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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA
KULTURA, KIROL ETA JAI ARLOA

Jai-egitasmoak bideratzeko lehia libre bidezko diru-laguntzen 2019 urteko deialdia eta Oinarri 
araultzaileak

Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko maiatzaren 17an onetsi du 2019an jai egitasmoak 
bideratzeko diru-laguntzen deialdi hau. Jai egitasmoak bideratzeko lehia libre bidezko di-
ru-laguntzen oinarri arautzaileak, Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko maiatzaren 17an onetsitakoak 
aplikatu zaizkio deialdiari.

LEHENENGOA. Objektua

Deialdi honen xedea da norgehiagokako araubidean ematea Laudio Udalak Kultura, Kirol eta 
Jai Arloaren bidez ematen dituen diru-laguntzak. Diru-laguntza horiek Laudion jai egitasmoak 
antolatu, garatu eta gauzatzeko dira, baita gastuak finantzatzeko ere.

BIGARRENA. Onuradunak

Onuradunaren izaera edukiko du jai-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

Deialdi horren barruan diruz lagundu ahalko dira sanrokeak indartzeko xedea duten proiektu 
eta gastuak, umeen danborrada eta Santa Luziako erromeria.

LAUGARRENA. Eskaerak aurkeztea

Eskaerak hogeita hamar (30) egun naturaleko epean aurkeztu beharko dira, deialdi hau 
ALHAOn aurkezten den egunaren biharamunetik aurrera zenbatuta. Eskaerak inprimaki nor-
malizatuan aurkeztu beharko dira, udaletxean, beheko solairuan dagoen Herritarren Arretarako 
Zerbitzuan edo Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen Legean zehaztutako beste edozein eran.

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

Ebazteko eta jakinarazteko epea bi hilabetekoa da. Dagokion deialdi argitaratzen denetik au-
rrera zenbatuko da epea, behintzat, Balorazio Batzordeak horren ondoreak atzeratzen ez baditu.

BOSGARRENA. Ebazpena aldatzea.

Deialdi hau arautzen duten oinarrien hamaseigarren puntuarekin bat, diru-laguntza jaso 
duen edozein pertsona edo elkartek Laudio Udalari komunikatu beharko dio aurkeztutako pro-
gramaren garapenean, jardueretan, aurrekontuan eta abarretan gertatzen den edozein aldaketa. 
Horren ondorioz, oinarrien puntu horretan jasotako ekintzak bideratuko dira.

SEIGARRENA. Aurrekontuko funtsen eskuragarritasuna eta diru-laguntzaren zenbatekoa

Deialdi honen bitartez emandako diru-laguntzen kopuru osoak ezin izango du inoiz gainditu 
aurrekontuan aurreikusitako zenbatekoa, alegia, 40.115,00 euro.
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Lote hauetan banatuko da zenbateko hori:

1. Lote. 5.175,00 euro. Santa Luziako erromeria.

2. Lote. 1.495,00 euro. Haurren danborrada.

3. Lote. 33.445,00 euro. Zaindari jaietako ekitaldiak (izendun diru-laguntzak aurreikusita 
duten jarduerak atal honetatik kanpo geratzen dira).

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

Deialdiari dagokion gastua egotziko zaie Laudio Udaleko 2019ko Aurrekontuko ondoko 
partidei:

— 6.670,00 euro, 0600 3381 48014 “Beste jaietako diru-laguntza batzuk” partidara.

— 33.445,00 euro, 0600 3381 48119 “San Roke jaietako diru-laguntzak” partidara.

ZAZPIGARRENA. 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.

Diru-laguntza emateko edo ukatzeko ebazpena eskaeran adierazitako helbidera bidaliko zaie 
erakunde eskatzaileei, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 
42. artikuluan xedatutako moduetakoren batean.

ZORTZIGARRENA. Diru-laguntza ordaintzea

Diru-laguntza ordaintzeko modua banku-transferentzia izango da: zenbateko osoaren ehu-
neko 80 aurreratuko da behin betiko ebazpena onesten denean eta justifikazioa egin aurretik, 
jarduerak duen interes sozialaren ondorioz, eta ez-betetzerik antzematen bada eska daitezkeen 
erantzukizunak eta itzulketak gorabehera. Diru-laguntza justifikatu ondoren eta laguntza eman 
zuen organoak justifikazioa onartu ostean ordainduko da gainerako ehuneko 20.

BEDERATZIGARRENA. Justifikazioa

Justifikazio-dokumentazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da, diruz lagundutako jar-
duera amaitzen denetik edo diru-laguntzaren emakidaren berri jasotzen duen egunetik aurrera 
zenbatuta.

