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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

KULTURA ETA KIROL SAILA

140/2022 Foru Agindua, maiatzaren 26koa. Jolas-kirola irabazi-asmorik gabeko elkarteen bidez 
garatzeko 2022rako dirulaguntzen deialdia onartzea

Kultura eta Kirol Sailak jolas-kirola garatzeko jarduerak diruz laguntzea aurreikusten du, 
Arabako Lurralde Historikoko irabazi-asmorik gabeko elkarteen eta Trebiñuko enklabearen 
bidez, 2022. urtean.

Arabako Lurralde Historikoko 2022ko aurrekontua betearazteari buruzko abenduaren 21eko 
33/2021 Foru Arauak 70201G/341700/48100714 “Kirola Irabazi Asmorik gabeko erakundeak” 
70-144 lerroa izeneko aurrekontu-saila du, 20.000,00 euro dituena esleiturik.

Deialdi hau arautzen dute, batetik, Kultura eta Kirol Sailaren eskumenen esparruan lehia bi-
dez ematen diren dirulaguntzen oinarri orokorrek, zeinak Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 
12ko 50/2019 Foru Dekretuaren bidez onartu baitziren (2019ko azaroaren 20ko ALHAO, 134),  
eta, bestetik, haien ondorengo aldaketek.

Kirol zerbitzuko buruak egindako txostena ikusita.

Horren ondorioz, dagozkidan eskumenez baliatuz, hauxe:

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onartzea Arabako Lurralde Historiko eta Trebiñuko enklabeko irabazi-asmorik 
gabeko elkarteen dirulaguntza deialdia, 2022. urtean jolas-kiroleko jarduerak garatzeko. Horren 
oinarriak eranskin gisa erantsi dira.

Bigarrena. Deialdi honek hogei mila euroko (20.000,00 euro) gehieneko zuzkidura izango du, 
ondorengoetan adierazitakoaren arabera arautuko da: Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 
12ko 50/2019 Foru Dekretua (2019ko azaroaren 20ko ALHAO, 134), eta haren ondorengo aldake-
tak aurreikusitakoa, Kultura eta Kirol sailaren eskumenen esparruan norgehiagoka-araubidean 
ematen diren dirulaguntzei aplikatu beharreko oinarri arautzaile orokorrak; hala nola, agindu 
honen eranskinean esarritakoaren arabera.

Hirugarrena. Deialdi honen bidez araututako laguntzak 70201G/341700/48100714 “Kirola Irabazi 
Asmorik gabeko erakundeak” 70-144 Arabako Foru Aldundiak 2022. ekitaldirako duen gastu-au-
rrekontutik ordainduko dira, gehienez 20.000,00 eurokoa, erreferentzia zenbaki laburra: 105.2067.

Laugarrena. Organo eskudunak, Kirol Zerbitzuaren proposamena ikusita, dagokion ebazpena 
emango du, deialdia ALHAOn argitaratu eta gehienez ere sei hilabeteko epean. Gehienezko 
epea igaro eta berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek eskabidea ezetsi egin dela 
ulertu ahal izango dute.

Bostgarrena. Laguntza emateko edo ukatzeko ebazpena Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43. artikuluan aurreikusitako moduan 
banaka jakinaraziko zaie eskatzaileei.

Seigarrena. Deialdi hau ALHAOean argitaratzea.

Zazpigarrena. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du. Dena dela, urriaren 1eko 
39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 123. artikuluan 
xedatzen duenaren arabera, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dakioke ebazpena eman 
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duen organoaren aurrean, hilabeteko epean, egintza hau jakinarazi eta hurrengo egunetik au-
rrera, edota zuzenean administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurka egin dakioke bi hilabeteko 
epean, egintza hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, administrazioarekiko auzietarako 
epaitegietan, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen 
duenak, 46.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 26a

Kultura eta Kirol Saileko diputatua
ANA M. DEL VAL SANCHO

Kirol zuzendaria
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ

I ERANSKINA

DIRULAGUNTZA DEIALDIA, 2022AN JOLASEZKO KIROL JARDUERAK EGITEKO, 
IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDE ETA KIROL-ELKARTEEN BITARTEZ

1. artikulua. Xedea, helburua eta emateko prozedura

Irabazi-asmorik gabeko erakundeek eta kirol-elkarteek aisialdiko kirol-jarduerak antola ditza-
ten sustatzea da deialdiaren xedea, eta, horretarako, 2021eko uztailaren 1etik 2022ko ekainaren 
30era bitartean (biak barne) Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabea egiten diren 
aisialdiko kirol-jardueren gastuen zati bat finantzatuko da.

