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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

Guraso elkarteei dirulaguntzak emateko berariazko oinarri arautzaileak

Udal honek, Gobernu Batzarraren 2017ko apirilaren 3ko bilkuran, kultura eta kirol jarduerak 
egiteko laguntzen deialdiaren oinarriak onartu ditu.

Dirulaguntzen Lege Orokorrak 9. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, argitaratu egiten 
dira oinarri horiek.

Guraso elkarteei dirulaguntzak emateko berariazko oinarri arautzaileak

Iruña Okako ikastetxe publikoetako guraso elkarteei dirulaguntzak emateko deialdiaren hel-
burua da gurasoen parte hartzea indartzea eta elkarte horiek sustatutako jarduera osagarriek, 
eskolaz kanpoko jarduerek eta oporretako jarduerek dakartzaten gastuen zati bat ordaintzea, 
jarduera horiek eragin nabarmena baitute ikasleen heziketa osoan eta, horrenbestez, eskola 
arrakastan.

1. Deialdiaren xedea

Deialdi honen xedea da Iruña Okako ikastetxe publikoetako guraso elkarteek hezkuntza 
prozesuan modu aktiboan parte har dezaten sustatzea eta parte hartze horren ondoriozko gas-
tuen finantzaketan laguntzea.

2. Erakunde onuradunak

Dirulaguntzen deialdi honetako hartzailetzat joko dira Iruña Okako ikastetxe publikoetako 
guraso elkarteak. Elkarte onuradunek derrigorrezko hezkuntzako mailak ematen dituzten 
ikastetxeei lotuta egon behar dute.

Dirulaguntzaren onuradun izateko, guraso elkarteek inskribatuta egon behar dute elkar-
teen erregistro egokian (otsailaren 10eko 66/1987 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko 
ikastetxeetako guraso elkarteak arautzen dituena).

3. Dirulaguntza jaso dezaketen jarduerak

Deialdi honen xede diren dirulaguntzak honako esparru hauetan emango dira:

3.1. Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak, 2016-2017 ikasturtea.

Esparru honetako dirulaguntzak emango dira udalerriko ikastetxeetako ikasleentzako jar-
duera osagarrien eta eskolaz kanpoko jardueren gastuen finantzaketan laguntzeko.

Jarduerak 2016ko urriaren 1etik 2017ko ekainaren 30era bitartean egin beharko dira.

3.2. Oporretako programak.

Esparru honetako dirulaguntzak emango dira 2016-2017 ikasturtean lehen edo bigarren 
hezkuntzan matrikulatuta dauden ikasleentzako oporretako jardueren gastuen finantzaketan 
laguntzeko.

Jardueretarako proposamenak ikastetxeko ordezkaritza organo gorenaren oniritzia eduki 
behar du.

4. Aurrekontu esleipena

Badago aurrekontu esleipena —7.000 euro, gehienez— Udalaren 2017ko ekitaldiko aurrekon-
tuko 326.434.000 partidan, dirulaguntzaren xede diren jardueretarako sortu baita partida hori.
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5. Eskaerak au 0rkeztea

Iruña Okako ikastetxe publikoetako guraso elkarteek, deialdian parte hartu nahi badute, 
eskaera aurkeztu behar dute, honako baldintza hauek betez:

5.1. Aurkezteko epea: deialdi hau ALHAOn argitaratu eta biharamunetik hasi eta 2017ko 
ekainaren 21era arte, azken egun hori barne.

5.2. Aurkezteko lekua: Iruña Okako Udalaren bulegoetan, edo urriaren 1eko 39/2015 Legeak, 
administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, ezartzen duen moduan.

5.3. Aurkeztu beharreko dokumentazio orokorra

a) Dirulaguntzaren eskaera (1. eranskina): eskaera aurkezteak esan nahi du Udalari baimena 
ematen zaiola berak zuzenean lor ditzan zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak 
egunean izatearen ziurtagiriak.

b) Zinpeko adierazpena, honako hau dioena: elkarteak ez daukala inongo zehapen administra-
tibo edo penalik laguntza publikoak lortzea eragozten dionik, ez eta horretarako ezgaitzen duen 
legezko debekurik ere —sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik ezarritakoak barne—, emakumeen 
eta gizonen berdintasunaren arloko legerian xedatutakoaren arabera (2. eranskina).

5.4. Berariazko dokumentazioa.

a) Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpoko jardueren zerrenda eta 2016-2017 ikasturterako 
aurrekontua.

b) 2017ko oporretako programa.

c) Elkarteko bazkideen guztizko kopurua.

Iruña Okako Udalak beste agiri batzuk aurkezteko eskatu ahal izango du, hobeto ebatzi ahal 
izateko aurkezten diren eskaerak.

