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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

DULANTZIKO UDALA

Gazteriaren arloko 2021eko dirulaguntzak emateko oinarriak onestea

Udalbatza honek, Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko uztailaren 14an egindako bilkuran, 
onetsi zituen 2021ean gazteriaren arloko dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak.

Bat etorriz Dirulaguntzen Lege Orokorrak 9. artikuluan aurreikusitakoarekin, argitaratu egiten 
dira oinarri horiek.

2021ean gazteriaren arloko dirulaguntzak emateko oinarriak

Deialdi honen xedea da lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea Dulantziko udalerriko gazteria 
dinamizatzen laguntzeko helburuaz, betiere udalaren ekintzaren osagarri, eta honela gauzatzen 
baldin badira:

1) Bana-banako dirulaguntzak, 2021eko uztailaren 30etik 2021eko abenduaren 31ra arteko 
aldian egindako jardueretan parte hartzeak sortutako gastuak ordaintzeko. Ondorengo urteetan, 
aldia 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 arte izango da.

2) Dirulaguntzak urteko garai desberdinetarako ezarriko dira.

2021ean:

• Uztailaren 30etik irailaren 30era arteko aldia.

• Urriaren 1etik abenduaren 31ra arteko aldia.

Deialdia oinarri hauek eta ondoko hauetan ezarritakoak arautuko dute: dagokion udal or-
denantza, Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, 887/2006 Errege Dekretua, 
uztailaren 21ekoa, eta Dulantziko Udalaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoa.

Oinarri hauek aipatzen dituzten dirulaguntzak printzipio hauen arabera kudeatuko dira: 
publizitatea, gardentasuna, norgehiagoka, objektibotasuna, berdintasuna eta diskriminaziorik 
eza, eta, orobat, efikazia, helburuak lortzeko orduan, eta efizientzia, baliabide publikoak esleitu 
eta erabiltzeko orduan.

1. artikulua. Deialdiaren xedea eta helburua

Oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzen xedea da Dulantziko gazteria, hau da, 14 eta 
30 urte bitarteko gizataldea, dinamizatzen laguntzea. Gazteentzako aisialdiko jardueretan parte 
hartzeak sortutako gastuak ordaintzeko bana-banako laguntzak.

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak:

• Mota guztietako kirol jarduerak (ikastaroak; lantegiak; naturako jarduerak, hala nola eskia, 
eskalada, zubi-saltoa…) Ez dira finantzatuko Udalak eskaintzen dituen urteroko jarduerak.

• Edozein motatako kultura jarduerak (ikastaroak; lantegiak; museoen ikustaldiak…).

• Aisia hutsezko jarduerak, hala nola parke tematikoak, interpretazio guneak, akuarioak…

• Kontzertuetara sartzea (sarrera bakarrik).

• Euskara sustatzeko ekitaldietan parte hartzea, sarrera kuota baldin badute.



2021eko abuztuaren 9a, astelehena  •  89 zk. 

2/5

2021-02723

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

www.araba.eus

Honako hauek ez dira diruz lagunduko:

• Dulantziko Udalak antolatzen eta garatzen dituen eta laguntza inplizituak dauzkaten jar-
dueretan parte hartzea.

• Udalerriko elkarteek eta klubek antolatzen dituzten jardueretan parte hartzea.

• Instalazioak alokatzea (jarduerari berez dagozkionak izan ezik, hala nola eskiatzeko forfaitak, 
dirulaguntza izango baitute).

• Materiala alokatzea (izotz gaineko patinajerako irristailuak eta eskiak izan ezik).

• Zinemarako eta antzerkirako sarrerak.

• Joan-etorriek sortutako gastuak.

• Bazkari gastuak.

• Ostatu gastuak.

• Egin beharreko jarduerari berez dagokiona ez den edozein gastu.

2. artikulua. Onuradunak

1. Ondokoak izango dira dirulaguntzen onuradun:

• Dulantziko udalerrian erroldatuta dauden 14 eta 30 urte bitarteko gazteak.

2. Onuradunen betebeharrak:

• Jarduera egiten den urtean eta, ondorioz, jardueran parte hartzeko garaian Dulantziko 
udalerrian erroldatuta egotea.

• 14 urteak beteta edukitzea jarduera parte hartzeko garaian, eta ez izatea 30 urte baino 
gehiago une horretan bertan.

• Pertsona bakoitzak zenbat jarduera egiten dituen 2021eko uztailaren 15etik abenduaren 
31ra arte, hainbat laguntza eskatu ahal izango du. Ondorengo urteetan, 2021eko urtarrilaren 
1etik abenduaren 31 arte izango da.

• Egun bat baino gehiago irauten duten jardueretarako, jardueraren kostuak baino ez dira 
lagunduko diruz; ostatua eta mantenua, izena emandako pertsonak ordainduko ditu.

3. Honako hauek ez dira onuradun izango:

Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 13.2 eta 13.3 artikuluetan jasotako 
inguruabarretakoren batean daudenak.