Dirulaguntza deialdi hau norgehiagoka bidez egingo da.

Kultura eta Kirol Sailaren dirulaguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak onetsi zituen 
Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru Dekretuak eta haren ondoko aldaketek 
arautuko dute.

2. artikulua. Aurrekontu egozpena

Dirulaguntzen zenbateko osoa ez da izango, inolaz ere, 20.000,00 eurotik gorakoa; diru zen-
batekoa, nolanahi ere, Arabako Foru Aldundiaren 2021eko gastuen aurrekontuko “Kirola: ira-
bazteko xederik gabeko erakundeak” izeneko 70201. G/341700/48100714 partidari egotziko zaio.

3. artikulua. Erakunde onuradunak eta kanpoan utzitakoak

Onuradun izango dira irabazteko xederik gabeko erakundeak eta kirol-elkarteak, baldin eta 
egoitza soziala Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko enklabean badute eta dagokien 
erregistroan behar bezala izenda emanda badaude.

Ez dira onuradun izango Kultura eta Kirol Sailaren dirulaguntzak lehiaketa bidez ematea 
arautzen duten oinarri orokorrak onetsi zituen Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 
50/2019 Foru Dekretuaren hirugarren oinarrian jasotzen diren baztertze egoeretan dauden 
erakundeak.

4. artikulua. Diruz lagundu daitezkeen jarduera programak eta gastuak

1. Diruz lagundu ahal izango dira 16 urtetik gorakoentzako jarduera hauek, baldin 2021eko 
uztailaren 1etik 2022ko ekainaren 30era bitartean egiten badira:

— Sasoian jartzeko jarduerak eta gimnasioko jarduerak, hala nola aerobica, pilatesa, pump-a, 
gap-a, spinning-a, zumba, krosfita, yoga, tai jia, defentsa pertsonala eta antzeko beste batzuk, 
gimnasio/pilotaleku/kiroldegi/erabilera askotarako aretoetan egiten direnak.
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— Aire zabalean egiten diren sasoian jartzeko jarduerak, lasterketa jarraituaren, run-
ning-aren, ibilketa nordikoaren (nordic walking), irristaketaren eta antzeko beste batzuen bidez 
eginak.

— Martxa herrikoiak/ibilketak, mendi ibilaldiak eta antzeko jarduerak, gehienez ere egun 
batekoak edo, asteburuetan eginez gero, bi egunekoak.

— Bizikleta martxak (BTT, mendiko bizikleta eta antzekoak), gehienez ere egun batekoak edo, 
asteburuetan eginez gero, bi egunekoak.

Egun bat edo, asteburuan eginez gero, bi egun baino iraupen luzeagoko jarduerak gutxienez 
hiru hilabetez egin beharko dira, elkarren jarraian edo ez, eta jarduera astean gutxienez bi 
egunetan egin behar da.

2. Jarduera hauek ez dira diruz lagunduko:

— “Lehiaketa” jarduerak.

— “Hastapen”, “campus”, “teknifikazio” eta “hobekuntza tekniko”ko jarduerak, eta entrena-
mendurako edo lehiaketarako berariazko trebakuntzarekin zerikusia dutenak.

— Aretoko dantzekin edo euskal dantzekin loturiko jarduerak edo antzeko ezaugarriak dituz-
tenak, bai eta horietatik zein beste mota batzuetako kirol jardueretatik datozenak ere, hala nola 
koreografia, estetika eta antzeko ezaugarriak dituztenak.

— Motorrarekin zerikusia duten jarduerak, hala nola automobilismoa, motonautika, motozi-
klismoa, aeronautika, droneak eta antzeko ezaugarriak dituztenak.

— Edozein motatako armekin zerikusia duten jarduerak, direla su armak, direla ezpatak, 
sableak, ganibetak, arkuak, baleztak nahiz antzeko armak.

