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EUSKARAZKO ALDIZKARIA ARGITARATZEAZ ARDURADURATUKO DIREN PER-
TSONA FISIKO EDO JURIDIKOEI DIRU LAGUNTZA EMATEA ARAUTZEN DUTEN 
OINARRIAK. 

 

LEHENA.- Xedea 

Zera da deialdi honen xedea: euskara hutsezko aldizkaria diseinatzeaz, koordinatzeaz, 
erredakzio lanaz, itzulpenez, maketazioaz, inprimaketaz eta banaketa lanez arduraduratuko 
den pertsona fisikoei edo juridikoei diru-laguntzaren kontzesioa norgehiagoka arautzea. 

 

BIGARRENA.- Onuradunak 

Diru-laguntza hauen onuradun izaera izango du diru-laguntzaren xedea den jarduera egin 
behar duen pertsona fisiko edo juridikoak, edota dirulaguntza jasotzeko zilegi egiten duen 
egoeran daudenak, gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa baldin badute. Per-
tsona horiek, gainera, deialdi honek ezartzen dituen baldintza zehatzak bete beharko dituzte. 

  

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. 

 

Diru-laguntza eskaerekin batera aurkeztu beharreko zergei buruzko edo Gizarte Seguran-
tzako ziurtagiriak ordezten ahalko dira, interesatuek berariaz hartarako baimena emana 
duten kasuetan, ziurtagiri horiek emateko eskumena duten entitateek dirulaguntza kudea-
tzeko erantzukizuna duen organoari behar diren datuak zuzenean emanda. 

 

Hala ere, diru-laguntza deialdi honetara ezin dira aurkeztu:  

a) Bere kapital gehiena publikoa duten entitate pribatuen eskabideak eta fundazio-
ondarea edota gobernu- edo zuzendaritza-organoetan partaidetza nagusiki publikoa 
duten entitateen eskabideak. 

b) Herri administrazioek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk 
eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozeduraren bat oraindik ere 
izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntzak 
eman eta, kasua balitz, ordaindu ahal izateko. 

c) Zigor eta administrazioaren arloan diru-laguntza publikoak jasotzeko debekurik 
dutenak, ezta laguntzak jasotzeko ezgaitzen dituzten legezko debekuetan sartuta 
daudenak ere.  

 
HIRUGARRENA.- Diruz lagunduko den egitasmoa 

 
Onuradunak 12 hilabetez euskara hutsezko aldizkaria diseinatu eta koordinatuko du; 
erredakzio lanez arduratuko da bai eta itzulpenez (beharrizanen arabera), maketazioaz, 
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inprimaketaz eta banaketaz ere. Lan hauen kostu osoa diru-laguntza honen onuradunaren 
kontura joango da. 
 
Onuradunak emakida ebazpenaren jakinarazpena sinatzen den egunaren biharamunetik 
arrera kontatzen hasiko dira 12 hilabeteak. 
 
1.- Aldizkariaren ezaugarri teknikoak 

 
Mantxeta: IRUNERO markak beteko du bai paperezko zein euskarri digitalean. 

Neurriak: 290x410 

Inpresio mota: Errotatiba 

Paper mota: Prentsa 55 gr 

Orri kopurua: 16 (gutxienez) 

Kolorearen ehunekoa: 50 (gutxienez) 

Zabalkunde eremua: Irun (aintzat hartuko dira Bidaso behereko herriak: Hondarribia, 
Hendaia, Urruña)  

Zabalkunde mota:  mistoa (masiboa doan eta ordaindutako harpidetza) 

Onuradunak posta-bulegoan entregatuko ditu harpidedunei dagozkien aleak. Era 
berean, Irungo Udalean 100 ale utziko ditu: 60 ale SAC/HAZen, 10 udal liburutegian, 
10 udal artxiboan eta 20 Euskara Arloan. 
 
Onuradunak, harpidedunei eta Irungo Udalari banatzekoak ez direnak, jende gehiena 
biltzen duen liburu-dendetan, paper-dendetan eta abarretan banatuko ditu, eta 
zerrenda hori euskara arduradunarekin eguneratuko du. 
 

Tirada: 3.500 (gutxienez) 
 
Maiztasuna: hamabostekaria 
 
Euskarri digitala: Aldizkariak web bidezko euskarria izango du, astero, gutxienez, 
eguneratuko dena. 
 

 
Diru-laguntza eskatzaileek gutxienekotzat jotzen diren baldintza hauek hobe ditzakete, euren 
egitasmo proposamenetan. 
 
