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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LEGUTIOKO UDALA

Kirol elkarteentzako 2020rako dirulaguntzen deialdiaren laburpena

DDBN(Identif.): 514786

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan 
aurreikusitakoarekin bat etorriz, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Deialdiaren testu osoa 
Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean dago ikusgai: https://www.infosubvenciones.es/bdns-
trans/GE/es/convocatoria/514786.

Xedea

Behar den bezala legeztaturik dauden elkarte eta klubek udalerriaren esparruan sustatutako 
edo udalerrirako interesgarriak izan daitezkeen 2020rako kirol jarduerek eragindako gastuak 
finantzatzen laguntzea, aurrekontuaren mugen barruan.

Onuradunak

Irabazteko xederik gabeko elkarte eta klubak izan ahalko dira dirulaguntza hauen onura-
dunak, baldin eta sozietatearen egoitza Legution badaukate eta legeak ezarritakoaren arabera 
eratu eta erregistratu badira.

Ez dira izango dirulaguntzaren onuradunak Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege 
Orokorrak 13. artikuluan ildo horretan ezarritako gorabeherak betetzen dituzten eskatzaileak.

Diruz lagundu daitezkeen programak

Kirol klubek edo elkarteek proposatutako kirol programen barruko jardueren antolaketatik 
sortutako gastuak, haiek kokatuta dauden udalerri edo populazioari bideratuta badaude eta 
2020. urtean garatu beharreko egutegi zehatza badaukate.

Ez da diruz lagunduko (hots, defizitaren kalkulutik aparte egongo da) jatekoarekin, edate-
koarekin eta garraioarekin (entrenamenduetara edo kirol probetara joateko garraioa) loturiko 
gastua, ez eta horretaz aparte Legutioko Udaleko Kultura eta Kirol Batzordeak egoki jotzen 
duena ere.

Dirulaguntza emateko irizpideak

Dirulaguntzak ematea borondatezkoa izango da; hortaz, ez da hartzen inolako betebeharrik 
deialdi honetara aurkezten diren eta oinarriak betetzen dituzten eskaera guztiei dirulaguntza 
emateko. Hauek izango dira dirulaguntzak emateko balioespen irizpideak:

a) Zer interes publiko edo sozial duen jarduera proiektuak edo programak; baita zer interes 
duten ezarritako helburuek ere.

b) Udalerriko herrietan eragina duten eta bertako kultura eta kirol jarduerak sustatzen dituz-
ten proiektu edo jarduerak izatea.

c) Erakunde eskatzailearen egonkortasuna eta kaudimena, eta hark aurkeztutako progra-
maren jarraitutasuna.

d) Erakunde sustatzailekoak ez diren pertsonek kideek parte hartuko luketen baldintza bere-
tan parte hartzea proiektuaren edo programaren xede diren jardueretan.
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e) Programa hau dirulaguntzaren bitartez aurrera eramatea bermatzeko aurkeztu ditzakeen 
baliabideak (azpiegitura, materialak eta baliabide pertsonalak) izatea.

f) Programa edo jarduerak euskararen zabalkundean laguntzea.

g) Kontuan hartuko da eskatutakoak erakunde eskatzailearen diru baliabideekin duen pro-
portzionaltasuna.

h) Diruz lagundu beharreko zenbatekoa ehuneko 1 areagotuko da diruz lagundutako jardue-
rek emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen badute.

Zenbatekoa

Dirulaguntzak programaren kostuaren arabera eta hura partez estaltzeko dauden baliabideen 
arabera izango dira. Garrantzitsua eta kontuan hartu beharrekoa izango da sustatzaileak ba-
liabide propioak sortu ahal izatea edo baliabideak beste administrazio publiko batzuen bitartez 
lortu ahal izatea.

Dirulaguntzen zenbateko osoa 2020rako kontsignatutako aurrekontu mugen araberakoa 
izango da.

Gehienez, sortzen den aurrekontuaren ehuneko 75 lagunduko da diruz. Defizit hori diruz 
lagun daitezkeen gastuen arabera kalkulatzen da, oinarri hauen laugarren apartatuan xedatu-
takoarekin bat etorriz.

Kirol elkarte edo klub bakoitzari gehienez ere 5.000 euroko dirulaguntza emango zaio.

Eskabideak eta aurkezteko epea eta tokia:

Eredu ofizialarekin (I. eranskina) bat etorriko dira eskaerak eta Legutioko Udalaren Erregis-
troan aurkeztu beharko dira (Karmen kalea, 10); halaber, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16. artikuluan adierazitako edozein bide 
erabili ahalko da eskaerak aurkezteko.

Eskaerak eta agiri osagarriak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izango da, deialdia 
ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Eskaerak edo berarekin batera aurkeztutako nahitaezko agiriek hutsen bat badaukate edo 
osorik ez badaude, interesdunei hamar eguneko epea emango zaie, errekerimenduaren jakina-
razpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, hautemandako akatsak zuzentzeko; epe hori igaro 
eta esandako akatsak ez badituzte zuzendu, beren eskaeran atzera egiten dutela ulertuko da 
eta prozedura artxibatu egingo da.

Elkarte bakoitzak eskaera bat baino ezingo du aurkeztu.

Legutio, 2020ko uztailaren 8a

Alkatea
JON ZUAZO ZUBERO
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