— Nola edo hala animaliek parte hartzen duten jarduerak, hala nola ehiza, tiroa, mus-
hing-lera txakurrekin, animaliek parte hartzen duten herri kirolak eta antzeko ezaugarriak di-
tuztenak.

— “Bataio ikastaro” deituriko jarduerak, hala nola urpeko bataioa eta antzeko ezaugarriak 
dituztenak.

— Eskola kiroleko eta kirol egokituko programetako jarduerak.

— Arabako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuaren eskutik beste dirulaguntza bat jaso duten 
jarduerak.

3. Honako kontzeptu hauen gastuak diruz lagunduko dira:

a) Kirol monitoreak, laguntzaileak, irrati-loturak, bidegurutzeen kontrola, ibilbidea markatzea 
eta jarduera egiteko beharrezkoak diren gainerako langileen gastuak (barnean daude haiek herri 
batetik bestera egiten dituzten joan-etorriak).

b) Mediku, anbulantzia, salbamendu eta antzeko gastuak, egiten diren jardueretarako be-
ren-beregi kontratatutakoak.

4. Honako kontzeptu hauen gastuak ez dira diruz lagunduko:

a) Arbitro, epaile, kronometratzaile, laguntzaile eta horien guztien antzeko gainerakoek 
eragindako gastuak.

b) Jarduerarako aseguru orokorra eta/edo berezia.

c) Kirolari, epaile, zuzendari eta gainerako parte hartzaileen mantenu gastuak (gosariak, 
bazkariak, afariak, lunch-ak, anoaguneak, protokolozko gonbidapenak eta antzeko gainerako 
gastuak), eta ostatu gastuak.

d) Materiala eramatea eta muntatzea.
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e) Kanona, trafiko tasak, abalak eta horien antzeko gastuak.

f) Dirulaguntza zein jardueretarako eskatu den, jarduera horiek gauzatuko diren instalazioak 
alokatzeko gastuak.

g) Erabilera pertsonaleko materiala, hala nola elastikoak, txandalak, zapatilak, botak, 
bainujantziak, barrabil babeskiak, hortzak babestekoak, puntak, kaskoak eta horien antzeko 
elementuak.

h) Parte hartzaileentzako opariak (elastikoak, kirol jertseak, dominak, oroigarriak eta antzekoen 
gastuak, eta halakoak inprimatu edo grabatzearen gastuak).

i) Ordezkaritza gastuak, protokolozko jardueren gastuak eta antzekoak.

j) Kartelak (diseinatzea, inprimatzea, banatzea, jartzea, ematea eta horien antzeko gastuak), 
baita komunikabideetan egindako mota guztietako publizitatea ere.

k) Kultura edo kirol erakustaldiak.

l) Kirolariak kontratatzea (ordainsariak, dietak, kontratuak eta horien antzeko gastuak).

m) Mota guztietako materiala erostea edo alokatzea.

n) Ikuztegi gastuak.

o) Parte hartzaileen dietak edo dirutan edo gauzaz eman beharreko sariak eta horien 
antzekoak.

p) Era guztietako kirol instalazioak alokatu, garbitu, mantendu eta konpontzeagatiko ordain-
sariak eta/edo dietak, eta horien antzeko beste gastu batzuk.

q) Parte hartzaileen edo ikusleen era guztietako joan-etorriak, nahiz garraiobide partiku-
larretan nahiz garraiobide kolektibo publikoetan egiten dituztenak. Kanpoan geratzen dira 4. 
artikuluaren 4.a) apartatuan adierazitakoak.

r) Erakunde antolatzaileetako langileen dietak eta ordainsariak, salbu eta eskatutako 
dirulaguntzaren xede den jarduera berariaz garatzeko kontratazio zehatzetatik eratorriak.

s) Megafonia alokatzea eta lokuzioa.

t) Bulego eta informatika materiala; telefonia, fax eta Internet gastuak; eta horien antzeko 
gastuak.

u) Mota guztietako garaikurrak.

v) Antolaketa eta kontrol zerbitzuak kontratatzearen gastuak.

w) Diruz lagundu daitekeen kirol jarduerari egotzi ezin zaizkion beste gastu batzuk.