2.- Aldizkariaren eduki-ezaugarriak: 
 

Aldizkariaren edukiari dagokionez gaur egungo Iruni, bere iraganari eta etorkizunari 
buruzkoa izango da kulturaren, ekonomiaren eta gizartearen ikuspuntutik, horretarako 
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elkarrizketak eta erreportajeak eskainiko dira. Arreta berezia jarriko zaio gazteei zuzenduriko 
ataleei.  

Aldizkariak gutxienez ondoko gai arloak landu beharko ditu, betiere onuradunek beren 
eskaintzetan hobetu ditzaketelarik, eta aldizkariaren edukia ataletan egituratze hobea 
azaltzen dutenetan behar bezala arrazoituriko proposamenak aurkeztuz gero ordezka 
ditzaketelarik. 
 
 

- Gaurkotasuna: auzoei eta herriari buruzkoa albisteak 
- Iritzia/Editoriala 
- Herritarren iritziak 
- Iruditan (Irungo argazki zaharrak eta horien inguruko iruzkinak) 
- Elkarrizketak 
- Erreportajeak: hainbat gairi buruzko erreportajeak 
- Haurrak: Irungo Lehen hezkuntzako ikasleek egindako lanak (ikastetxeak txandaka) 
- Gazteria: Irungo Bigarren Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza Ondorengoko ikasleek 

egindako lanak (institutuak txandaka), gazteen interesekoak izan daitezkeen 
albisteak, GIBek gazteentzat sortutako informazioa…  

- Kirolak 
- Prebentzio komunitarioa, 3. adina, elkarteak, emakumea, GKEak: berriak, artikuluak 
- Informazio orokorra: bekak, lehiaketak, lan eskaintzak... 
- Aisia (liburuak, musika...) euskarazko liburu edo diskoei buruzko informazioa. 
- Denborapasak 
- Euskararen agenda 
- Komikia 
- …  

 
3.- Aldizkariko publizitatea: 

 
- Aldizkarian agertzen den publizitateak erabat euskaraz joan beharko du, eta 

merkataritza izaera bakarrik izango du. Publizitate hori kontratatzetik bildutakoa diru-
laguntza honen onuradunaren sarrerak izango dira, baina onuradunak publizitate prezio 
horien eta kontzeptu horretatik bildutako urteko diruaren berri Irungo Udalari jakinaraziko 
dio egingo duen balantzean. 

 
- Publizitatearen inguruko salneurrien berri egoki deritzon moduan zabalduko du diru-

laguntzaren onuradunak. 
 
4.- Bestelakoak: 
 

Diru laguntza hau eskatzen dituztenek baldintza hauek bete beharko dituzte: 

a) Aldizkaria euskara hutsean argitaratzea. 

b) Banaketa-sistema garden eta agerikoa izatea.  

c) Aldizkaria SS-230-94 Lege-gordailua eta 1134-0606 ISSNko zenbakiekin 
argitaratzea. 

d) Izenburu berarekin argitaratzea, jarraikako seriean, zenbaki korrelatiboarekin 
eta argitalpen datarekin. 
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e) Inprimategi oin bat sartzea, indarrean dagoen legeriak eskatzen dituen 
beharkizun guztiekin. 

f) Debaldeko banaketaz gain, ordainketa harpidetza-sistema bat erabiltzeko 
aukera dagoela argi eta garbi adieraziko da ale bakoitzean.  

g) Onuradunak zenbaki bakoitzeko euskarri digital bat aurkeztuko dio Euskara 
Arloari. 

h) Aldizkari bakoitzean agertuko diren gaiak, argazkiak eta artikuluak, argitaratu 
aurretik ontzat eman beharko ditu argitalpen bakoitzerako Udalak izendatuko 
duen arduradunak. 

i) Lehiatzaileek aldizkariak egiteko autoediziorako programaren bat 
menperatzen dutela egiaztagiri bidez frogatu beharko dute. 

j) Gutxienez, giza baliabide eta bitarteko material hauek izatea:  

1. Aldizkariko erredaktore kazetari bat, kazetaritzan lizentziatua 
eta EGA edo baliokidea den titulua duena. 

2. Maketazioaz arduratuko den diseinatzaile grafiko bat, 
horretarako trebatua dagoena ziurtatuko duena. Diseinatzaile 
lanak aurreko puntuan aipatutako kazetariak berak egin 
ditzake. 