3. artikulua. Aurrekontu zuzkidura

2021erako, aurrekontu zuzkidura 2.500 euro izango da, aurrekontuko 337.226.062 partidaren 
kontura, era honetan xehatuta:

• Uztailaren 30etik irailaren 30era arteko aldia: 1.400 euro.

• Urriaren 1etik abenduaren 31ra arteko aldia: 1.100 euro.

Dirulaguntzak borondatezkoak dira, eta aldez aurretik jaso izanak ez du berriro jasotzeko 
eskubiderik sortzen.

Udalaren dirulaguntzak bateragarriak dira eskatzaileek eskura ditzaketen beste batzuekin; 
dena dela, udalaren dirulaguntzaren zenbatekoak, beste erakunde batzuen beste laguntza 
batzuekin batera zein bakarrik, ezin izango du gainditu egindako jardueraren defizita.



2021eko abuztuaren 9a, astelehena  •  89 zk. 

3/5

2021-02723

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

www.araba.eus

4. artikulua. Zenbatekoa

Artikulu honetan zehazten diren diruz laguntzeko moduko jardueretarako ezarritako mugen 
arabera finkatu beharko dira zenbatekoak, betiere kontuan edukita dirulaguntza ez dela izango 
kasu bakoitzean diruz lagundu daitezkeen gastuen ehuneko 30 baino gehiago.

Kasu guztietan, baldin eskaeren kopurua eta eskatutako dirulaguntzen zenbatekoa direla-eta 
dirulaguntzen gehieneko ehunekoak txikitu behar badira aurrekontuan ezarritako partidara 
doitzeko, txikitzea proportzioan ezarriko zaie jarduera guztiei.

Aldi bakoitzaren bukaeran ez bada partida osoa gaitu, hurrengo aldiari eratxiki ahal izango zaio.

Gazteentzako aisialdiko jardueretan parte hartzeak sortutako gastuak ordaintzeko bana-ba-
nako laguntzak:

• Egun bateko jardueretarako, kostuaren ehuneko 30eraino, gehienez ere 30 euro.

• Egun bat baino gehiagoko jardueretarako, kostuaren ehuneko 30eraino, gehienez ere 75 euro.

• Eskatzaile bakoitzeko dirulaguntza, guztira, ezingo da 105 euro baino gehiago izan.

Hainbanatuz gero, eskatzaileko zenbatekoa ez da izango aurrekontu partidaren ehuneko 
25 baino gehiago eskaera bakoitzeko, alde batera utzita dirulaguntza eskaeraren xede diren 
jardueren kopurua.

5. artikulua. Aurkeztu beharreko agiriak

Eskatzaileek ondoren zerrendatzen diren agiriak aurkeztu behar dituzte:

• Eskaera, eskaera orri ofizialean egina, egindako jardueraren azalpen laburra barne.

• Eskatzailearen NAN/AIZaren fotokopia.

• Posible bada, jardueraren antolatzaileak emandako egiaztagiria, parte hartzen duen 
pertsonaren izena eta abizenak adierazten dituena.

• Jatorrizko faktura eta, zenbatekoa 60 euro baino gutxiago izanez gero, gastua frogatzeko 
balioa duten bestelako agiriak.

• Zinpeko aitorpena: xede bererako beste administrazio, erakunde edo entitate publikoren ba-
ten dirulaguntzarik edo laguntzarik eskatu edo jaso den ala ez adierazita. Beste dirulaguntzaren 
bat lortuz gero, zenbatekoa izan den zehaztu behar da eta zer administraziok eman duen argitu, 
eta datuok benetakoak direla frogatzen duen agiria aurkeztu behar da. (I. eranskina).

• Zinpeko aitorpena, eskaera egiten duen pertsona jardueran parte hartu duena dela adie-
razten duena.

• Zenbatekoa 60 euro baino gehiago denean, fakturek baldintza hauek bete beharko dituzte:

- Fakturen datak diruz lagundutako aldikoak izatea.

- Faktura egilearen eta hartzailearen izena edo sozietatearen izena eta NANa edo IFZ.

- Hornitzailearen zigilua edo sinadura.

- Fakturaren kontzeptua.

- Prezioa (BEZa barne dagoen ala ez zehaztuta) eta PFEZaren atxikipena, hala badagokio.

• Aurkeztutako fakturen ordainketaren egiaztagiriak, 200 euro baino gehiagoko gastuetan.

Artículo 6. Eskaerak aurkezteko epea

Aurkezteko epea, 2021ean, ondoko hau izango da:

• Uztailaren 30etik irailaren 30era arteko aldia.

2021eko urriaren 15era arte. Ez da izapidetuko epe horretatik kanpo egindako eskaera-
rik. Dokumentazioa dokumentuen sarrera erregistro orokorrean aurkeztu beharko da, edo 
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Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 16. artikuluan adierazten diren bideetako edozeinez baliatuz.

Eskaerak ez baditu betetzen baldintza guztiak, interesa duen pertsona edo erakundeari es-
katuko zaio hamar egun balioduneko epean zuzendu dezala, Administrazio Publikoen Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 artikuluan xedatutakoaren 
arabera.

