen den eskatzaileen zerrenda.

— Dirulaguntzaren zenbateko espezifikoa eta xedea.

— Ebaluazioaren zehaztasunak eta ebaluatzeko aplikatu diren irizpideak.

HAMARGARRENA. Jakinarazpena eta ordaintzeko era

Tokiko Gobernu Batzarrak behin betiko ebazpena onetsi ostean, eskatzaile guztiei bidaliko 
zaie horren jakinarazpena. Ebazpena arrazoitu egingo da eta, edonola ere, egiaztatu egin be
harko dira hartutako ebazpenaren oinarriak eta funtsak. Dirulaguntza jaso duen eskatzailea edo 
eskatzaileen zerrenda jaso beharko da, baita gainerako eskaeren ezespena ere. Dirulaguntza 
ematearen aldeko erabakia hartzen bada, ebazpenean jasota utzi behar dira dirulaguntzaren 
zenbatekoa, ordaintzeko modua, zer baldintzatan eman den eta dirulaguntza onesteko nahiz 
justifikatzeko epeak; gehienez ere hilabetekoa izango da jarduera bukatzen denetik, eta ezingo 
da inolaz ere gainditu deialdiaren hurrengo urteko urtarrilaren 20a.

Zehazki., dirulaguntza horietarako ordaintzeko modua izango da bankutransferentzia bi
dez zenbateko osoaren ehuneko 80ko ordainketa aurreratu bat egitea behin betiko ebazpena 
onesten denean eta justifikazioa egin aurretik, jarduerak duen interes sozialaren ondorioz eta 
ezbetetzerik antzematen bada, eska daitezkeen erantzukizunak eta itzulketak gorabehera. Di
rulaguntza justifikatu ondoren eta laguntza eman zuen organoak justifikazioa onartu ostean 
ordainduko da gainerako ehuneko 20.

Erabakia hartu eta jakinarazteko gehieneko epea 2 hilekoa da. Dagokion deialdia argitaratzen 
denetik hasiko da zenbatzen epea, Balorazio Batzordeak berak horren ondoreak beranduagoko 
egun batera atzeratzen ez baditu.

Dirulaguntzaren emakidaren inguruko ebazpenarekin, administraziobidea bukatuko da.

Gehienezko epea agortzean ez bada inolako ebazpenik jakinarazi, interesatuek ulertu behar 
dute administrazioisiltasunaz eskaera ez zaiela onartu.

Oinarri hauetan finkatutako irizpideak aplikatuta, Udalak beretzat gordetzen du eskubidea 
aurkeztutako proiektu guztiei dirulaguntzak ez emateko, dela zenbateko osoan, dela zenbateko 
partzialean, baita hala badagokio, deialdia hutsik uzteko.

Deialdi hau, ondorengo deialdiak eta horietatik erator daitezkeen administrazio egintza guz
tiak aurkaratu ahalko dira azaroaren 26ko 30/92 Legean, Administrazio Publikoen eta Prozedura 
Erkideen Erregimen Juridikoari buruzkoan eta hori moldatu zuen 4/1999 Legean xedatutakoari 
jarraituta.

HAMAIKAGARRENA. Konturako diru-laguntza ordaintzearen bermea

Kontuan hartuta azaroko 17ko 38/2003 Legearen, alegia, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 
Erregelamendua onetsi zuen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 42. artikulua, non 
erabakitzen den bermea eratu beharraz salbuetsi daitezkeen kasuak, oinarri hauek araututako 
dirulaguntzen onuradunei ez zaie behartuko bermea eratzera.

HAMABIGARRENA. Diru-laguntzaren muga

Deialdi honen bidezko dirulaguntza guztien guztirako zenbatekoak, ezingo du inoiz gainditu 
onuradunak gauzatzen duen jardueraren gastua.

Beste erakunde batzuk jarduerari egindako finantzazio laguntzak behin ezagututa edo beste
lako diru sarrerak zeintzuk diren jakinda, emandako diru laguntza berriro azter dezake Balorazio 
Organoak. Hala, gastu eta diru sarreren azken likidazioan defizita egon beharko da. Horrek 
zortzigarren oinarrian zehaztutako portzentajeetan ez du zertan eragin behar.
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HAMAHIRUGARRENA. Bateraezintasunak

Laguntza hauek bateraezinak izango dira beste edozein dirulaguntza mota lortzearekin, 
salbu eta Laudio Udaleko Arlo honek ala beste batzuek eman ditzaketen beste dirulaguntzak 
ez badira, elkarrekin erabaki bada bateragarriak izango direla edo balorazio organoak horren 
berri izan duenean dirulaguntza hauek eman aurretik. Bestela esanda, programa bererako bi 
dirulaguntza ezberdin baino ezin ditu jaso Udaletik, eta soilik Udalak esanbidez baimentzen 
duenean. Kasu horretan, beste udal arlo batek emandako zenbatekoa zein den ezagutu ostean, 
oinarri hauen bitartez emandako dirulaguntza doitu ahalko da, zenbatekoa gutxituta hasiera 
batean emandako laguntzaren ehunekoa mantentzeko.