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

HAMARGARRENA. Publizitatea

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

Laudio, 2019ko maiatzaren 20a

Alkate-udalburua
JON IÑAKI URKIXO ORUETA
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ANEXO

2019 urteko jai programetarako diru-laguntzen oinarri arautzaileak

1. Helburua.

2. Aurrekontuan zuzkidura izatea.

3. Onuradunak.

4. Onuradunen betebeharrak.

5. Eskaerak eta dokumentazioa

6. Epea.

7. Balorazio irizpideak.

8. Diru-laguntzen zenbatekoa eta kalkulua

9. Zein organok eskumena duen eskaerak aztertu eta erabakita hartzeko.

10. Jakinarazpena eta ordaintzeko era.

11. Diru-laguntza ordainketaren gaineko bermeak.

12. Diru-laguntzaren muga.

13. Bateraezintasunak.

14. Kontroleko bermeak.

15. Erabakiaren eraldaketa.

16. Diru-laguntzen justifikazioa. Obligazio eta betebeharrak.

17. Diru-laguntzaren galera.

18. Partzialki bueltatu beharra eta ez betetzeen graduazio irizpideak.

19. Zehapenak.

20. Garapen, interpretazio eta difusioa.

LEHENA. Objektua

Laudio Udalak Kultura, Kirol eta Jai Arloaren bitartez ematen dituen diru-laguntzetarako 
sarbidea arautzea da oinarri hauen helburua, lehia libreko araubidean horretarako egingo diren 
deialdietan. Laguntza horiek Santa Luziaren omenezko erromeria, umeen danborradara eta 
herriko jaietako jardueren antolakuntza, garapena eta gauzapena finantzatzeko erabiliko dira.

Oinarri hauek indarrean egongo dira, gehienez, ALHAO argitaratzen diren egunetik lau 
urteetara.

Diru-laguntza hauek ondoko multzotan banatuko da:

1. Santa Luziako erromeria. Udalak bere kargu hartuko ditu musika emanaldi eta 
haurrentzako jardueren kontratazioa, jaietako esparrura iristeko garraio publikoarena nahiz 
osasun asistentzia kontratazioarena ere

2. Haurren danborrada. Udalak bere gain hartuko ditu zirkuituan soinu instalazioa egiteko 
megafonia zerbitzuaren kontratazioa.

3. Herriko jaietako ekitaldiak (diru-laguntzak izendunak izapidetuko zaizkien jarduerak atal 
honetatik kanpo geratzen dira).
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Jaietako egitarau guztietan, diru-laguntza emateaz gainera, Udalak eskura dituen baliabide 
teknikoak lagako ditu eta ekitaldietarako argindar horniduraren kontratazioa egingo du, betiere, 
beharrezkotzat jotzen bada.

Deialdi irekietan ez dago diru-laguntzerik Udal Aurrekontuetan aurrekontu-aplikazioa eko-
nomikoki zuzkituak dauden jarduerak.

Loteetakoren bat hutsik geratuko balitz, diru kopuru hori pasatuko litzateke Udalaren gastu 
arruntaren diru sailera, eta Udalak erabakiko du jaiak antolatu ala ez.

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. Ez 
dira inolaz ere diruz lagunduko oinarri hauen zortzigarren puntuan defizitaren kalkulutik kanpo 
uzten direna jarduerak.

Kultura izaerako jarduera hauek elkarrekin finantzatzeko laguntzak emango dira diru-laguntza 
gisa, betiere, era estuan lotuta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretu bidez garatu eta arau-
tutako azaroaren 17ko 2003/83 Diru-laguntzen Lege Orokorraren, Udalbatzen Ordenantzaren 
Erregelamenduaren eta aplikagarria dakizkiokeen gainerako legeen arabera.

BIGARRENA. Aurrekontuan zuzkidura izatea

Deialdi publiko baten bidez adieraziko da emandako diru-laguntza guztien baturaren zenba-
tekoa, non aurrekontuaren diru-atala eta lote bakoitzaren zenbatekoa zehaztuko den.

Dena den onuradunak ez du inoiz, jardueragatik eta ekitaldi ekonomiko bakoitzagatik, 60.000 
euro baino gehiagoko diru-laguntza jasotzerik .

HIRUGARRENA. Onuraduna

Onuradun izaera edukiko du jarduera sustatzen edo egiten duen norbanako edo elkarte orok.

Onuraduna erakunde juridikoa denean (elkartea, erakundea, batzordea edo antzekorik …), 
onuraduntzat joko da erakundearen kontura eta izenean diru-laguntzaren funtsa diren ekintza 
guztiak edo zati bat gauzatzeko konpromisoa hartzen duten onuradunaren pertsona bazkide-
tuak ere.

Horretarako, eskatzaileak edo legez eratutako batzordeak Laudion izan beharko du egoitza 
soziala edota udalerriaren barrutian gauzatu beharko du jarduna eta aktibitatea. Gainera, elkar-
teen kasuetan, hauek ondoko baldintzak bete beharko dituzte:

— 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 barne-demokrazia dagoela bermatzea.

Era berean, pertsona bat izendatu beharko dute elkarteko ordezkari edo ahalorde bakar gisa 
eta elkarteari onuradun gisa dagozkion betebeharrak betetzeko behar diren ahalmenak izan be-
harko ditu pertsona horrek. Elkartea ezin izango da inolaz ere desegin 38/2003 Legearen, alegia, 
Diru-laguntzen Lege Orokorraren 39. eta 65. artikuluetan (2003/2684 LBK-ren) aurreikusitako 
preskripzio epea agortuta egon arte.