3. Ordenagailu bat aldizkariak egiteko autoediziorako 
programaren bat erabiltzeko prestatua. 

 

LAUGARRENA.- Diruz lagundu daitezkeen gastuak. 

Oinarri hauen ondorioetarako, diruz lagundu daitezkeen gastuak jarduera diruz laguntze-
koaren izaerari inolako zalantzarik gabe dagozkionak, eta oinarri arautzaile hauetan 
ezarritako epean egindakoak dira (onuradunak emakida ebazpenaren jakinarazpena sinatzen 
den egunaren biharamunetik aurrera egiten direnak 12 hilabetez). Diruz-lagundutako 
elementuen erosketa kostuak ezin dezake inoiz merkatuko balioa baino handiagoa izan.
  

Diruz lagundutako proiektua egiteko, finantza gastuak, zuzenbide edo finantza aholkulari-
tzako gastuak, notario eta erregistro gastuak, eta peritu gastuak nahiz administrazioko gastu 
bereziak diruz lagungarriak izan daitezke subentzionatutako jarduerarekin zerikusi zuzena 
badute eta hura egoki prestatu edo burutzeko ezinbestekoak badira. 

Zergak diruz lagun daitezkeen gastuak izango dira diru laguntzaren onuradunak benetan 
ordaintzen dituenean. Hala ere, inoiz ere ez dira diruz lagunduko: 

a)    Banku kontuetako interes zordunak. 

b)    Interes, errekargu eta zehapen administratibo eta penalak. 

c)    Prozedura judizialetako gastuak. 

d)    Zeharkako zergak, berreskuratu edo konpentsatzeko gai direnean, eta errentaren 
gaineko zerga pertsonalak.  
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BOSGARRENA.- Diru-laguntza eskaria 
 

Diru-laguntza emateko prozedura ofizioz hasiko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean deialdia 
argitaratzen den unetik. 

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. 

 

Nolanahi ere, eskariak agiri hauez osatu behar dira: 

a) Dagokion eskari-orria, behar bezala beterik 

b) Diru laguntza eskatzen den proiektuaren gaineko azalpen txosten zehatza. Bertan 
aldizkari proposamena deskribatuko da eta, gutxienez, ondokoak garatuko dira: 

• Aldizkariaren egitura eta diseinu proposamena, gutxieneko eduki eta atalen 
proposamena, eta nola landuko diren. 

• Lanen metodologia, egituraketa eta programazioa. 
• Laguntzaile zerrenda eta beraien esperientzia. 
• Maketazio eta inprimaketaren ezaugarri eta datu teknikoen deskribapena, eta 

banaketa egingo deneko baliabide eta lekuen deskribapena. 
• Aldizkaria gizarteratzeko eta Irungo eragile sozialengan inkardinatzeko 

proposamena.   
• Eta oro har, proposamenaren edukia baloratzen lagunduko duen guztia, behar 

bezala egiaztatua, adierazita eta zurituta. 
• Aurrekontua eta bideragarritasun proiektua 

c) Nortasunaren egiaztagiria (nortasun agiria, dagokion erregistroan inskribatutako 
eraketa eskriturak, dagokion erregistroak emandako ziurtagiria eta abar). 

d) Identifikazio Fiskaleko Zenbakia/Kodearen fotokopia. 

e) Eskatzaileak onuradun izateko debekurik ez duela eta Zerga betebeharrak eta 
Gizarte Seguntzarekinkoak egunean dituela  adierazten duen aitorpena.  

f) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria, diru -
etxe batek emana.  

g) Proiektuaren, programaren edo jardueraren gastu eta diru sarreren aurrekontu zeha-
tza. 

h) Pertsona fisiko edo juridiko pribatu batek baino gehiagok elkarlanean gauzatu behar 
baldin badu egitasmoa, eskabidea pertsona fisiko edo juridiko pribatu horietako batek 
egingo du guztien izenean. Nolanahi ere, eskabidea egiterakoan argi eta garbi 
zehaztu beharko dira pertsona fisiko edo juridiko pribatu horietako bakoitzaren 
nortasuna, ardura eta egitekoa egitasmoaren baitan, baita horietako bakoitzak 
aurrekontu atalean egiten duen ekarpena ere. 

 

Eskatzen diren agirietakoren bat Irungo Udaleko arlo edo departamentu baten esku baldin 
badago, diru-laguntzaren eskatzaileak erabil dezake 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, 
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Herri Administrazioen Araubide Juridikoarenak eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 
35. artikuluko f) paragrafoan xedatzen duena, baina agiriak zein egun, organo edo bulegotan 
jaso edo egin ziren adierazi beharko du, betiere dokumentu horiek loturik diren prozedura 
bukatu eta bost urte baino gehiago igaro ez bada.  