5. Zeharkako zergak, berreskuratu edo konpentsatu ahal badira, inoiz ere ez dira sartuko 
lagundu daitezkeen gastuetan.

6. Dirulaguntzaren xede den jarduerak irekia izan behar du, hau da, erakunde eskatzailearen 
kide ez diren pertsonek ere parte hartzeko aukera izan behar dute.

5. artikulua. Eskaerak aurkeztea

1. Irabazi-asmorik gabeko erakunde edo kirol-elkarte bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu 
ahal izango du.

2. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 14.2 ar-
tikulua betez, honako hauek beti daude behartuta aurkezpen telematikoa egitera: pertsona 
juridikoak, nortasun juridikorik gabeko erakundeak, elkargo bateko kide izatea eskatzen duen 
lanbide-jarduera bat egiten dutenak, jarduera horretan egiten dituzten izapideetarako, eta Ad-
ministrazioarekin harreman elektronikoa izatera behartuta dagoen interesdun bat ordezkatzen 
dutenak. Horrela, eskaerak berariazko izapidearen bidez baino ez dira formalizatuko.

https://egoitza.araba.eus/eu/-/jolaserako-kirol-jarduerak-egiteko-dirulaguntzen-deialdia
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Horretarako, aldez aurretik, erakunde eskatzaileek Arabako Foru Aldundiak onartutako ziur-
tagiri elektronikoren bat eduki beharko dute. Argibide gehiago. Nolanahi ere, Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak ezartzen duena aplikatuko da.

3. Eskabideak ez badira osorik formalizatzen edo deialdi honetan eskatutako agiriren bat falta 
bada, erakunde interesdunari hamar egun balioduneko epea emango zaio akatsa zuzentzeko 
edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak aurkezteko. Era berean, jakinarazi egingo zaio, horrela 
egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, eta artxibatu egingo da, dagokion 
ebazpena eman ondoren. Nolanahi ere, Kultura eta Kirol Sailak beharrezkotzat jotzen duen 
informazio osagarri guztia eskatu ahal izango du aurkeztutako eskabideak behar bezala ulertu 
eta ebaluatzeko.

4. Kultura eta Kirol Sailak egiaztatuko du erakunde eskatzaileak Ogasunarekiko eta Gizarte 
Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela, salbu eta erakunde horrek horren aurka egi-
ten badu. Kasu horretan, hori egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du, 39/2015 
Legearen 28.2 artikuluak arautzen duen moduan (Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide 
Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak aldatua).

6. artikulua. Aurkeztu beharreko agiriak

Eskaerarekin batera ondorengo agiriak aurkeztu beharko dira:

1. BEZetik salbuetsita dagoelako ziurtagiria, zerga administrazio eskudunak emana (aldez 
aurretik aurkeztu ez baldin bada) edo erakundeko lehendakari kargua doakoa delako aitorpena.

2. Dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak bete direla justifikatzeko jarduketa-memoria, 
egindako jarduerak eta lortutako emaitzak adierazita. I. eranskina.

3. Jardueraren gastu eta inbertsio guztien zerrenda sailkatua, honako hauek adierazita: 
hartzekoduna den pertsona fisikoa edo juridikoa, gastu-agiriaren edo fakturaren zenbakia, 
zenbatekoa, jaulkipen-data eta, hala badagokio, ordaintze-data. Diruz lagundutako jarduera 
finantzatu duten beste diru-sarrera eta dirulaguntza batzuen xehetasuna, zenbatekoa eta jatorria 
adierazita. II. eranskina.

1.000,00 euro (BEZa kanpo) gainditzen dituzten fakturak edo dokumentu baliokideak soi-
lik aurkeztu beharko dira, banaka edo batera, gastu-kontzeptu bererako, eta hirugarren edo 
hornitzaile berarekin erlazionatuta. Era berean, goian aipatutako fakturak ordaindu izanaren 
egiaztagiriak aurkeztu beharko dira, 1.000,00 eurotik gorakoak badira (BEZa kanpo).

Gastuak justifikatzeko ez da onartuko honako datu hauek argi eta garbi azaltzen ez dituen 
fakturarik ez ordainagiririk:

• Igorlea, haren izena edo sozietatearen izena eta NANa edo IFZ.

• Hartzailea, haren izena edo sozietatearen izena eta NANa edo IFZ.

