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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZIGOITIKO UDALA

Alkatearen otsailaren 16ko 72/2018 Ebazpenaren, Zigoitiko udalerriko kultura, kirol eta gi-
zarte jardueren antolaketa ordaintzeko dirulaguntzen lehiaketa bidezko 2018ko deialdiaren, 
laburpena

BDNS (identifikatzailea): 388098

Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, 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

Dirulaguntza hauen onuradun izan daitezke:

— Irabazteko asmorik gabeko erakunde publikoak zein pribatuak (kulturaren, kirolaren edo 
gizartearen arloetako elkarteak, taldeak eta fundazioak), baldin eta legez eratuta badaude eta 
Zigoitiko Udalerriko Elkarteen Erregistroan inskribatuta badaude.

— Hauek ere izan daitezke, halaber, dirulaguntzen onuradun: Zigoitiko udalerrian diharduten 
irabazteko asmorik gabeko entitateak, nahiz eta egoitza bertan ez eduki. Entitate horiek EAEko 
Elkarteen Erregistro Orokorrean edo EAEko Kirol Entitateen Erregistroan egon beharko dute 
inskribatuta.

— Zigoitiko udalerriko kontzejuak.

Bigarrena. Gaia

Dirulaguntzaren helburu da Zigoitiko udalerrian egiten diren kultura, kirol eta gizarte jar-
duerak antolatzeak eragindako gastuak finantzatzen laguntzea.

Zigoitiko udalerrian kulturaren, euskararen, aisiaren eta kirolen inguruan egiten diren jardue-
rek jaso dezakete dirulaguntza; lehentasuna emango zaie hauek bultzatzen dituzten programei:

Gizarte ongizatea Zigoitiko udalerrian.

Euskararen erabilera.

Herritarren parte hartzea.

Udalerriaren sustapena.

Kultura eta kirola, oro har, batez ere bertakoa.

Gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna bermatzen duten jarduera edota 
ekintzak, edota pertsona behartsuenen edo gizartean baztertuta geratzeko arriskuan daudenen 
parte-hartzea eta gizarteratzea.

Herriko tradizioak berreskuratzea.

Ingurumenarekiko sentsibilizazioa.

Hirugarrena. Oinarri arauak

Kultura, kirola eta gizarte jardueren antolaketa ordaintzeko dirulaguntzen ordenantzak, 
2016ko apirilaren 20an onartuak, jasotzen ditu Dirulaguntza hauek emateko oinarri arauak. 
Ordenantza hori 2016ko ekainaren 6an argitaratu zen, ALHAOn (64. zk.).

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
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Dirulaguntzak lehiaketa bidez emango dira, aurkezten diren eskaerak alderatu eta lehentasun 
hurrenkeran jarrita, deialdian ezarritako balorazio irizpideen arabera, eta esleituta, hurrengo 
puntuan jarritako mugarekin, aipatutako irizpideak aplikatuz balorazio gehien lortzen dutenei.

Laugarrena. Laguntzaren zenbatekoa

2018ko aurrekontuko 334.481.001 (Gizarte eta kultura jardueretako dirulaguntza) eta 
341.481.000 (Kirol jardueretarako dirulaguntza) aurrekontu aplikazioen kontura finantzatuko 
dira deialdi honen harira aurkeztu diren eskaerak direla-eta ematen diren laguntzak.

2018ko ekitaldiko luzatutako aurrekontuarekin bat etorriz, 334.481.001 eta 341.481.000 
aurrekontu aplikazioek, gehienez, eta hurrenez hurren 23.500 eta 25.500 banatuko dituzte 
dirulaguntzetan.

Udalak diruz lagundu daitekeen programaren kostuaren ehuneko 80 ordaindu ahal izango 
du, gehienez.

Hala ere, Udalak izapidetze berezia eman ahal izango die udalerriarentzat interes berezikoak 
diren programa batzuei, eta programa horietarako eragiten den kostuaren ehuneko 100eko 
dirulaguntza eman ahal izango du.

Bosgarrena. Eskaerak aurkezteko epea

Eskabideak eta urteko programetarako zazpigarren puntuan adierazten diren agiriak 2018ko 
maiatzaren 11 baino lehen aurkeztu beharko dira.

Programatutako jarduera hasi baino, gutxienez, hilabete lehenago aurkeztu beharko da 
izaera puntuala duten jardueretarako eskabidea, eta beti ere 2018ko urriaren 31 baino lehen.

Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:

— Udalak emandako eskaera ofiziala.

— Formulario ofiziala. Formulario bat bete beharko da programa bakoitzeko.

— Agiri hauek aurkeztu beharko dituzte s ozietate egoitza Zigoitiko udalerrian ez duten 
irabazteko asmorik gabeko entitateek (ez besteek): estatutuen fotokopia eta legez eratuta eta 
EAEko Elkarteen Erregistro Orokorrean edo EAEko Kirol Entitateen Erregistroan inskribatuta 
daudela frogatzen duten agiriak.

Aurreko deialdiren batean agiriok aurkeztu dituztenek ez dituzte berriz aurkeztu beharko, 
estatutuetan ezer aldatu ez bada.

Seigarrena. Justifikazioa

2019ko urtarrilaren 15a baino lehen aurkeztu beharko dituzte frogagiri hauek dirulaguntza 
jasotzen duten entitate onuradunek:

Likidazio-txostena (udal bulegoetan daude eskuragai ereduak).

Dirulaguntzan sartzen diren gastuen frogagiriak: fakturak (jatorrizkoak zein fotokopia 
konpultsatuak).

Programen aleak, argitaratuz gero; Zigoitiko Udalaren babesaren aipamena eduki behar 
dute.

Ondategi, 2018ko otsailaren 16a

Alkatea
MIKEL LAS HERAS MARTÍNEZ DE LAPERA
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