 
SEIGARRENA.- Aurkeztutako eskabidean eginiko akatsen zuzenketa. 

 

Eskaera orria edo harekin batera aurkeztu beharreko agiriak akatsez edo osatu gabe baldin 
badaude, interesatuari hamar eguneko epea emango zaio akatsak zuzentzeko; epe hori 
amaituta horrela egiten ez badu, bere eskaera bertan behera uzten duela iritziko zaio, 
1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak 71.1 artikuluan jasotakoaren arabera hartutako 
ebazpenaren bitartez. 

 

ZAZPIGARRENA.- Emateko prozedura. 

Laguntza hau elkarrekiko lehiakortasun jardunbideaz emango da. Ondorioz, deialdi honetan 
ezarritako balorazio irizpideen arabera, diruz lagundu nahi den jardueraren kalitatea eta 
bideragarritasuna ziurtatzeko moduko eskaera kopurua hautatuko da, bakarra diruz lagundu 
arren. 

 

ZORTZIGARRENA.- Diruz lagundutako jarduera finantzatzea. 

Diruz lagundutako jardueraren finantzaketa propioa ehuneko hogeita hamabostekoa (% 35) 
izango da. Diruz-lagundutako jarduerarako ekarpen propioa kreditatu beharko da jardueran 
izandako gainerako gastuen gisa berean. 

 

BEDERATZIGARRENA.- 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 eskaera 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 egiaztatzea. 

  

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.  
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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.  

 

2.– Puntuei dagokienean: 

a) Esleipen-prozedurari ekin aurretik, balorazio-fasean egitasmoak baloratuko 
dira, deialdi honen hamaikagarren 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. 
 

HAMARGARRENA.- Diru-laguntzak esleitzeko irizpideak 

 

Irizpide eta puntuazio hauek aplikatuko dira: 

a)  Laguntza eskaeraren xede den proiektuaren bideragarritasun eta egokitasun tekniko 
nahiz ekonomikoa; 25 puntu bitarte. 

b)  Erakunde eskatzailearen finantza baliabide propioek aldizkaria bideratzeko duten eragina, 
herri erakundeetatik jasotako ekarpenen aldean; 20 puntu bitarte. 

%35etik %44ra bitartean...........  5 puntu 

%45etik %54ra bitartean.......... 10 puntu 

%55etik %64ra bitartean.........  15 puntu 

%65etik gora...........................  20 puntu 

c)    Argitalpenaren orrialde kopurua, kolorearen ehunekoa, eta tirada, helburutzat duen 
esparruko biztanleen arabera; 20 puntu bitarte. 

 

Kolorea  Orri kopurua  Tirada  

%50-%70 artean... 2 puntu  

%71-%90 artean... 3 puntu 

%91tik gora........... 6 puntu 

16 orrialde ..... 2 puntu  

20ra arte........ 3 puntu 

24tik gora....... 6 puntu 

3.500-3.999 artean... 2 puntu  

4.000-4.499 artean... 3 puntu 

4.500-4.999 artean... 6 puntu 

5.000tik gora............ 8 puntu 
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d)  Argitalpenaren gizarte eta kultur interesa, bai eta bere eragineko ingurunean euskararen 
hedapena eta kalitatea zabaltzeko lagungarria izatea; 15 puntu bitarte. 

e)    Argitalpenaren trataera orokorrean genero berdintasuna lantzeko xedea izatea; 10 puntu 
bitarte. 

 

HAMAIKAGARRENA.- Ebazpena. 

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. 

 

HAMABIGARRENA.- 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. 

 

HAMAIRUGARRENA.- Onuradunaren betebeharrak. 
 

Oinarri arautzaileetan ezarritako betekizunez gain, onuradunaren betebeharrak dira bereziki 
hauek: 

 

a) Diru laguntza emateko oinarrian den proiektua gauzatzea eta jarduera egitea.  

b) Diru laguntza ematen duen organoaren aurrean egiaztatzea baldintzak betetzen 
dituela, eta diru-laguntza emateko oinarrian izan den jarduera egin duela edo 
helburua bete duela.  

c) Diru laguntza eman duen organoak egiten dituen ikuskatze lanak onartzea, baita 
kontrol organo eskudunek egin ditzaketen egiaztapen eta finantza kontrolak ere, 
aurreko zeregin horietan eskatuko zaien informazio oro emanez. 
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d) Diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko beste diru laguntzak, laguntzak, sarrerak 
edo baliabideak lortu izanaren berri ematea diru laguntza ematen duen organoari. 
Jakinarazte hori ahal bezain laster eman behar da aditzera, eta betiere jasotako diru 
laguntzaren erabilera zuritu aurretik. 