6. Eskaeren akatsak zuzentzea

Dirulaguntza eskaerak behar bezala beteta ez badaude, edo oinarri hauetan eskatutako agi-
riekin batera aurkezten ez badira, elkarte interesdunari errekerimendua egingo zaio, 10 eguneko 
epean akatsak zuzen ditzan, eta ohartaraziko zaio akatsak zuzendu ezean eskaera bertan behera 
utzi duela ulertuko dela.

7. Dirulaguntzak emateko prozedura

Deialdi honen xede diren dirulaguntzak batera emango dira hainbanaketaren araubidean 
eta lehiaren araubidean.

Behin eskaerak jasota, betekizunak egiaztatuta eta eskaerak izapidetzeko onartuta, txosten 
teknikoa eta ebazpen proposamena egingo dira dirulaguntzaren esparruetako bakoitzerako, 
oinarri hauetan ezarritako irizpideei jarraituz.

Deialdia onartzeko eta ebazteko eskumena duen organoa Udaleko Gobernu Batzarra da.

8. Ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea

Eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunetik hiru hilabete pasatu baino lehen ebatziko 
da prozedura.

Epe horretan eskaerak berariaz ebazten ez badira, ezetsitzat joko dira.

Entitate eskatzaileak emandako helbidean jakinaraziko da ebazpena.

9. Dirulaguntzen zenbatekoa zehazteko prozedura

Artikulu honetan ezarritako banaketa sistema erabiliko da dirulaguntza bakoitzaren zenba-
tekoa zehazteko. Ezingo da inola ere gainditu elkarte bakoitzak jasandako benetako gastuaren 
ehuneko 100.
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Honela izango da banaketa sistema:

A) Aurrekontuan dagoen diru kopuruaren ehuneko 50 zati berdinetan banatuko da onartu-
tako eskaeren artean.

B) Gainerako ehuneko 50a elkarte bakoitzeko kideen kopuruaren araberako proportzioan 
banatuko da onartutako eskaeren artean.

10. Dirulaguntzaren bateragarritasuna

Emandako dirulaguntza bateragarria izango da beste administrazio edo erakunde pu-
bliko nahiz pribatu batzuek xede bererako eman ditzaketen dirulaguntzekin, betiere jardue-
raren gainfinantzaketarik ez badago. Gainfinantzaketa gertatuz gero, murriztu egingo da 
dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion mugara egokitu arte.

Beste administrazio edo erakunde batzuei deialdi honetan aurkeztutako proiektua garatzeko 
dirulaguntza eskatu dieten eta, kasua denean, dirulaguntza hori lortu duten elkarteek proiektua-
ren programan jarri behar dituzte dirulaguntza eskatu dioten administrazio edo erakundearen 
izena eta, kasua denean, hark emandako zenbatekoa.

11. Elkarte onuradunen betebeharrak

Deialdi honetan araututako dirulaguntzen onuradun diren elkarteek honako betebehar hauek 
izango dituzte:

• Dirulaguntzaren xede diren jarduerak edo proiektuak egitea.

• Iruña Okako kontuhartzailetza zerbitzuari egiaztapen jarduketak egiten uztea eta jarduketa 
horietan laguntzea.

• Dirulaguntzaren xede den jarduera edo proiektua finantzatzeko beste laguntza, diru sarrera 
edo baliabide batzuk lortu izana jakinaraztea.

• Dirulaguntza emateko kontuan hartutako inguruabarren bat, subjektiboa zein objektiboa, 
aldatu bada, aldaketaren berri ematea dirulaguntza emanda duen erakundeari.

• Diruz lagundutako jardueraren ondorioz sor litezkeen arriskuen erantzukizuna bere gain 
hartzea eta, behar izanez gero, aseguru egokia kontratatzea.

• Dirulaguntzaren xede diren jardueren eta proiektuen zabalkunderako liburuxka, kartel, 
buletin eta blog elektronikoak eta biztanle guztientzako diren beste euskarri guztiak bi hizkuntza 
ofizialetan egin beharko dira, euskaraz eta gaztelaniaz, eta bermatu beharko da sexismorik 
gabe erabiltzea hizkuntza nahiz irudiak. Hori betetzen ez bada, dirulaguntza osoa edo zati bat 
itzularazi ahal izango da. Inguruabar horren jarraipena egingo da, elkarte onuradunak aurkez-
tutako agiri guztiak aztertuz.

• Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiko ezezko ziurtagiria: urtarrilaren 15eko 1/1996 
Legeak, adingabeen babes juridikoarenak, Kode Zibila eta Prozedura zibilaren Legea aldatzen 
dituenak, zeina uztailaren 28ko 26/2015 Legeak, haurrak eta nerabeak babestekoak, aldatu baitu, 
eta urriaren 14ko 45/2015 Legeak, boluntariotzarenak, ezartzen dutenez, adingabeekiko harre-
manak ohikoak diren lanbide, ogibide eta jardueretan aritu ahal izateko baldintza izango da 
inoiz kondenarik jaso ez izana, epai irmoaren bidez, sexu askatasun eta sexu ukigabetasunaren 
aurkako delituengatik.