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 diru-laguntzaren zenbatekoa. 
Elkarteko kideek ere onuradun izaera izango dute.
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Halaber, laguntza horien onuradun izan ahal dira ere, Oinarri hauen helburua betetzen duten 
jarduerak antolatzen dituzten pertsona fisikoak. Kasu honetan pertsona fisikoak gure udalerrian 
erroldatutako egon beharko dira.

Ezin izango dute onuradun izan azaroaren 17ko 38/2003 Legearen, alegia Diru-laguntzen 
Lege Orokorraren 13. artikuluan zehazten diren zirkunstantzia edo baldintzetakoren bat duten 
pertsonek edo erakundeek.

LAUGARRENA. Erakunde onuradunen betebeharrak

Hauek dira onuradunen betebeharrak:

a) Diru-laguntzaren oinarri den helburua betetzea, jarduera gauzatzea edota jokabidea 
hartzea.

b) Justifikatzea Laudio Udalaren aurrean baldintzak eta betebeharrak bete dituela, baita 
diru-laguntza emateko edo horren luperketarako oinarri den jarduera bideratu eta helburua 
bete dela ere.

c) Laudioko Udalak edo eskumena duen kontrol-organoak eskatzen duenean, prestutasuna 
izatea finantza-kontrolerako nahiz edozein alderdi egiaztatzeko aginduak eta eskaerak betetzeko, 
eskatzen zaien edozein informazio emanda. Organo eskumendunak Estatukoak nahiz Europar 
Batasunekoak izan daitezke.

d) Ahal bezain laster jakinaraztea Laudioko Udalari diruz lagundutako jardueretarako beste 
diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak lortu izana.

e) Ebazpen-proposamena hartu aurretik egiaztatu ahal izatea tributu eta zerga arloko, Gizarte 
Segurantzarekiko nahiz zuzenbide publikoko gainerako zor eta itzuli beharrekoen inguruko 
obligazioak beteta eta egunean dituela.

f) Kontu liburuak eskura, erregistro eginbidetuak beteta eta bestelako dokumentazioa behar 
den moduan auditatua izatea, kasuan kasu aplikatu beharreko merkataritza-legeetan nahiz 
sektore-legeetan xedatutakoarekin bat.

g) Jasotako diru-laguntzaren erabilera egiaztatuko duten agiri guztiak gordetzea, baita ele-
ktronikoak ere, egiaztatze eta kontrol jardueratarako erabil daitezkeelako.

h) Publizitate egokia ematea diru-laguntzaren objektu diren programen, ekimenen, 
inbertsioen edo edozein motako jardueren finantziazioaren izaera publikoari. Beraz, di-
ru-laguntza jaso duen programari dagokion edozein kartel, argazki edo bestelako komunikazio 
grafikotan Udalaren anagrama edo armarriarekin batera, testu hau ipini beharko da: “Babeslea: 
Laudio Udala” edo “Babeslea: Laudio Udala / Patrocina: Ayuntamiento de Llodio”. Publizitate 
horri eskaini behar zaion lekua beste publizitateei eskaini zaien neurrikoa, gutxienez, salbu 
eta beste ekarpenak edo diru-laguntzak Laudio Udalarenak baino handiagoak badira. Halaber, 
ikus-entzunezko baliabideekin edo megafoniarekin propaganda egiten denean, finantziazioaren 
izaera publikoaren berri eman beharko da. Gainera, edozein kartel eta publizitateri dagokionez 
kontuan hartu beharko da Udalbatzaren Osoko Bilkurak 2010eko azaroaren 29an onetsitako 
euskararen erabileraren udal ordenantza arautzailean xedatutako hizkuntza-tratamendua. 
Ordenantza horren 21. artikuluan hau adierazten da: “Udalak diruz laguntzen dituen kultura, kirol 
edo aisialdi jardueretan derrigorrez haiek iragartzeko erabiltzen den edozein euskarrik behintzat 
euskaraz joan behar du. Ahozko propaganda denean ere, euskaraz izan behar du behintzat. 
Era berean, udalaren herri jabetzako lurretan aldi baterako jarriko den edozein instalaziok ere 
goragoko baldintzak bete behar ditu.”

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

i) Jarduera bideratzeko legez egin behar diren izapide guztiak egitea.
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j) Arrazoiren batengatik diru-laguntza itzultzeko beharra balego, jasotako diru-laguntza itzuli 
beharko litzateke.

BOSGARRENA. Eskaerak eta dokumentazioa

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 66. Artikulua jarraituz deialdi bakoitzean zehaztuko da zein 
euskarrian aurkeztu egin beharko dira diru-laguntza eskaerak.

Dena den, deialdian besterik ez bada zehazten, eskaerarekin batera ondoko dokumentazioa 
aurkeztu egin beharko da:

1) Eskaera sinatzen duenaren NAN, bere izenean edo elkarte baten ordezkaritzan dihardue-
lako. Eskaera egiten duena elkarteko presidente gisa azaltzen den pertsona ez denean, legezko 
presidentearen ziurtagiri baimentzailea aurkeztu beharko du, zeinaren bidez baimena emango 
baitio eskaera sinatzen duen pertsonari elkartearen izenean aritzeko.