 

e) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzea, 
diru-laguntza emateko ebazpena eman aurretik.  

f) Onuradunari indarrean diren arauetan kasu bakoitzean eskatzen zaizkion kontabilitate 
liburuak, erregistro diligentziatuak eta gainerako dokumentuak izatea, baita diru 
laguntza mota bakoitzaren berariazko oinarrietan eskatzen diren kontabilitate egoerak 
eta erregistro bereziak ere, egiaztapen eta kontrol ahalmenak era egokian beteko 
direla ziurtatzeko. 

g) Jasotako diru laguntzen erabilerari buruzko egiaztagiriak gordetzea, egiaztapen eta 
kontrol ahalmenen gai izan daitezkeen heinean. 

h) Publizitate beharkizunak betetzea. Diru laguntzaren xedeko jarduerei buruzko 
publizitatean Irungo Udalaren lankidetza adieraziko da.  

i) 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari 
buruzkoak, xedatutako printzipio orokorrak betetzea bere jardueretan, bereziki 
hurrengo alderdiei dagokienez: Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista, eta 
generoaren adierazleak txertatzea diruz lagundutako jardueraren ebaluazio 
irizpideetan. 

j) Hemeretzigarren oinarrian adierazitako kasuetan jasotako dirua itzultzea. 

k) Diru laguntza eman duen organoari jakinaraztea diru laguntza ematerakoan kontuan 
hartutako egoeren aldaketa oro. 

l) Diruz lagundutako jarduera egiteko beharrezkoak diren baimen guztiak eskuratu eta 
haien xedapenak betetzea.  

 

HAMALAUGARRENA.- Diru laguntza zuritzea eta ordaintzea. 

 

Diru-laguntza justifikante original bidez zurituko da (diru-laguntzaren honen nolakotasuna 
aintzat hartuz kontratista edo hornitzaileek egindako ziurtagiriak aurkeztu ahal izango du diru-
laguntza hartzaileak), eta horien zerrenda bat ere ekarri beharko du diru-laguntzaren 
onuradunak hilero (1. Eranskina). Aurrekontua exekutatzeko udal arauaren 21.4 artikuluan 
jasotakoaren arabera aurkeztuko dira: 

o Klubaren -Entitatea-, Elkartearen... identifikazio garbia. 

o Kontratista edo hornitzailearen identifikazioa. 

o Fakturaren data eta zenbakia. 

o Hornidurak/zerbitzuak sortzen duen jarduera. 

o Hornidura edo zerbitzuaren deskripzioa 

 

Ez dira onartuko justifikante bezala: 

o Fakturen fotokopiak, goian aipatutako kasuetan izan ezik. 
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o Klub, Elkarte, Entitate... etab.eko barne administrazio/antolakuntzako kosteak. 

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

o Gastu oharrak, faktura edo ordain-ziurtagiria egitea ekarri duten jarduerei 
dagozkienak. 

 

Deialdi honetan arautzen den diru-laguntza era honetan ordainduko da:  

- Benetan egindako lanei dagozkien hileroko ordainketak egingo dira onuradunak 
hileroko gastu justifikazioa aurkeztu ondoren eta udal teknikari eskudunak oniritzia 
eman eta indarrean dauden xedapenetan ezarritako tramiteak bete ondoren. 

 
HAMABOSGARRENA.- Diru-laguntza justifikatzea  

Diru-laguntzaren onuradunak justifikazioa aurkeztu beharko du Irungo Udaleko Hiritarra 
Atenditzeko Zerbitzuan (Juan de la Cruz, 2) eta 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoarenak eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 38.4 
artikuluan adierazitako gainerako bide eta lekuetan, 2014ko otsailaren 1era arteko epearen 
barnean eta honako dokumentazio hau aurkeztuko du:  

a) Aurrera eramandako programa edo jarduerari buruzko txosten zehatza. 
Harpidedunen datu kuantitatiboak adieraziko dira, sexua aipatuta eta, ahal den 
neurrian, datu horien azterketa eta interpretazioa egingo da. 

b) Jardueran izandako gastu eta inbertsioak sailkatzeko zerrenda. Hartzekoduna 
eta agiria, zenbatekoa, egite data eta, hala badagokio, ordainketa data 
adierazi behar dira.  

c) Diruz lagundutako jarduketa finantzatu duten bestelako diru sarrera edo lagun-
tzen zerrenda xehatua, zenbatekoa eta jatorria adierazita. 

d) Egindako lanaren ziurtapen eta lekuko gisa baliagarri izango den 
dokumentazio grafiko edo ikus-entzunezkoa. 

