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ENTITATE PRIBATUEK IRUNGO UDALERRIAN DITUZTEN 
LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA-PLANAK EGIN EDOTA 
2012AN GARATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. 
 

1. Artikulua.- XEDEA 

Oinarri hauen xedea da, entitate pribatuek Irungo udalerrian dituzten lantokietan euskararen 
erabilera planak egin edota horiek 2012an garatzeko laguntza ekonomikoak emateko 
oinarriak norgehiagoka arautzea, subentzioak arautzen dituen 38/2003 Lege Orokorrean eta 
Legea garatzen duen araudian xedatutakoaren arabera. Deialdi hau LanHitz programa 
markoaren baitako Erreferentzia Marko Estandarrean (EME) definitutako helburuak, jardunak 
eta jarduerak gauzatzen laguntzeko baliabideak jartzera dator. 

2. Artikulua.- ESKATZAILEAK 

Legez eratu eta dagokion erroldan inskribaturiko pertsona juridiko pribatuak izan daitezke 
oinarri hauetan ezarritako diru-laguntzen eskatzaileak, lehenengo artikuluan aipatutako 
sustatze-jarduera horien helburu diren esparruetan sartzen badira eta oinarri hauetako 
laugarren artikuluan xedatutako baldintzak betetzen baldin badituzte. 

Entitate horietaz gain, eta oinarri hauen 1. artikulua kontuan izanda, diru-laguntza eskatu 
ahalko dute Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideen 2008ko uztailaren 
1eko 123/2008 Dekretuaren eraginpean dauden bidaiarien errepideko garraio publiko 
erregularreko zerbitzuak ematen dituzten enpresek eta jendeari saltzeko gunearen azalera 
400 metro karratutik gorakoa duten establezimenduek. 

Dena dela, deialdi honetatik kanpo daude irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuak. 

Halaber, oinarri hauetan arautzen den diru-laguntzaren onuradun ezin dute izan Subentzioak 
arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. Artikuluko 2. eta 3. ataletan 
aurreikusten den egoeraren batean diren pertsona edo erakundeek, ezta ere sexu 
diskriminazioa egiteagatik desgaikuntza edo lege debeku kasuren batean daudenek 
otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzkoak, 
xedatutakoaren arabera.  

 

3. Artikulua.- DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAK 

Oinarri hauetako diru-laguntzak ondoren aipatzen diren jardueretarako erabiliko dira: 

- Entitateko lehen euskara planaren diseinurako, 2012an egingo bada. 

- 2012ko kudeaketa planaren garapena. 

Baldintzak betetzen dituzten entitateek bi jardueretarako laguntzak eska ditzakete. 
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4. Artikulua.- DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK 

Oinarri hauen ondorioetarako, diruz lagundu daitezkeen gastuak dira jarduera diruz laguntze-
koaren izaerari inolako zalantzarik gabe dagozkionak, eta oinarri arautzaile hauetan 
ezarritako epean egiten direnak. Diruz-lagundutako elementuen erosketa kostuak ezin 
dezake inoiz merkatuko balioa baino handiagoa izan. 

Diruz lagundutako proiektua egiteko aholkularitzako gastuak eta administrazioko gastu 
bereziak diruz lagungarriak izan daitezke subentzionatutako jarduerarekin zerikusi zuzena 
badute eta hura egoki prestatu edo burutzeko ezinbestekoak badira. 

 

5. Artikulua.- DIRU-LAGUNTZAK JASOTZEKO ESKATZAILEEK BETE BEHARREKO 
BALDINTZAK ETA BETEBEHARRAK 

Diru-laguntza jaso ahal izateko honako baldintzak bete beharko dituzte eskatzaileek: 

� Arrazoi soziala Irunen izatea. 

� Eskatzaileek, diru-laguntzak arautzen dituen 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluak 
ezartzen dituen obligazio edo betebehar guztiak bete behar dituzte. 

� Diru-laguntza eskaera egina izatea, Eusko Jaurlaritzako kultura sailak EAEko 
lantokietan euskararen erabilera plana egin edota 2012an garatzeko diru-laguntzak 
emateko modua arautzen duen 2012ko maiatzaren 9ko Aginduaren arabera. 

� Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean egotea  

� Entitatearen Organo Exekutibo Gorenaren oniritzia Euskara Planaren diagnostikoa eta 
urteko kudeaketa-planen dokumentuekiko 

� Proiektuaren auto-finantzazioa gutxienez %33koa izatea 

� 2012ko kudeaketa-plana garatzeko ekintzak 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 
31ra bitartean egindakoak edo aurreikusitakoak izatea 

� Eskatzaileak Udalaren kontrol eta konprobazio lanak erraztea 

� Diru-laguntzaren jasotzaile diren entitateek diruz lagundutako planen ondorioz 
agerpen publikoetan erabiltzeko diren iragarkietan, argazkietan eta gainerako material 
idatzietan, entzunezkoetan edo elektronikoetan Irungo Udalak eskainitako babesa 
adieraztea. 

� Edozein alderdi, objektibo nahiz subjektibo, aldatuz gero, Udalari jakinaraztea. 
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6. Artikulua.- ESKARI, DOKUMENTAZIOAREN ETA JUSTIFIKAZIOAREN AURKEZPENA. 

Eskariak, dagokion dokumentazioarekin batera, Irungo Udaleko Hiritarra Atenditzeko 
Zerbitzuan (Juan de la Cruz, 2), aurkeztu ahal izango dira eta 1992ko azaroaren 26ko 30/92 
Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarenak eta Administrazio Prozedura 
Erkidearenak, 38.4 artikuluan adierazitako gainerako bide eta lekuetan hamabost eguneko 
epearen barnean, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo 
egunetik kontatzen hasita. 

Jarraian aipatzen diren dokumentuak aurkeztu beharko dira:  

1. Entitateari buruzko dokumentazioa: 

a) Diru-laguntzarako eskabide-orria eta eranskinak, denak beteta, deialdia arautzen 
duten Oinarriak onartzeko konpromisoarekin batera. 

b) Eratze eskritura, entitateko estatutuak eta dagokion Erregistro Publikoan 
inskribatua dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria. 

c) Entitate pribatuaren legezko ordezkariaren NANaren fotokopia eta lege-ahalmena 
duela egiaztatzen duen ziurtagiria. 

d) IFKren fotokopia. 

e) Banketxe batek emandako agiria, non entitate eskatzaileak irekitako kontu 
korrentearen titularitatea ziurtatzen den. 

f) Eskatzaileak onuradun izateko debekurik ez duela eta zerga betebeharrak eta 
Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen adierazten duen 
aitorpena, Irungo Udalaren eredu normalizatuaren arabera. 

g) Entitatearen Aginte Exekutibo Gorena duen organoaren adierazpena, lehen 
Euskara Plana edo eta Euskara Planeko urteko Kudeaketa Planaren dokumentua 
onartzen duena. 

h) Jarduera bera garatzeko bestelako diru-laguntzarik eskatu edo jaso badu, horren 
zinpeko aitorpena, eskatutako edo jasotako diru kopurua zehaztuta. 

i) Entitatearen lehen euskara planaren diseinua, 2012an egin bada  

j) 2012rako kudeaketa plana. 

Dena dela, b), c), d), eta e) ataletako agiriak ez dira aurkeztuko dagoeneko 
administrazio honen esku badaude, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 35. Artikuluko, f) atalean 
aurreikusitakoaren arabera. (Noiz eta non aurkeztu diren zehaztu beharko da 1. eranskina 
erabiliz). 
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2.- Diru-laguntzaren justifikazioari buruzko dokumentazioa: 

a) Zuzendaritza organoen osaketa eta Erreferentzia Marko Estandarrean (EME) 
definitutakoaren arabera egindako jardun eta jardueren memoria. (2. Eranskina). 

b) Jardueraren diru-sarreren eta gastuen balantze ekonomikoa. (3. Eranskina). 

c) Aurkeztutako justifikanteen zerrenda (4. eranskina) eta dagozkien jatorrizko 
fakturak edo/eta faktura konpultsatuak.  