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

3) Elkartea ez badago inskribatuta edo alta emanda Laudioko Elkarteen Udal Erregistroan, 
inskribatzeko eskaera ere aurkeztu beharko da; horretarako Erakundearen Estatutuen fotokopia, 
Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan legez eratuta eta inskribatuta dagoela egiaztatuko 
duen dokumentua, eta IFZren dokumentu egiaztatzailea erantsi beharko dira.

4) Aurreikusitako jardueren egitaraua, hauek barne hartuta:

a) Jarduera horien bidez lortu nahi diren helburuak.

b) Jarduera bakoitzerako aurreikusitako lekua, data eta iraupena.

c) Jarduera nori zuzenduta dagoen eta zenbat pertsona onuradun edukiko duen.

5) Diruz lagunduko diren jarduerak gauzatzeko diru-sarrera eta gastuen aurrekontu zehaztua. 
Helburua da diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko diruz lagun daitezkeen gastuak soilik 
kontuan hartzea, alegia, inolako zalantza barik diru-laguntzaren izaerarekin bat datozenak.

6) Eskatzailearen bankuko kontu zenbakia, diru-laguntza ordaindu ahal izateko.

7) Jarduerak bideratzeko giza baliabideak, baliabide teknikoak eta materialak.

8) Elkartearen eratze-data.

9) Zinpeko aitorpen hauek:

a-Foru Ogasunarekiko tributu-obligazioen ordainketak, Gizarte Segurantzarekikoak nahiz 
zuzenbide publikoko gainerako zor eta itzuli beharrekoen ingurukoak egunean izateari buruzkoa.

b-Diru-laguntzak itzultzeko obligazioen ordainketan egunean izateari buruzkoa.

c-Onuradun izaera lortzeko debekurik ez izateari buruzkoa, azaroaren 17ko 38/1993 Di-
ru-laguntzen Lege Orokorreko 13. artikuluko 2. eta 3. paragrafoetan azaldutakoarekin bat.

Udalak egoki baderitzo, kasuan kasuko ziurtagiriak aurkeztea eskatu ahalko du.

10) Zinpeko adierazpena diru-laguntza eskatu den programarako beste erakunde publiko 
edo pribatuei eskatutako diru-laguntzei buruz. Diru-laguntza jaso dela edo ez dela jaso jakin be-
zain laster, Laudio Udalari jakinarazi beharko zaio, baldin badagokio, diru-laguntzaren kopurua 
doitzekoa.

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

SEIGARRENA. Epea

Diru-laguntzen deialdian adieraziko da laguntzak jasotzeko eskaerak aurkezteko epea. Eman-
dako epea agortutakoan aurkeztu den dokumentazioan irregulartasunik edo faltarik antzematen 
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bada, hamar egun balioduneko epea emango da hori zuzentzeko errekerimendua jasotzen den 
hurrengo egunetik aurrera zenbatuta.

Behin epea bukatu ta, eskaera ez bada zuzendu edo eskatutako dokumentazioa ez bada 
aurkeztu, aldez aurretik dagokion erresoluzio administratiboa eginda, eskaerarekin aurrera ez 
dutela jarraitu nahi ulertuko da..

ZAZPIGARRENA. Balorazio irizpideak

Laguntzak esleitzeko, irizpide hauek aplikatuko dira:

I. 1. eta 2. loteetarako:

a) Eskatzaileak kasuan kasuko auzoko jaiak antolatzen duen eskarmentua (10 puntu antolatu 
duen urte bakoitzeko, gehienez ere 50 puntu).

b) Erakundeek ekonomia-ekarpenak lortzeko egin duten ahalegina; puntu gehiago izango 
dute Udalak emandako diru-laguntza baino nahikoa gastu txikiagoa duten aurrekontuek.

Eskatutako diru-laguntzaren proportzioa ekitaldiko aurrekontu osoarekiko, ehunekoan adie-
razita.

Ehuneko 20: berdin edo gutxiago (40 puntu)

Ehuneko 20,01 eta ehuneko 40 artean (30 puntu).

Ehuneko 40,01 eta ehuneko 60 artean (20 puntu).

Ehuneko 60,01 eta ehuneko 80 artean (10 puntu).

Ehuneko 80,01a eta ehuneko 100a artean (0 puntu).

II. 3. loterako, herriko jaietako ekitaldien antolamendua:

a) Erakundeek ekonomia-ekarpenak lortzeko egin duten ahalegina; puntu gehiago izango 
dute Udalak emandako diru-laguntza baino nahikoa gastu txikiagoa duten aurrekontuek.

Eskatutako diru-laguntzaren proportzioa ekitaldiko aurrekontu osoarekiko, ehunekoan adie-
razita.

Ehuneko 20: berdin edo gutxiago (40 puntu)

Ehuneko 20,01 eta ehuneko 40 artean (30 puntu).

Ehuneko 40,01 eta ehuneko 60 artean (20 puntu).