• Urriaren 1etik abenduaren 31ra arteko aldia.

2022ko urtarrilaren 15era arte. Ez da izapidetuko epe horretatik kanpo egindako eskaerarik. 
Dokumentazioa dokumentuen sarrera erregistro orokorrean aurkeztu beharko da, edo 39/2015 
Legearen 16. artikuluan adierazten diren bideetako edozeinez baliatuz.

Eskaerak ez baditu betetzen baldintza guztiak, interesa duenari eskatuko zaio 10 egun balio-
duneko epean zuzendu dezala, 39/2015 Legearen 68.1 artikuluaren arabera.

7. artikulua. Emateko eta ebazteko prozedura

Instrukzio organoak arlo bakoitzeko zinegotzi ordezkaria izango du burua, eta Dulantziko 
Udalean gazteria eta kirol arloan lan egiten duen teknikariak osatuko du. Azken honek ofi-
zioz egingo ditu ebazpen proposamena idazteko oinarri izan behar diren datuak zehazteko, 
ezagutzeko eta egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituen ekintza guztiak.

Eskaerak aztertuta, behin-behineko ebazpen proposamena egingo da, eta dagokion batzorde 
informatiboan aztertuko da, irizpena emateko; gero, interesdunei jakinaraziko zaie, eta hamar 
egun baliodun emango zaizkie egoki jotzen dutena alegatzeko.

Egindako alegazioak ebatzita, instrukzio organoak behin betiko ebazpen proposamena 
egingo du, eta osoko bilkurako gaiak prestatzen dituen batzordeari bidaliko zaio; hark aldeko 
irizpena eman ostean, gobernu batzarrak ebatziko du dirulaguntzak ematea, eta interesdunei 
behin betiko ebazpena jakinaraziko zaie.

Prozeduraren ebazpenak administrazio bidea agortzen du eta hartan adierazi beharko dira 
haren aurka jar daitezkeen errekurtsoak. Ebazpena urriaren 1eko 39/2015 Legeak 42. artikuluan 
ezarritakoaren arabera jakinaraziko da.

Eskaerei buruzko ebazpena 45 eguneko epean hartuko da, eskabideak aurkezteko emandako 
azken egunetik aurrera (6. artikuluan dago ezarrita epe hori). Epea ebazpen espresurik hartu 
gabe igaroz gero, eskaera ezetsi dela ulertu beharko da.

Bat etorriz azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, xedatutakoarekin, 
emandako dirulaguntzak udalaren iragarki taulan eta web orrian argitaratuko dira, guztiek 
jakin ditzaten.

8. artikulua. Onuradunen betebeharrak

• Dirulaguntza ematen duen organoaren aurrean baldintzak eta betekizunak betetzen direla 
justifikatzea, baita dirulaguntza emateko oinarrian izan den jarduera egin dela eta helburua 
bete dela ere.

• Dirulaguntza ematen duen organoak egiten dituen egiaztapen jarduketa guztiak onartzea, 
bai eta kontrol organo eskudunek, estatukoek zein erkidegokoek, finantzak kontrolatzeko eta 
egiaztatzeko egiten dituztenak ere, eskatzen zaien informazio eta agiri guztiak emanez, Herri 
Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutakoak barne.

• Laguntza ematen duen organoari jakinaraztea diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko 
beste dirulaguntza, laguntza, diru sarrera edo baliabide batzuk lortu izana.

• Dirulaguntza ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Dulantziko Udalak izapidean jarritako 
itzulketa edo zehapen prozesu oro bukatuta izatea.
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9. artikulua. Dirulaguntzak ordaintzea

Behin interesatuei jakinarazita behin betiko ebazpen proposamena, 30 eguneko epean 
egingo da ordainketa.

Onuradunek oinarri hauetan jasotako betebeharrak eta zehaztapenak ez betetzeak 
dirulaguntza ezeztatzea ekar dezake, eta emandako dirulaguntza itzultzeko prozedura aplikatuko 
da, Dulantziko Udalaren dirulaguntzen ordenantzan araututakoaren arabera.

10. artikulua. Araudi aplikagarria

Oinarri hauetan jaso ez denerako, hauek aplikatuko dira: Administrazio Publikoen Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorra, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, dirulaguntzen udal ordenantza eta 
aplikatzekoak diren gainerako arauak.

Deialdi honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, zuze-
nean, Gasteizko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera; bestela, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke erabakia hartu duen orga-
noari berari, hilabeteko epean, ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

11. artikulua. Datu pertsonalen babesa

Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan eta Datuak Babesteko Erregelamendu Oroko-
rrean xedatutakoa betez, eskatzaileei jakinarazten zaie, hala badagokio, eskabidea eta laguntzak 
emateko behar diren gainerako agiriak aurkeztuta jasotzen diren datu pertsonalak udalak trata-
tuko dituela, laguntzak emateko prozesua kudeatzeko eta oinarri hauetan jasotako betebeharrak 
betetzen direla kontrolatzeko helburuarekin.

Alegría-Dulantzi, 2021eko uztailaren 22a

Alkatea
JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA
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