• Gastuaren xedea.

• Data.

Orobat, ez dira onartuko justifikazio gastu gisa zerga araudia betetzen ez duten faktura edo 
ordainagiriak, PFEZaren (pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga) konturako atxikipenei 
dagokienez.

Fakturak ordaindu direla frogatzeko, agiri hauek onartuko dira:

• Bankuko ziurtagiria; bertan agertu behar dira, gutxienez, zenbatekoa, data eta ordainketa-
ren edo transferentziaren onuraduna. Ziurtagiri hori izenpetuta aurkeztu beharko da, eta/edo 
bankuaren zigilua daukala.

• Fakturaren jaulkitzaileak sinatutako eta/edo zigilatutako ziurtagiria; bertan agertuko dira 
faktura zenbakia, zenbatekoa eta ordainketa data.

https://egoitza.araba.eus/eu/egoitza-elektronikoa/ezagutu-egoitza/nola-sartu
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• Posta arruntez jasotako banku laburpenak.

• Kontu korronteen libreten kopia konpultsatua, mugimenduak ageri dituena.

• Posta elektronikoz jasotako banku laburpenak edo transferentzia agindu telematikoak, 
ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren zigiluarekin.

• Erosketa txartelak, zenbatekoa ordaindu dela egiaztatzen dutenak (merkataritza gunee-
takoak, autobideetakoak, bidaia txartelak eta abar) edo jatorrizko fakturak, enpresa jaulkitzaileak 
jarritako zigiluarekin, ordainduta daudela adieraziz.

• Ez da onartuko eskudirutan ordaintzea 2022rako indarreko araudian ezartzen den zenba-
tekoa edo hortik gorakoa, edo haren kontrabalioa atzerriko dirutan.

Aurreko paragrafoan aipatzen den zenbatekoa kalkulatzeko, baldin eta ondasun ematea edo 
zerbitzua zatikatu bada, eragiketa edo ordainketa guztien zenbatekoak batuko dira.

Laguntzen eskaera Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan betetzeko unean, erakunde 
eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpena sinatu beharko du, eta bertan adierazi emandako 
laguntza justifikatzeko aurkeztutako dokumentazioa (fakturak eta ordainketen frogagiriak) bat 
datorrela egiazki jatorrizko dokumentazioarekin, zeina erakundearen legezko egoitzan gordeta 
baitago. Izapidetze organoak, deialdian erabakitako laginketa tekniken bidez, egokitzat jotzen 
dituen justifikazio agiriak egiaztatuko ditu, eta, horretarako, hautatu diren jatorrizko gastuen eta 
ordainketen egiaztagiriak bidaltzeko eskatu ahal izango die onuradunei.

Eskaerak osorik bete ezean edo deialdi honetan eskatutako agiriren bat falta izanez gero, 
interesdunari eskatuko zaio falta diren datuak eta agiriak aurkezteko hamar egun balioduneko 
epean. Era berean, jakinaraziko zaio, horrela egin ezean, eskaerari uko egin diola ulertuko dela, 
eta, beraz, eskaera artxibatu egingo dela, kasuan kasuko ebazpena eman ondoren. Nolanahi ere, 
Kultura eta Kirol Sailak aurkeztutako eskaerak behar bezala ulertzeko eta ebaluatzeko behar dituen 
informazio osagarri guztiak eskatu ahal izango ditu.

Kultura eta Kirol Sailak egiaztatuko du erakunde eskatzaileak Ogasunarekin eta Gizarte Segu-
rantzarekin betebeharrak egunean izateko baldintzak betetzen dituela, salbu eta erakunde horrek 
horren aurka egiten badu; kasu horretan, egitate hori egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu 
beharko du, 39/2015 Legearen 28.2 artikuluak arautzen duen bezala (Datu Pertsonalak Babesteari 
eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak aldatua, 
azken xedapenetatik hamabigarrenean).

7. artikulua. Aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea uztailaren 1etik 22ra arte izango da, bi egun horiek barne.

8. artikulua. Prozeduraren instrukzioa eta balioespen irizpideak

1. Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzua izango da prozeduraren 
instrukziorako organo eskuduna.