Ehuneko 60,01 eta ehuneko 80 artean (10 puntu).

Ehuneko 80,01a eta ehuneko 100a artean (0 puntu).

b) Diruz lagundu daitekeen jarduera Udalak antolatutako programarekiko osagarria izatea 
eta Udalaren interesekoa izatea.

10 puntu emango zaizkie jai jarduerei, baldin eta Udalak berak antolatzeko zailak badira, 
jarduera motarengatik edo behar duten antolamenduarengatik.

c) Elkarteak erakutsitako ibilbidea, jarraipena eta egonkortasuna nahiz jarduerak duen tra-
dizioa.

Elkarteak bere jarduera esparruan duen ibilbidea, jarraipena eta egonkortasuna balioztatzeko, 
4 puntu emango dira aurkeztutakoaren arlo berean ekimenak egiten aritutako urte bakoitzeko, 
gehienez ere, 20 puntura arte.

Jarduerak jaietako programan duen tradizioa puntu 1 emanda balioztatuko da jaietako udal 
programa barruan jarduera agertu den urte bakoitzeko, gehienez ere, 10 puntura arte.

d) Erakunde sustatzaileak garatu dituen proiektu eta jarduerak ondo joan izana.
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5 puntu emango zaizkie azken hiru urteotan ekonomikoki nahiz helburuei dagokienez aur-
keztutako programarekin behar bezala konplitu duten jarduerei, eta, halaber, kontuan hartuko 
da jarduera horietan talde antolatzaileari egotzi dakiokeen inolako gorabehera nabarmenik 
gertatu ez izana.

e) Euskararen erabilera sustatzea.

15 puntu emango zaizkie osorik euskaraz diren jarduerei eta 10 puntu euskaraz eta espai-
nolez direnei.

f) Diruz lagundu daitekeen programa bat etortzea Udalak berdintasunaren, gazteriaren edota 
adikzioen prebentzioaren arloan martxan dituen plan estrategikoekin.

Plan horietako bakoitzaren arduradunak edota arduradunek egingo dute aurkeztu diren es-
kaeren analisia; martxan den plan estrategikoarekin inolako harremanik ez duten programei 0 
puntu emango zaizkie; 20 puntu harreman partziala dutenei eta 40 puntu proposamena erabat 
txertatuta dagoenean planean.

ZORTZIGARRENA. Diru-laguntzen zenbatekoa eta horien kalkulua

1. Diru-laguntzen zenbatekoa

a) Jarduera baterako gehieneko diru-laguntzak ezin du gainditu jarduera horren defizita, 
ezta eskatutako zenbatekoa ere.

b) Kontuan hartu behar da martxoaren 25eko 44/2014 Dekretua, ekitaldi publikoak egiteko 
nahitaez eskatu beharreko erantzukizun zibileko aseguruei buruzkoa betetzeko, jardueren 
antolatzaile orok erantzukizun zibileko asegurua kontratatu behar duela. Hortaz, bermatu egingo 
da ematen diren diru-laguntzak aipatu den Dekretuan xedatutako betebeharrak betetzeko ase-
guru horien kostua ordaintzeko beste izango dela, gutxienez, betiere, puntu honetako a) atala 
bete baldin bada.

c) Aurkeztutako eskaera bakoitzari erantzukizun zibileko aseguru gastuari dagokion zenba-
tekoa esleitu eta gero, oinarriotako zazpigarren puntuko balorazio-irizpideak aplikatuko dira, 
lortutako puntuazioan oinarrituta, eskaera bakoitzari dagokion gainerako diru-laguntzaren 
zenbatekoa zehazteko.

d) 1 eta 2 loteetan, diru-laguntza bakarra emango da jai bakoitza antolatzeko; eskatzaile 
berak jai bat baino gehiago antolatzea erabaki dezake.

e) Honela egingo da diru-laguntzen kalkulu banakatua: lote bakoitzerako guztirako zenbate-
koa proportzionalki banatuko da aurkeztutako jarduera guztien artean, eskatzaile bakoitzaren 
puntuazioaren arabera eta gehienez ere jarduerak izan duen defizitaren zenbateko berdinean.

f) Joan-etorrien gastuak kontabilizatzeko, kilometroko 0,29 euro ordainduko da gehienez 
ere. Ez da onartuko erosketak egiteko joan-etorririk Laudion egin ahal badira.

BEDERATZIGARRENA. Diru-laguntzak justifikatzea.

Diru-laguntzaren baldintzak bete egin direla justifikatuko da ondoko dokumentazioa aur-
keztuz:

a) Justifikazio ekonimikoa

b) Justifikazioa ez ekonomikoa

Justifikazio hauek, ekonomikoa eta ez ekonomikoa, euskarri digitalean aurkeztuko da, kasu 
guztietan.

Justifikazio-dokumentazioa hilabeteko epean aurkeztu beharko da diruz lagundutako jar-
duera bukatzen denetik aurrera zenbatuta, edo diru-laguntza eman dela jakinarazten den egu-
netik aurrera.



2019ko maiatzaren 29a, asteazkena  •  62 zk. 