Egindako gastuen ziurtagiriek, halaber, Aurrekontua Burutzeko Udal Arauko 21.4. artikuluan 
jasotako kontzeptuak bete beharko dituzte:  

o Subentzioa jasoko duen jarduerari dagokion gastu eta sarreren balantzea (3. 
eranskina) 

o Aurkeztu beharreko justifikante originalak (bestelakorik justifikatzen ez bada), 
eta horien zerrenda bat (4. eranskina) ere aurkeztu beharko da, eta 
ondorengo baldintzak bete beharko dituzte: 

−  Entitatearen identifikazio garbia 

−  Kontratista edo hornitzailearen identifikazioa 

−  Fakturaren data eta zenbakia 

−  Hornidurak/zerbitzuak sortzen duen jarduera 

−  Hornidura edo zerbitzuaren deskripzioa 

o Ez dira onartuko justifikante bezala: 

− Fakturen fotokopiak, goian aipatutako kasuetan izan ezik 

− Entitatearen barne administrazio/antolakuntzako kosteak 

− Bazkari, afari edo ostalaritzari dagozkion beste kosteak, subentzioa 
jaso duen ekintzako parte hartzaileek sortutako gastuak izan ezik, 
ekintza horren antolatzaileak salbu.. 

− Gastu oharrak, faktura edo ordain-ziurtagiria egitea ekarri duten 
jarduerei dagozkienak 
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7.- Artikulua.- AURKEZTUTAKO ESKABIDEAN EGINIKO AKATSEN ZUZENKETA. 

Eskaria ondo beteta ez badago edo eskatzaileak aurkezturiko dokumentazioa osatu 
gabe badago, hamar eguneko epea emango zaio interesatuari eskari-orria edo 
dokumentazioa osa dezan. Hala egingo ez balu, eskaeran atzera egin duela ulertuko 
da, eta hala jakinaraziko zaio, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 71.1 artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera. 

8.- Artikulua.- DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOA 

Oinarri hauetan arautzen diren diru-laguntzak emateko gordetako kredituak ez dira 3.000 
euro baino gehiago izango 2012 urterako. Kreditua 1 1010.481.01.455.13.2012 udal kontu-
sailari egotziko zaio. 

Gehienez jaso daitezkeen zenbatekoak honako hauek izango dira: 3.000 euro eta 
aukeztutako aurrekontuaren %33; gehienezko zenbateko hori onuradun bakarrak jaso 
dezake, baldin eta  lehiaketaren emaitzaren ondorioz, bakarra bada onuraduna. 

9.- Artikulua.- IZAPIDEA 

Diru-laguntza emateko prozedura izapidetzea Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzuaren 
eginkizuna da, eta hari dagokio behar diren ekintza guztiak burutzea ebazpen proposamena 
gauzatzeko beharrezkoak diren datuak zehaztu, eskuratu eta egiaztatzeko. 

Izapidetze fasea hasiko da eskari bakoitzaz Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzuak egingo 
duen aurre-ebaluazioaz, hau da, eskatzaileak diru-laguntzaren onuradun izaera eskuratzeko 
ezarririk dauden baldintza guztiak betetzen dituela eta aurkeztutako dokumentazioa osatua 
eta egokia dela egiaztatzeaz. 

Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzuko arduradunak bere zerbitzuari atxikitako teknikari bat 
izendatuko du diru-laguntzara aurkeztutako eskaeren balorazio txostena egin dezan, deialdi 
honetan zehaztutakoaren arabera. 

Balorazio-txostena lantzeko honako urrats hauek emango ditu, hurrenez hurren: 

1.– Aurrekontuari eta diru-eskabideari dagokienean:  

a) Eskabidean aurkeztutako aurrekontua eta egindako diru-eskabidea hartuko 
ditu abiapuntutzat.  

b) Deialdiaren laugarren artikuluan finkatutakoaren haritik, laguntza-deialdi 
honekin bat ez datozen gastuak alde batera utziko ditu.  

c) Aurreko eragiketaren ondorioz, diru-laguntza kalkulatzeko garaian aurrekontu 
araztua hartuko da oinarri.  

d) Aurrekontua arazten den bakoitzean, entitate eskatzaileak egindako diru-
eskabidea egokituko da, betiere, aurrekontua egokitu den maila berean.  
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2.– Puntuei dagokienean: 

a) Esleipen-prozedurari ekin aurretik, balorazio-fasean egitasmoak baloratuko 
dira, deialdi honen hamargarren artikuluan finkatutako puntuazioaren arabera. 

Eskaerak ebaluatu ondoren, Euskara Ordezkaria (batzordeko buru izango dena), Euskara  
Arloko Zuzendaria eta Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzuko arduradunak osatutako 
ebaluazio batzordeak ebazpen proposamena osatuko du, behar bezala arrazoituta, eta 
organo eskumendunari aurkeztuko dio ebazpena eman dezan.  
 