Hori dela eta, dirulaguntzaren onuradun diren erakundeek Sexu Delituen Egileen Erregis-
tro Nagusiko ezezko ziurtagiria eskatu beharko diete jarduerak egiteko kontratatzen dituzten 
monitoreei. Espainiako nazionalitaterik ez duten pertsonek, ziurtagiri horretaz gainera, euren 
herrialdeko ziurtagiria ere eduki beharko dute.

Udalak erakunde onuradunei noiznahi eskatu ahal izango die ezezko ziurtagiri horiek aur-
kezteko.
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12. Ordainketa eta justifikazioa

12.1. Dirulaguntza ordaintzea.

Udalak ordainketa bakarrean ordainduko du dirulaguntzaren zenbatekoa, ebazpena jakina-
razten denetik bi hilabete igaro baino lehenago.

Urteko programetan aldez aurretik ordaindu ahal izango da dirulaguntzaren ehuneko 75, 
gehienez.

12.2. Dirulaguntza justifikatzea.

Dirulaguntzaren onuradun diren entitateek diruz lagundutako jardueraren ehuneko 100 
justifikatu beharko dute, eta ez Iruña Okako Udalak emandako diru kopurua bakarrik. Horrela 
ezartzen du azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, 30. artikuluan. Entitate 
onuradunek zehaztu egin behar dute zein kostu egozten dizkioten Udalari.

12.3. Justifikatzeko epea: memoria eta gastuen justifikazioa aurkezteko epea 2017ko irailaren 
30ean amaituko da.

12.4. Dirulaguntzaren onuradun diren elkarteek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

a) Diruz lagundutako programaren edo jardueraren barruan egindako jarduketen memoria. 
Memorian jaso beharko da zenbat haurrek hartu duten parte antolatutako jardueretan (3. eta 
4. eranskinak)

b) Gastuen justifikazio kontua (4. eranskina)

c) Beste inongo administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturen dirulaguntzarik jaso 
ez bada, horren zinpeko adierazpena (5. eranskina)

13. Itzulketa

Bidezkoa izango da jasotako diru kopuruak itzularaztea eta dirulaguntza ordaindu zenez ge-
roztik sortutako berandutze interesak eskatzea, inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean:

• Diruz lagundutako jarduera ez egitea.

• Dirulaguntza bere xederako ez erabiltzea, beste xede batzuetarako baino.

• Jasotako dirulaguntzen erabilera ezarritako moduan eta epeetan justifikatzeko betebeharra 
ez betetzea, edo behar adina ez justifikatzea.

• Dirulaguntza eskuratzea horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.

• Dirulaguntzei buruzko udal ordenantzan aurreikusitako kontrol jarduketei uko egitea edo 
trabak eta aitzakiak jartzea.

• Aurkezten den eskaeran edota dokumentazioan datu faltsuak jartzea, edo dirulaguntza 
ematea eragotziko luketen datuak ezkutatzea.

• Jarduera gainfinantzatzea, hau da, emandako dirulaguntzak, berez edo beste laguntza 
batzuekin batera, guraso elkarte onuradunak egin beharreko jardueraren kostua gainditzea. Ho-
rrelakoetan, egindako jardueraren kostuaren gainetik lortutako soberakina itzuli egin beharko da.

• Oinarri hauetan jasotako betebeharren bat ez betetzea edo dirulaguntzei buruzko udal 
ordenantzan azaltzen diren egoeretakoren batean erortzea.

Gainera, aipatutako inguruabar horietakoren bat, lehenengoa izan ezik, gertatuz gero, 
ezezkoa emango zaie hurrengo deialdian aurkezten diren proiektuei, alde batera utzi gabe 
guraso elkarte onuradunaren jokabideak ekar litzakeen zehapenak.

14. Ez betetzeak

Arau hauste eta zehapenen araubidea bat etorriko da Iruña Okako Udalaren dirulaguntzei 
buruzko ordenantzan ezarritakoarekin.
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15. Legeria aplikagarria

Oinarrien agiri honetan aurreikusita ez dauden gaietan, arau hauek aplikatuko dira: aza-
roaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, dirulaguntzena, aplikagarria baita administrazio publikoek 
ematen dituzten dirulaguntzetarako, eta dirulaguntzei buruzko udal ordenantza.

Oinarri hauek interpretatzean zalantzarik sortzen bada, Udaleko Gobernu Batzarrak ebatziko 
du.

Oinarri hauek Udalaren web orrian kontsulta daitezke: www.irunadeoca.eu

Iruña Oka, 2017ko apirilaren 6a

Alkate-udalburua
JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA

http://www.irunadeoca.eu
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