9/12

2019-01611

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

www.araba.eus

Jasotako Diru-laguntzaren justifikazioa aurkeztu egin beharko da deialdiaren hurrengo ur-
teko urtarrilaren 15a baino lehen. Ezarritako epean ez bada aurkezten uztailaren 21eko 887/2006 
Errege Dekretu bidez garatu eta araututako azaroaren 17ko 2003/83 Diru-laguntzen Lege Oroko-
rran ezarritako tramitazioari ekingo zaio.

Betebeharretakoren bat edo batzuk ez badira betetzen, diru-laguntza baliorik gabe utz de-
zake.

Laudio Udalak onuradunei emandako diru-laguntza justifikatzeko justifikazio kontu erraztu-
rako eredu bat emango balu, dokumentazioa emandako ereduan aurkeztuko da.

I. Justifikazio ekonomikoa. Justifikazio kontu erraztua.

1. Legearen 30. artikuluaren 2. atalean 60.000 eurotik beherako diru-laguntzei dagokienez 
xedatutakoaren ondoreetarako, diru-laguntza justifikatzeko balio juridikodun dokumentua 
izango du atal honetan arautu den justifikazio-kontu erraztua.

2. Informazio hau eduki beharko du justifikazio kontu erraztuak:

a) Diru-laguntza emateko erabakian ipinitako baldintzak bete direla egiaztatzeko jardueren 
justifikazio-memoria, bideratutako jarduerak eta lortutako emaitzak adierazita.

b) Jardueraren gastu eta inbertsioen zerrenda sailkatua, zordun eta dokumentu bakoitza 
identifikatuta, eta zenbatekoa nahiz jaulkipen-data adierazita. Diru-laguntza aurreikusitako au-
rrekontu bat oinarri hartuta ematen bada, gertatutako desbideraketak adieraziko dira.

c) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera edota diru-laguntzen 
zerrenda xehakatua, zenbatekoak eta jatorriak adierazita.

3. Erakunde eta Pertsona fisiko onuradun guztiek justifikazio kontu erraztua aurkeztu egin 
beharko dute horretarako ezarritako epearen barruan.

4. Aurrekoa gorabehera, Kultura, Kirol eta Jai Arloko nahiz Euskara Arloko Osoko Bilkura-
rako Gaien Batzorde Informatiboko kideek, zozketa bidez, laginketa egingo da erakunde eta 
pertsona onuradunen artean; saio berean zehaztuko den lagin kopurua aterako da eta hauek 
aurkeztu egin beharko dituzte gastuen egiaztagiri originalak, ordainketaren egiaztagiria eta 
honen data barne.

Fakturak jaulkitzeko gaitasunik ez duten pertsona fisikoen ordainketa-egiaztagiriak, diruz 
lagundutako jarduerarako lankidetzan aritzeak eragin dizkien gastuak konpentsatzeko, betiere, 
lankidetzaren nondik norakoak azalduta. Horrelako egiaztagiriek ezingo dituzte inolaz ere gain-
ditu 300,00 euroak pertsona eta diruz lagundutako jarduera bakoitzeko. Salbuespen gisa eta 
lehiaketak antolatzen diren kasuetan, Balorazio Epaimahaiak zenbateko hori handitzea onartu 
ahalko du eskudiruzko sariak emateko.

Egiazta mota honek ondoko datuak islatu beharko ditu; pertsona onuraduna bere ENA-rekin 
eta gastuaren kontzeptua (egindako garraioa edo zerbitzua zehaztuta).

Edozein zirkunstantzia dela eta, diruz lagundu beharreko ekitaldiaren talde antolatzaileak 
kudeaketa-zerbitzu profesionalen bat kontratatzeko beharra badu diru-laguntza eskatu edota 
justifikatzeko, jardueraren gastuen barruan sartuko da zerbitzu horri dagokion gastua. Kontzeptu 
honek ezin izango du inoiz emandako diru-laguntzaren ehuneko 5a.

II. Justifikazioaren arlo ez ekonomikoa:

1. Diru-laguntza emateko erabakian ipinitako baldintzak bete direla egiaztatzeko jardueren 
justifikazio-memoria, bideratutako jarduerak eta lortutako emaitzak adierazita.

2. Diru-laguntza eman zenean zehaztu zen helburua bete dela egiaztatzen duen adierazpena.

3. Ekintza edo jarduera ezagutzera eman izan deneko kartel, esku-orri, e.a.en ale bat.
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4. Zinpeko aitorpena: diru-sarrera eta gastuen kitapenean azaltzen diren laguntza horiek izan 
dela jasotako bakarrak eta diru-laguntza eskaeran azaltzen ziren eta eskatutako beste batzuk 
ukatuak izan zaizkiola.

5. Ekintza eta jarduera gauzatzearen bi argazki.

HAMARGARRENA. Azterketa, erabakia eta eskumena duten organoak

Banaka aztertuko dira oinarri hauetan zehazten diren helburuak eta betebeharrak betetzen 
dituzten urteko kultura programetarako aurkezten diren eskaera guztiak Kultura, Kirol eta Jai 
Arloan.