Hartu beharreko ebazpenaren aurretik, interesatuei 10 eguneko epea eskainiko zaie entzu-
teko tramitean nahi dituzten alegazioak aurkez ditzaten. Interesatuek alegazioak aurkeztuko 
balituzte horiek aztertu eta gero behin betiko ebazpena prestatuko da. 

 

10. Artikulua.- DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO IRIZPIDEAK ETA PUNTUAZIOA 

Lehiaketa bidez erabakiko da deialdi hau; hots, aurkeztutako eskabideen arteko konparaketa 
egingo da eta finkatutako balorazio-irizpideak kontuan hartuta, egitasmo bakoitzari dagokion 
puntuazioa emango zaio 

Aurkeztutako eskabideen arteko konparaketa egingo da eta lehentasunak ezarriko dira 
honako irizpide hauen arabera: 

1.-  Diagnostikoa eta 2012rako kudeaketa-planaren kalitatea (egindako diagnosiaren, 
aukeratutako helburuen eta planteatutako ekintzen egokitasuna eta 
bideragarritasuna): 15 puntu, gehienez. 

2.-  Adierazleen egokitasuna baloratuko da: 5 puntu, gehienez. 

3.-  Entitatean Euskara Planaren errotze- eta instituzionalizatze-maila: Euskara 
Batzordea duten ala ez eta bere osaera (baloratuko da zuzendaritza-mailako 
ordezkariak egotea, eta aginte-maila desberdinetako langileak egotea); Euskara 
Batzordea enpresaren organigraman dagoen ala ez; Euskara-planaren helburu 
nagusiak plan zabalagoan jasota ote dauden (estrategikoan, adibidez); euskara-
plana entitatearen kalitate-planean txertatuta dagoen; entitate osoko hizkuntza-
politika zehazten duen adierazpenik dagoen; euskararekiko jokabidea 
prozeduretan txertatuta dagoen; hizkuntza-irizpideak zenbait arlotan indarrean 
dauden (arlo berrietara hedatzeko ahalegina): 10 puntu, gehienez. 
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4.-  Entitateko langile-kopurua: 10 puntu, gehienez. 

Faktore hau kalkulatzeko diru-laguntza eskaria egiten dutenen artean entitateko 
langile-kopuruaren batez bestekoa egingo da. 

  

 

Langile kopurua Puntuazioa 

Batez bestekotik gora 5 puntu arte 

Batez bestekotik abiatu             3 puntu   

Batez bestekotik behera 2 puntu arte 

 

5.-  Autofinantziazioa: 5 puntu, gehienez, ondoko taulan zehaztutakoaren arabera: 

 

Autofinantziazioa Puntuazioa 

%60 - %66 5 

%54 - %59,99 4 

%47 - %53,99 3 

%40,01 - %46,99 2 

%33 - %40 1 
 
 

6.-  Ikasleei lan-praktikak euskaraz egiteko aukera eskaintzea: 5 (bost) puntu 
gehienez.  

a.  2012an ez da egongo ikaslerik lan-praktikak euskaraz egiten: 0 puntu. 

b.  2012an lehen aldiz ikasleak lan-praktikak euskaraz egiten: 3 puntu.  

c. Lehenagotik ere aukera eskaini eta aurten ere ikasleak lan-praktikak 
euskaraz egiten: 5 puntu. 
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11.- Artikulua.- EBAZPENA 

Deialdiaren ebazpena eman aurretik, Irungo Udaleko Normalizazio Zerbitzuak diru-
laguntzaren onuradunei zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak ordainduta 
dituztela ziurtatuta dituztela frogatzen duten agiriak eskatu dizkie, baldin eta 3.000 euroko 
diru-laguntza jasotzeko proposamena egiten bazaie. Nolanahi ere, egiaztapenaren ondorioz 
ikusten bada eskatzaileren batek zerga-betebeharren bat ez duela betetzen, eskaera egingo 
zaio egoera zuzentzeko eta horretarako 10 eguneko epea emango zaio. Hala egin ezean, 
eskabidea ezetsi egingo dela ohartaraziko zaio eskatzaileari. 

Hori egin eta gero, Irungo Udaleko Alkate-Lehendakariak emango du ebazpena. Ebazpenak 
argi eta garbi adierazi beharko du zein eskatzaileari ematen zaion diru-laguntza, diru-
laguntza horren zenbatekoa, bai eta eskarien gainean egindako ebaluazioa eta emakida 
egiteko jarraitutako balorazio irizpideak. Era berean, argi eta garbi azalduko da diru-laguntza 
jasotzaileak horiek jasotzeko baldintza guztiak betetzen dituztela.  