Beste finantzazio bide batzuk dauden edo ez adierazteko egiten den zinpeko adierazpenean 
jaso beharko dira laguntzen zenbatekoak, eta, behar izanez gero, oraindik erabakitzeke dauden 
laguntzarik ote dagoen ere zehaztu beharko da. Dirulaguntza guztien kopurua jarduerarako 
onetsi den aurrekontua baino handiagoa denean, aurrekontua gainditzen den kopuru berean 
murriztuko da emango den diru laguntza.

Oinarri honetan araututako dirulaguntzen zenbatekoa ezin izango da sekula izan halako 
zenbatekoa ezen, isolatuta edo beste dirulaguntza batzuekin batera, dirulaguntza jaso duen 
programaren kostua gaindituko duen.

HAMALAUGARRENA. Kontrol bermea

Dirulaguntza ematen duen organoak beharrezkoak ikusten dituen administraziokontrolak 
eta ikuskaritza egin ahal izango ditu, aurkeztutako dokumentazioan ageri diren datuak egiazkoak 
diren edo dirulaguntza jaso ahal izateko jarritako eginbeharrak betetzen dituen egiaztatzeko.

Ikuskaritzan laguntzeko betebeharra du onuradunak, eskatutako datuak emanda eta, behar 
izanez gero, jarduerak egiten diren lokaletara sartzen utzita.

HAMABOSGARRENA. Ebazpena aldatzea

Dirulaguntza eman eta gero, onuradunak Laudioko Udalari jakinarazi beharko dio aurkez
tutako programaren garapenean, proposatutako jardueratan, aurrekontuan eta bestelakoetan 
dauden aldaketak. Aldaketak onuradunaren borondatearen kontra egin behar izan badira edo 
dirulaguntza lortu ahal izateko ezarriak zeuden baldintzak edo bestelako gorabeherak gertatu 
direlako baino ezin dira egon aldaketak programan.

Aldaketen berri eman eta gero, baldin eta horiek eman beharreko dirulaguntzaren guztirako 
zenbatekoan eraginik edo ondoriorik badute, Balorazio Organoaren txostena jaso ostean, Tokiko 
Gobernu Batzarrak hilabeteko epea izango du aditzera eman beharko dio idatziz onuradunari 
egindako berrikusketaren emaitza, eta adierazi beharko dio ebazpen berrian dirulaguntzaren 
zenbatekoa nahiz baldintza berriak. Epe hori igaro ostean Laudio Udalak ez badio erantzunik 
eman berrikusteko eskaerari, ulertuko da eskaera hori ez dela onartu.

HAMASEIGARRENA. Laguntzaren likidazioa. Betebeharrak

Justifikazio kontua aurkeztea nahitaez bete beharreko ekintza da onuradunarentzat. Kontu 
horretan sartu behar dira dirulaguntzaren objektua bete den ala ez egiaztatzeko aukera emango 
duten gastuen egiaztagiriak, aitorpena egiten duenaren erantzukizunpean. Gainera, Laudio 
Udalaren dirulaguntzaz gain, jarduerak funts propioekin edota beste dirulaguntza edo baliabi
deekin finantzatu direnean, egiaztatu beharko da horien zenbatekoa, jatorria eta funts horiek 
benen aplikatu direla dirulaguntza jaso duten ekintza eta jardueretarako.

Dirulaguntza justifikatzeko:

1) 1.etik 5.erako loteen kasuan, dokumentazio hau aurkeztu beharko du onuradunak:

1.1. Egindako jardueraren memoria.

1.2. Gastu eta dirusarreren likidazio xehakatua.
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1.3. Jatorrizko fakturak edo fotokopia konpultsatuak eta gastua beste baliabide edo di
rulaguntza batez finantzatu bada, gastua justifikatzeko fakturak edo merkataritzako trafiko 
juridikoan balio bera duten dokumentuak edo administrazio eraginkortasuna duten bestelako 
dokumentuak.

1.4. Aurkeztutako fakturak ordaindu egin izanaren egiaztagiriak.

1.5. Dirulaguntza eman zenean zehaztu zen helburua bete dela egiaztatzen duen adierazpena.

1.6. Jarduera edo taldeak jarduera horretan parte hartuko zuela ezagutzera emateko erabi
litako kartel, foileto, eta abarren ale bat.

1.7. Zinpeko aitorpena: dirusarrera eta gastuen likidazioan azaltzen diren dirulaguntza baino 
ez direla jaso eta dirulaguntzaren eskaeran azaltzen ziren beste dirulaguntza eskaerak ukatu 
zaizkiola.

1.8. Ahal bada, gauzatutako jarduera bakoitzaren bi argazki.

1.9. Joanetorrien gastuetarako dirulaguntza jaso den kasuetan, parte hartu duten pertsonen 
izenen zerrenda, bakoitzaren NAN eta sinadura barne.

Hilabeteko epean aurkeztu beharko da justifikaziodokumentazioa, dirulaguntza jaso duen 
jarduera amaitu denetik aurrera zenbatuta edo dirulaguntzaren emakidaren berri jasotzen den 
egunetik aurrera.