Bosgarren atalean zehazten den moduan aurkeztu den dokumentazioan irregulartasunik 
edo faltarik antzeman bada, hamar egun balioduneko epea emango da zuzentzeko, erreke-
rimendua jasotzen den egunetik aurrera zenbatuta. 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 dokumentazioa eman, eskaera artxibatu egingo da 
eta administrazio-baliorik 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.

Balorazio Organoaren txostena eta espedientea aztertu ondoren, dagokion zinegotzi or-
dezkariak ebazpen edo erabaki proposamena formulatuko dio Tokiko Gobernu Batzarrari. Al-
derdi hauek jaso beharko dira proposamenean:

— Diru-laguntza ematea proposatzen den eskatzaileen zerrenda.

— Diru-laguntzaren zenbateko espezifikoa eta xedea.

— Ebaluazioaren zehaztasunak eta ebaluatzeko aplikatu diren irizpideak.

Erresoluzioaren proposamena egin ahal izateko Balorazio Organoaren erresoluzioak jaso 
beharko du, gutxienez, aurreko atalean zehaztutako betebeharrak. Kasu guztietan motibatuta 
egon beharko da, ebazpenerako aplikatutako oinarriak akreditatuak geratuz.

Oinarri hauetan ezarritako irizpideak aplikatuz, aurkeztutako proiektu guztiei, bai zenbateko 
osoan bai parte batean diru-laguntzarik ez ematearen edota deialdia bertan bera uztearen 
eskuduntza izango du Udalak.

HAMAIKAGARRENA. Jakinarazpena eta ordaintzeko era

Tokiko Gobernu Batzarrak behin betiko ebazpena onetsi ostean, eskatzaile guztiei bidaliko 
zaie.

Diru-laguntza horietarako ordaintzeko modua izango da banku-transferentzia bidez zenba-
teko osoaren ehuneko 80ko ordainketa aurreratu bat egitea behin betiko ebazpena onesten de-
nean eta justifikazioa egin aurretik, jarduerak duen interes sozialaren ondorioz eta ez-betetzerik 
antzematen bada, eska daitezkeen erantzukizunak eta itzulketak gorabehera. Diru-laguntza 
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.
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Diru-laguntzaren emakidaren inguruko ebazpenarekin, administrazio-bidea bukatuko da.

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

HAMABIGARRENA. Diru-laguntza kontura ordaintzeko bermea

Kontuan hartuta azaroko 17ko 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorraren Erregelamendua 
onesteko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 42. artikulua, non erabakita datozen 
bermea eratu beharraz salbuetsi ahal diren kasuak, ez zaie berme hori aurkeztea eskatuko 
oinarri hauek araututako diru-laguntzen onuradunei.

HAMAHIRUGARRENA. Diru-laguntzaren muga

Deialdi honen bidez emandako diru-laguntza guztien orotarako zenbatekoak, ezingo du 
inolaz ere gainditu onuradunek gauzatuko duten ekintza edo jardueraren gastua.

Beste erakunde batzuk jarduerari egindako finantzazio-ekarpenak ezagutu eta gero edo 
bestelako diru-sarrerak zeintzuk diren jakinda, emandako diru-laguntza berriro azter dezake Ba-
lorazio Organoak, gastu eta diru-sarreren azken kitapenaren behin betiko defizita kalkulatzeko. 
Horrek zortzigarren oinarrian zehaztutako portzentajeetan ez du zertan eragin behar.

HAMALAUGARRENA. Bateraezintasunak

Laguntza hauek bateraezinak izango dira beste edozein diru-laguntza mota lortzearekin, 
salbu eta Laudio Udaleko Arlo honek ala beste batzuek eman ditzaketen beste diru-laguntzak 
ez badira.

Bateraezintasuna arau orokor hau, Laudio Udalaren beste arlo batek diru-laguntza ematen 
duenean, salbuetsita geratuko da espresuki horrela jasota ebatsi den kasuetan. Kasu hauetan, 
beste udal arlo batek emandako zenbatekoa zein den ezagutu ostean, oinarri hauen bitar-
tez emandako diru-laguntza doitu ahalko da, zenbatekoa gutxituta hasiera batean emandako 
laguntzaren ehunekoa mantentzeko.

Beste finantzazio bide batzuk dauden edo ez adierazteko zinpeko adierazpenean laguntzak 
zenbatekoak diren, eta, behar izanez gero, oraindik erabakitzeke dauden zehaztu beharko da. 
Diru-laguntza guztien kopurua jarduerarako onartua dagoen aurrekontua baino handiagoa 
denean, emango den diru-laguntza aurrekontua gainditzen den kopuruan murriztuko da.

Oinarri honetan araututako diru-laguntzen zenbatekoa ezin izango da sekula izan halako 
zenbatekoa ezen, isolatuta edo beste diru-laguntza batzuekin batera, diru-laguntza jaso duen 
programaren kostua gaindituko duen.