Ebazpenak bide administratiboa agortuko du. Hala ere, argi adierazi beharko ditu haren 
aurka jotzeko dauden errekurtso bideak, zein organoren aurrean aurkeztu behar diren eta 
zein epe dagoen hori egiteko, eta interesatuek egoki iritzitako beste edozein errekurtso bide 
erabiltzeko eskubidea baztertu gabe. 

Ebazpena jakinarazten den egunean hasi eta ondorengo hamar (10) egun balioduneko 
epean diru-laguntzaren eskatzaileak berariaz eta idatziz uko egin ezean, diru-laguntza 
onartutzat emango da. 

12.- Artikulua.- DIRU-LAGUNTZAK EBAZTEKO ETA JAKINARAZTEKO EPEA  
 

Diru-laguntza hauek deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko egunetik 
aurrera kontatuta sei hilabeteko epean ebatziko dira. Era berean, interesdunei epe honetan 
jakinaraziko zaie organo-eskudunaren behin-betiko ebazpena.  

Prozeduraren ebazpena jakinaraziko zaie interesatuei 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 
58. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eta bideratzea egingo da lege horretako 59. 
artikuluak jasotzen dituen xedapenen arabera. 

 

13. Artikulua.- DIRU-LAGUNTZEN ORDAINKETA 

Diru-laguntzak epe bakarrean ordainduko dira, onuradunek oinarri hauen seigarren 
artikuluan aipatzen diren agiriak aurkeztu ondoren.  

 

14. Artikulua.- DIRUZ-LAGUNDUTAKO JARDUERAK AZPIKONTRATATZEA 

Oinarri hauen ondorioetarako, ulertuko da onuradun batek azpikontratazioa egiten duela 
diruz lagundutako xedea den jarduera osorik nahiz zati batean burutzea beste inorekin 
hitzartzen duenean. Atal horrez kanpo gelditzen dira diruz lagundutako jarduera bere kabuz 
egiteko onuradunak nahitaez kontratatu behar izango dituen gastuak. 
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Onuradunak ezin du diruz lagundutako jardueraren %75 baino gehiago azpikontratatu 
besterekin. Ezin dira inola ere azpikontratatu diruz lagundutako jardueraren kostua 
handiagotu eta, aldi berean, haren edukiari balio erantsirik gehitzen ez dioten ekintzak. 

Halaber, onuradunak ezin izango du azpikontratatu diruz lagundutako jarduerak guztiz edo 
zati batean burutzea ondorengo hauekin: 

 

a) Oinarri hauetan zehatutakoari jarraikiz, diru laguntzen onuradun izatea 
galarazten duten egoeretako batean dauden pertsona edo erakundeak. 

b) Kontratatu nahi den jarduera horretarako beste diru-laguntzak jaso dituzten 
pertsonak edo erakundeak.  

c) Eragiketaren kostu osoaren ehuneko jakin bat jasotzen duten pertsona eta 
erakunde bitarteko edo aholkulariak, non eta ordainketa hori ez den justifika-
tzen egindako lanaren edota emandako zerbitzuen merkatuko balioaren 
arabera.  

d) Onuradunarekin loturaren bat duten pertsonak edo erakundeak, egoera 
hauetan izan ezik: 

— Kontratazioa merkatuko baldintza arrunten arabera egiten denean. 

— Diru-laguntza ematen duen organoak aldez aurretik baimena 
ematen duenean, berariazko oinarri arautzaileetan finkatzen den eran. 

e) Deialdi eta programa berean diru laguntza eskatu duten pertsona edo 
erakundeak, baina diru laguntza eskuratu ez dutenak baldintzak betetzen ez 
zituztelako.  