2. Dirulaguntzak kalkulatzeko, puntuazioen sistema erabiliko da. Horretarako, eragiketa 
hau egingo da: 2. artikuluan zehaztutako zenbatekoa zati artikulu honen 6. puntuan ezarritako 
puntuazio baremoa aplikatuta eskatzaile guztiek lortutako puntuen batura. Horren emaitza pun-
tuaren balioa izango da. Laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, puntuaren balioa eta eskaera 
bakoitzaren puntu kopurua biderkatu behar dira, betiere zenbateko horrek, gainerako diru sa-
rrerak gehituta, ez badu gainditzen jardueraren gastua.

3. Honako muga hauek ezarriko dira:

— Diruz lagundu daitezkeen gastuen muga.

— Jardueraren guztirako gastuak ken jardueraren guztirako diru sarrerak, horren emaitzaren 
muga.

— Eskatzaileak adierazitako muga, “eskatutako zenbatekoa” laukitxoan datorrena.

— Edonola ere, 2.000,00 euroko muga orokorra ezarriko da.
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4. Muga horiek aplikatu ondoren, erakunde eskatzaile guztiek jaso beharreko zenbatekoaren 
batura deialdiaren zenbateko osoa baino txikiagoa bada, bigarren banaketa bat egingo da 
soberako zenbatekoarekin aurreko apartatuan ezarritako muga ekonomikoetara iritsi ez diren 
erakundeen artean.

Bigarren banaketa horretarako, soberako kopurua zatituko da aurreko apartatuan ezarritako 
muga batera ere iritsi ez diren erakundeen puntu kopuruarekin; horrela, puntuari dagokion 
bigarren balio bat lortuko da. Puntuaren bigarren balio hori biderkatu egingo da erakunde 
bakoitzari emandako puntu kopuruarekin. Horrela, bigarren banaketa horretan esleitu beharreko 
diru kopurua lortuko da, eta lehen banaketari gehituko zaio.

Soberakin ekonomikorik badago, aurreko paragrafoan deskribatutako eragiketa errepikatuko da, 
harik eta deialdiaren gehieneko kopurura iritsi arte, edo erakunde guztiak aurreko apartatuko 
mugaren batera iritsi arte.

5. Ez da baimentzen diruz lagundutako jarduerak azpikontratatzea.

6. Puntuak honako puntuazio baremo honen arabera banatuko dira:

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN 
GASTUEN AURREKONTUA PUNTUAK

0,01 eta 1.000,00 euro artean 1

1.000,01 eta 2.000,00 euro artean 2

2.000,01 eta 3.000,00 euro artean 3

3.000,01 eta 4.000,00 euro artean 4

4.000,01 eta 5.000,00 euro artean 5

5.000,01 eta 6.000,00 euro artean 6

6.000,01 eta 7.000,00 euro artean 7

7.000,01 eta 8.000,00 euro artean 8

8.000,01 eta 9.000,00 euro artean 9

9.000,00 euro baino gehiago 10

9. artikulua. Ebazpena

1. Eskaerak Balioespen Batzordeak aztertuko ditu. Balioespen Batzordearen buru Kirol zuzen-
daria izango da, eta honako hauek izango dira batzordekideak: Kirol Zerbitzuaren burua eta 
zerbitzu horri atxikitako teknikari bat. Kultura eta Kiroleko Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuaren 
burua izango da idazkaria, hitzarekin baina botorik gabe.

Aurkeztutako eskaerak deialdian ezarritako irizpideen arabera erkatu ondoren, Balioespen 
Batzordeak txostena egingo du, eta ebaluazioaren emaitza zehaztuko du han.

2. Organo eskudunak bidezko ebazpena emango du, Balioespen Batzordeak proposatuta, 
gehienez ere sei hilabeteko epean, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan 
esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, esan nahiko du eskaera ezetsi egin dela.

3. Dirulaguntza emateko ebazpenak jaso beharko du erakunde eskatzaileetako zeini ematen 
zaion dirulaguntza eta gainerako eskaeren berariazko ezespena. Ebazpenean adierazi beharko 
da dirulaguntza zenbatekoa den, nola ordainduko den, zer agiri aurkeztu behar den eta zein 
baldintzarekin ematen den dirulaguntza.