HAMABOSGARRENA. Kontrol bermeak

Diru-laguntza ematen duen organoak beharrezkotzat jotzen dituen administrazio-kontrolak 
eta ikuskapenak egin ahalko ditu aurkeztutako dokumentazioko datuak egiazkoak diren edota 
diru-laguntza jaso ahal izateko betebeharrak betetzen diren egiaztatzeko.

Onuradunak ikuskapen horretan laguntzeko betebeharra du, eskatutako datuak emanda eta, 
hala behar izanez gero, jarduerak egiten diren lekuetara sartzen utzita.

HAMASEIGARRENA. Erabakiaren aldaketa

Diru-laguntza bat eman ostean, pertsona edo elkarte onuradunak aditzera eman beharko 
dio Laudio Udalari aurkeztutako programaren garapenean, proposatutako jardueratan, aurre-
kontuan eta abarretan gertatzen den edozein aldaketa. Aldaketak onuradunaren borondatearen 
kontra egin behar izan badira edo diru-laguntza lortu ahal izateko ezarriak zeuden baldintzak, 
elementuak edo bestelako inguruabarrak gertatu direlako bakarrik onar daitezke.

Aldaketen berri jaso eta gero, eta Balorazio Organoaren txostena jaso ostean, Tokiko Go-
bernu Batzarrak hilabeteko epean jakinarazi beharko dio diru-laguntzan izandako aldaketak; 



2019ko maiatzaren 29a, asteazkena  •  62 zk. 

12/12

2019-01611

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

www.araba.eus

jakinarazpena idatziz egin beharko da derrigorrean. Diru-laguntzaren zenbateko berria eta berau 
jasotzeko ezarritako baldintza berriak zehaztuko dira bertan. Epe hori igaro ostean, Laudio Uda-
lak ez badio erantzunik eman berrikusteko eskaerari, ulertuko da eskaera hori ez dela onartu.

HAMAZAZPIGARRENA. Diru-laguntza galtzea

Diru-laguntzaren onuradunak, klausula honen lehenengo atalean zehaztutako baldintzak 
Laudio udalari jakinarazten ez badizkio, Balorazio organoaren diktamena izan ondoren ema-
ten den egoerari buruz erresoluzioa hartuko da. Baldin eta, emandako arrazoiek ez badute 
justifikatzen zergatik ez zaion Udalari hartuko den ebazpenean zera jasoko da, onuradunak 
atzera bueltatu beharko duela emandako diru-laguntzaren zenbateko osoa.

HAMAZORTZIGARRENA. Diru-laguntza partzialki itzultzea eta ez-betetzeak graduatzeko 
irizpideak

Balorazio Organoak proposatuko du diru-laguntzaren zati bat bueltatzea, jardueraren gas-
tuen behin betiko kitapena txikiagoa izan denean jardueraren gastuen hasierako aurrekontua 
baino, eta onuradunak aldez aurretik ez duenean eskatu hori berrikustea. Itzuli behar dena 
kalkulatzeko, aurkeztutako kitapenari egokitasun irizpideak aplikatuko dizkio Balorazio Orga-
noak.

HEMERETZIGARRENA. Zehapenak

Balorazio Organoak, aldez aurretik dagokion espedientea zabalduta, eta ez-betetzeen la-
rritasunaren balorazio egokia egin ostean, Jai Arloko zinegotzi ordezkariaren bitartez, Tokiko 
Gobernu Batzarrari proposatuko dizkio azaroaren 17ko 38/2003 Legearen II. kapituluaren, IV. 
tituluan jasota datozen hala diruzko nola ez-diruzko zigorrak eta isunak, eta ezinbestean di-
ru-laguntzak itzuli beharraren obligazioaz apartekoak direnak. Dena dela, zigorra ezartzen den 
guztietan diru-laguntzaren zenbateko osoa itzuli beharko da.

Oinarri hauetan xedatutako betebeharrak bete gabetze kasuetan, baina Diru-laguntzen Lege 
Orokorrean edo horren ordenantza arautzailean arautu gabekoetan, emandako diru-laguntzari 
ehuneko 5 gutxituko zaio, itzultzeko, bete gabe utzitako betebehar bakoitzeko.

Jasotako zenbatekoak gehi berandutza korrituak itzuli beharra ordezko erantzule gisa euren 
gain hartuko dute elkarte onuradunen administratzaileek edo legezko ordezkariek.

HOGEIGARRENA. Garapena, interpretazioa eta hedapena

Tokiko Gobernu Batzarrak egokitzat jotzen dituen ebazpenak emango ditu oinarri hauek eta 
ondorengo deialdiak garatzeko.

Tokiko Gobernu Batzarrak ebatziko du oinarri hauen interpretazioaren inguruko zalantza oro.

Oinarri hauek eta aurrerantzean egiten diren deialdiak ALHAOn, udaletxeko iragarki taulan, 
eta Udalaren webgunean (www.laudio.eus) argitaratuko da.

Oinarri hauek indarrean sartuko dira testu osoa ALHAOn argitaratzen denean eta Toki Araubi-
dearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeko 65.2 artikuluan ezarritako epea igarota dagoe-
nean.

Laudio, 2019ko maiatzaren 20a

www.laudio.eu
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