Betebehar horietako bat edo batzuk ez betetzeak dirulaguntza baliorik gabe utz dezake.

2) 1.etik 6.erako loteetan, dokumentazio hau aurkeztu beharko du onuradunak:

1.1. Zinpeko aitorpena, adierazteko urtea amaitzerakoan dirulaguntza emateko oinarri izan 
ziren inguruabarrak ez direla aldatu.

Hilabeteko epean aurkeztu beharko da justifikaziodokumentazioa, dirulaguntza jaso duen 
jarduera amaitu denetik aurrera zenbatuta edo dirulaguntzaren emakidaren berri jasotzen den 
egunetik aurrera.

Betebehar horietako bat edo batzuk ez betetzeak dirulaguntza baliorik gabe utz dezake.

HAMAZAZPIGARRENA. Diru-laguntza galtzea

Dirulaguntzen erakunde onuradunek ez badute betetzen beherago zehazten diren 
baldintzaren bat, dirulaguntza proposatu zuen Balorazio Organoak berak proposatuko dio 
Kultura, Kirol eta Jai Arloko zinegotzi ordezkariari zein Tokiko Gobernu Batzarrari erabaki de
zatela onuradunak jasotako zenbateko guztia edo zati bat itzuli behar duen Laudio Udalaren 
kontu batean eta itzulketa horri gehitu behar zaion laguntza ordaindu zeneko uneko interesa, 
betiere, ezbetetzeen larritasunaren arabera.

Hauek dira gerta litezkeen kasuak:

— Eskaeran eta aurkeztutako dokumentazioan formulatutako datuak faltsutzea.

— Dirulaguntza emateko arrazoia izan zen helburua edo helburuaren zati bat ez betetzea.

— Ez betetzea egiaztatze edo justifikaziobetebeharra edo justifikazioa nahikoa ez izatea.

— Dirulaguntzaren zenbatekoak onuradunak gauzatu beharreko jardueraren kostua 
gainditzea, bakarrik hartuta edo beste laguntza publiko edo pribatuekin batera.

— Ahalik eta azkarren ez jakinaraztea Laudioko Udalari beste diru laguntza publiko edo pri
baturen bat jaso izana berri ez ematea, jakinarazi behar zen unean Laudioko Udalak likidazioa 
onartua izan arren.

— Eta, oro har, oinarri hauetan onuradunei dagokionez edota aurkeztu beharreko dokumen
tazioari dagokionez xedatutako betebeharren bat ez betetzea.
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HAMAZORTZIGARRENA. Diru-laguntzen zati bat itzuli beharra eta ez-betetzeak graduat-
zeko irizpideak

Balorazio Organoak dirulaguntzaren zati bat itzultzea proposatuko du, jardueraren gastuen 
behin betiko likidazioa txikiagoa izan denean aktibitatearen gastuen hasierako aurrekontua 
baino, betiere, onuradunak ez badu aldez aurretik eskatu hori berrikustea. Itzuli behar dena 
kalkulatzeko, aurkeztutako likidazioari proportzionaltasun irizpidea aplikatuko dio Balorazio 
Organoak.

HEMERETZIGARRENA. Zigorrak

Balorazio Organoak, dagokion espedientea zabaldu eta ezbetetzeen larritasunaren balo
razioa egin ostean, Tokiko Gobernu Batzarrari proposatuko dizkio Kultura, Kirol eta Jai Arloko 
zinegotzi ordezkariaren bitartez, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen II. kapituluaren, IV. tituluan ja
sota datozen diruzko eta diruz bestelako zigorrak eta isunak; zigor eta isun horiek dirulaguntzak 
bueltatu beharrarekiko independenteak dira, edonola ere. Dena dela, zigorra ezartzen den 
guztietan dirulaguntza itzuli beharko da.

Oinarri hauetan xedatutako betebeharrak betetzen ez diren kasuetan, baina Dirulaguntzen 
Lege Orokorrean edo ordenantza arautzailean arautu gabekoetan, emandako dirulaguntzari 
ehuneko 5 kenduko zaio, bete gabe utzitako betebehar bakoitzeko, eta emaitza gisa lortzen den 
ehunekoa itzuli beharko da.

Jasotako diruzenbatekoak eta berandutza korrituak bueltatu beharraren ordezko erantzuleak 
izango dira elkarte onuradunen administratzaileak edo legezko ordezkariak.

HOGEIGARRENA. Garapena, interpretazioa eta difusioa

Tokiko Gobernu Batzarrak beharrezkotzat jotzen dituen ebazpenak emango ditu oinarri hauek 
eta etorkizuneko deialdiak garatu ahal izateko.

Tokiko Gobernu Batzarrak argituko du oinarri hauek eragindako edozein interpretazioza
lantza.

Oinarri hauek eta ondorengo deialdiak ALHAOn, iragarkien taulan, ZUIN informazio orrian 
eta Udal honen web atarian (www.laudio.eus) argitaratuko dira.

Oinarrik indarrean sartuko dira testua ALHAOn osoosorik argitaratuta azaldu ostean eta 
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeko 65.2 artikuluan ezarritako epea 
igarota dagoenean.

http://www.laudio.eus
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