4. Dirulaguntza eman edo ukatzen duen ebazpenaren berri emango zaie erakunde eskatzai-
leei, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 
42. eta 43. artikuluetan xedatzen dituen moduetan.
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10. artikulua. Dirulaguntzen bateragarritasuna

Deialdi honetan emandako dirulaguntzak bateragarriak dira estatuko edo nazioarteko 
beste erakunde publiko edo pribatu batzuek jarduera edo programa berarentzat emandako 
beste dirulaguntza batzuekin, baldin eta dirulaguntzaren zenbatekoak, berak bakarrik edo 
beste dirulaguntza batzuekin batera, diruz lagundutako programaren edo programen kostua 
gainditzen ez badu.

Erakunde onuradunak jakinarazi egingo dio organo esleipedunari helburu bererako beste 
dirulaguntzarik edo laguntzarik eskuratu duenetz edo eskuratzeko eskaerarik egin duenetz, 
estatuko nahiz nazioarteko beste edozein administrazio edo erakunde publikok emanik edo 
edozein entitate edo erakunde pribatuk emanik. Horien guztien berri izan eta berehala egin 
beharko da jakinarazpena, eta, nolanahi ere, jasotako funtsen erabilera justifikatu baino lehen.

11. artikulua. Publizitatea

1. Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da.

2. Halaber, Arabako Foru Aldundiaren web orrian egongo da ikusgai: www.araba.eus; ze-
hazki, Herritarrentzako zerbitzuak / Laguntzak eta dirulaguntzak izeneko atalean.

3. Herritarrei diruz lagundutako jardueraren berri emateko erakunde onuradunak egiten di-
tuen liburuxkak, kartelak eta bestelako euskarriak bi hizkuntza ofizialetan argitaratu beharko dira. 
Gainera, publizitate horretan hizkuntza eta irudiak berdintasunez eta sexismorik gabe erabili 
beharko dira, eta emakumeen eta gizonen presentzia orekatua eta estereotiporik gabea bermatu.

12. artikulua. Erantzukizunak

Erakunde onuradunek beren gain hartzen dute deialdi honen xede diren jarduerak egitea-
ren erantzukizuna, bai eta haiek egin ahal izateko indarrean dagoen legediak eskatzen dituen 
baimenak eskatzea ere.

13. artikulua. Interpretazioa

Arabako Foru Aldundiaren Kultura eta Kirol Sailak ebatziko du deialdi honen interpreta-
zioaren inguruan sortzen den edozein zalantza.

http://www.araba.eus/
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Jolas Kiroleko jarduerak.
Memoria. II. Eranskina

2021-2022
Actividades de deporte recreativo.

Memoria. Anexo II

Eskatzailea / Solicitante: 

Jarduerari Buruzko Datuak / Datos de las Actividades Zenbatekoa / Importe

a)     Izena / Nombre
JOLAS KIROLEKO JARDUERAK

ACTIVIDADES DE DEPORTE 
RECREATIVO

b)     Instalazioa / Instalación
c)     Partehartzaile kopurua / Número Participantes
       (Gizonak/Hombres)
d)     Partehartzaile kopurua / Número Participantes
       (Emakumeak/Mujeres)

e)     Jardueraren izena / Nombre de la actividad

JOLAS KIROLERAKO DIRULAGUNTZA - 2022
AYUDAS A DEPORTE DEPORTE RECREATIVO - 2022

JARDUERAREN DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

HELBURUAK BETETZEA / CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Kultura eta Kirol Saila
Departamento de Cultura y Deporte
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Jolas kiroleko jarduerak.
Justifikazio Kontu Sinplifikatua. III. Eranskina

2021-2022
Actividades de deporte recreativo.

Cuenta Justificativa Simplificada. Anexo III

Faktura zenbakia
Número de factura

Diruz laguntzeko kontzeptua
Concepto subvencionable

Zenbatekoa
Cuantía

Hartzekoduna
Acreedor/a

Hartzekodunaren IFZ
CIF Acreedor/a

Data
Fecha

Ordainketa Data
Fecha de pago

JOLAS KIROLERAKO DIRULAGUNTZA - 2022
AYUDAS AL DEPORTE RECREATIVO - 2022

Eskatzailea / Solicitante: 

Kultura eta Kirol Saila
Departamento de Cultura y Deporte
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