 

Memoria eta gastu justifikazioa adierazitako epean entregatzen ez badira, ordurarte 
kobratutako kopurua itzuli beharko zaio Udalari. 

 
HAMASEIGARRENA.- Diru-laguntzaren zenbatekoa 

Oinarri hauetan arautzen den diru-laguntza emateko gordetako kredituak ez dira 15.852 euro 
baino gehiago izango. Kredituak 1.1010.481.01.455.13.2012 udal kontu-sailari egotziko 
zaizkio.  

 

HAMAZAZPIGARRENA.- 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 hitzar-
tzen 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.  
 

HEMEZORTZIGARRENA.- 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) Honako deialdi honen bosgarren artikuluan zehaztutako betebeharrak ez 
betetzea. 

e) Hala badagokio, kitapen-ebazpenak zehaztutako kopurua ez itzultzea 
horretarako emandako epean. 

f) Jasotako diru laguntza zuritzeko beharkizuna ez betetzea edo behar bezala ez 
zuritzea, hamabosgarren eta hamaseigarren oinarrietan xedatutakoaren 
arabera. 

g) 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-
tzeko, helburua bete den jakiteko, diruz lagundutako jardueren benekotasuna 
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eta erregulartasuna, edo beste herri administrazioek edota erakunde publiko 
nahiz pribatuek, xede berarekin emandako laguntza, diru laguntza, sarrera 
edo baliabiderik jaso ote den egiaztatzeko. 

h) 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. 

i) 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. 

 

HEMERETZIGARRENA.- 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.  

 

HOGEIGARRENA.- 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. 
 
Bi herri erakunderen edo gehiagoren diru laguntzak lortzen direnean, eta paragrafo honetan 
aipatzen den soberakina gertatzen denean, ebazpena aldatzea edo, beharrezkoa bada, dirua 
itzultzea gauzatuko da bakoitzak emandako kopuruaren araberako hainbanaketa eginda. 
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Diru laguntzen zenbatekoa ezin izango da, bakarrik nahiz beste diru laguntzekin batera, 
aurrera eraman beharreko jardueraren kostua baino handiagokoa izan.  
 

 
HOGEITABATGARRENA.- 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. 

 
 

HOGEITABIGARRENA.- Araubide juridikoa 

Deialdi honetan aurreikusitakoaz gain, Subentzioak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorrean xedatutakioaren arabera jokatuko da. 
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1. Eranskina: justifikaziorako fakturen zerrenda. 
 
HORNITZAILEA / 

KONTRATISTA 

IFK / IKZ ZENBAKIA  DATA KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

 

1. ............................................... 

 

2. ............................................... 

 

3. ............................................... 

 

4. ............................................... 

 

5. ............................................... 

 

6. ............................................... 

 

7. ............................................... 

 

8. ............................................... 

 

9. ............................................... 

 

10. ............................................... 
 

11. ............................................... 
 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

 

........................ 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

......................... 

 

 

..................... 

 

..................... 

 

..................... 

 

..................... 

 

..................... 

 

..................... 

 

..................... 

 

..................... 

 

..................... 

 

..................... 

 

..................... 

 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

 

 

.................................. 

 

.................................. 

 

.................................. 

 

.................................. 

 

.................................. 

 

..................................  

 

.................................. 

 

.................................. 

 

.................................. 

 

.................................. 

 

.................................. 

 

Honekin batera ordainagiriak gehitu: 
 Ordainagiriak originalak izan behar dute eta beti kontzeptu hauek eduki behar dituzte: 
• 1.- Hornitzailearen izena eta IFK edo IFZ 
• 2.- Bezeroaren izena eta IFK  
• 3.- Faktura zenbakia 
• 4.- Data 
• 5.- BEZa zehaztuta (kopurua, barne dagoen ala ez edo salbuetsita badago ere aipatu) 
• 6.- Artikuluak banan banan adierazita. 
• 7.- KONPULTSAK: bakar-bakarrik Legez aurreikusitako administrazio bulegoetan. 