 
15. Artikulua.- DIRU LAGUNTZAK ITZULTZEA  

Jasotako diru kopuruak itzuli beharko dira eta diru laguntza ordaindu zenetik itzulketa egin 
beharra erabakitzen den bitarteko berandutza interesak ordaindu beharko dira hurrengo 
kasu hauetan:  

a) Jasotako diru-laguntza, osorik zein zatika, deialdi honetan zehaztutakoez 
beste jardueretarako erabiltzea.  

b) Diru laguntza eskuratzea horretarako ezarrita dauden baldintzak faltsutuz edo 
eskuratze hori galaraziko luketen baldintzak ezkutatuz.  

c) Diru laguntza emateko oinarrian dagoen proiektua osorik edo zati batean ez 
betetzea. 

d) Indarrean diren legeetan aurreikusitako finantza egiaztatze eta kontroleko 
jarduerei aurre egitea, aitzakiak jartzea edo uko egitea, baita kontabilitate, 
erregistro edo dokumentu gordetze aldetik diren beharkizunak ez betetzea 
ere, horrek eragiten duenean ezintasun bat diru-laguntzaren erabilera egiazta-
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tzeko, helburua bete den jakiteko, diruz lagundutako jardueren benekotasuna 
eta erregulartasuna, edo beste herri administrazioek edota erakunde publiko 
nahiz pribatuek, xede berarekin emandako laguntza, diru laguntza, sarrera 
edo baliabiderik jaso ote den egiaztatzeko. 

e) Administrazioak onuradunari ezarritako beharkizunak ez betetzea, edota hura, 
diru-laguntza ematerakoan, onartutako konpromisoak ez betetzea, diru-lagun-
tza emateko oinarrian izan ziren proiektua gauzatzeko, edota hartzeko 
moduari dagokionean edo eragiten dionean. 

f) Beste xedapen batean, orokorrean, nahitaezkotzat jotzen diren gainerako 
egitekoak ez betetzea. 

Ez-betetzeren bat gertatuz gero, jasotako dirua eta horren legezko interesak itzuli beharko 
zaizkio Irungo Udalari. Itzuli beharreko zenbatekoak zuzenbide publikoko diru sarreratzat 
hartuko dira. 

16. Artikulua.- DIRUA ITZULTZERA BEHARTUAK   

Aurreko oinarrian azaldutako kasuetan, onuradunek jasotako diru kopurua osorik edo zati 
batean itzuli beharko dute, gehi diru kopuruoi dagozkien berandutza interesak. Beharkizun 
horrek ez du zer ikusirik, hartara iritsiz gero, ezar daitezkeen zigorrekin. 

Dirua itzultzeko beharkizunaren erantzule izango dira subsidiarioki merkataritzako 
sozietateetako administratzaileak edota beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza 
dutenak, urratutako beharkizunak betetzeko beren ardurapeko beharrezko ekintzak egiten ez 
badituzte, ez betetzea gertagarri egiteko erabakiak hartzen badituzte edota beren 
mendekoenei leku ematen badiete. 

Halaber, jarduerei utzitako pertsona juridikoen lege ordezkaritza dutenek, aplikagarri zaizkien 
xedapen legal edo estatutarioen arabera, haien itzulketa beharkizunaren erantzule izango 
dira subsidiarioki.  

17. Artikulua.- BATERAGARRITASUNAK ETA BATERAEZINTASUNAK   
 
Laguntza hauek bateraezinak dira udal honetatik xede berarekin jaso daitezkeen beste 
edozeinekin.  

 
Deialdi honen bidez lortutako edozein laguntza baterakidea izango da beste herri-
administrazioaren edo erakunde pribaturen bidez lortutako edozein laguntzarekin, jasotako 
laguntzen guztien eta sarrera propioen batuketak diru-laguntza honen xede den gastuaren 
%100 gainditu ezean. Onuradunak aurrera eraman beharreko jardueraren kostua gainditzen 
duenean, emate ebazpena aldatu egingo da eta, beharrezkoa bada, itzuli egin beharko da 
garatutako jardueraren kostuaz gaindiko diru kopurua.Gainditzen badu, gainditzen duen 
neurrian murriztuko da diru-laguntza hau. 
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18. Artikulua.- FAKULTATZEA   
 

Organo-eskuduna den Alkateak, Euskara Ordezkaria fakultatzen du oinarri hauetatik 
kanpora suerta litezkeen zalantza egoera guztien aurrean erabakitzeko, baita une jakin 
batean beharreko erabakiak hartzeko ere, diru-laguntzen esleipenerako prozesua behar 
bezalakoa izan dadin. 

 

19. Artikulua.- ARAUBIDE JURIDIKOA   

Deialdi hau oinarri hauen bidez arautuko da, eta bertan jasotzen ez dena Subentzioak 
arautzen dituen 38/2003 Lege Orokorra eta bere araudiaren arabera. 

 

 
 
 


