Eskoriatzako landa-auzoetako jarduera soziokulturala edota ekonomikoa
dinamizatzeko laguntzak arautzen eta deitzen dituzten oinarriak.

1. Artikulua. Helburua.
Oinarri hauen helburua da Eskoriatzako landa-auzoetako auzo-elkarteei Eskoriatzako
landa-bizitza garatzen edota mantentzen lagunduko duten jarduera sozio-kulturalak
edota ekonomikoak antolatzeko dirulaguntzak banakako ebaluazioan emateko prozedura
arautzea.
2. artikulua. Erregimen juridikoa.
Deialdi hau ondorengo arauek arautzen dute:
-

-

Oinarri hauek.
Eskoriatzako Udalak dirulaguntzak emateko erregimena arautzeko ordenantza
orokorra.
30/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak.
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak (Estatuko Boletin
Ofiziala: 2003-11-18) eta lege hori garatzeko uztailaren 21eko 887/2006 Errege
dekretuz onartutako Dirulaguntzei buruzko Erregelamendu Orokorrak.
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, eta, zehazki,
17.25 artikuluak, honako hau jasotzen duena udalerrien eskumen propiotzat:
"Tokiko ekonomia- eta gizarte-garapena eta tokiko enplegu-politikak edo planak".

Araudi honetan jaso ez diren alderdi guztietan, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege
Orokorra eta indarrean dauden gainerako legeak aplikatuko dira.
3. artikulua. Aurrekontu kreditua.
Aurrekontu-esleipena zazpi mila eta bostehun eurokoa (7.500,00 euro) izango da, eta
2022eko honako aurrekontu-aplikazioaren kargura finantzatuko da: 0500.481.454.00.01
Eman beharreko laguntzen zenbateko osoa ez da adierazitako kontsignazioa baino
handiagoa izango.
4. artikulua. Erakunde onuradunak.
Oinarri hauetan aurreikusitako dirulaguntzak eskatu ahal izango dituzte elizateetako
edota landa auzoetako biztanleek osatutako irabazi asmorik gabeko elkarteek, betiere,
egoitza eta jarduera esparrua Eskoriatzako landa gunean baldin badute. Dirulaguntza
horiek eskatu ahal izango dituzte ere bi elkarte edo gehiagok osatutako elkarteek,

betiere, elkarte horiek Eskoriatzako Udaleko elizateetako edota landa auzoetako
biztanleek bakarrik osatutakoak baldin badira.
Norbanakoek, norbanako bezala, ezingo dute dirulaguntzarik eskatu.
5. artikulua. Onuradunek bete beharreko baldintzak.
Onuradunek ondorengo baldintzak bete beharko dituzte:
1.2.3.4.5.-

Egoitza eta jarduera eremua Eskoriatzako landa gunean izatea.
Irabazi asmorik ez izatea eta beraien helburuen artean egotea hobekuntzak
sustatzea, elkarbizitza eta elizatearen garapen soziokulturala.
Eusko Jaurlaritzako erroldan legez inskribatuta egotea.
Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.
Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aipatzen diren
desgaikuntza-egoeretako batean ere ez egotea.

6. artikulua. Dirulaguntzak
zenbatekoa eta muga.

jaso

ditzaketen

gastuak,

dirulaguntzen

6.1 Deialdi honen ondorioetarako honako hauek jotzen dira diruz lagundu daitezkeen
gastuak:
- Elizatean edo auzoan auzo-harremanak sustatzeko balio duten jarduera soziokulturalak
antolatzeak sortutako gastuak: ikuskizunak, kontzertuak, tailerrak, topaketak… eta
horrelako ekintzekin lotuta egon daitekeen beste edozein gastu.
- Auzoko bizikidetza-espazioak hobetzeko, apaintzeko edo edertzeko jarduera txikiek
eragindako gastuak: lorategiak, espazio komunak, bidezidorrak eta abar konpontzea.
Kanpo gelditzen direnak: Dirulaguntza deialdi honetatik kanpo gelditzen dira berariaz
honako hauek:
a) Duten izaera edo helburua dela eta, deialdiaren helburuaren jarduera-eremuekin
zuzeneko loturarik ez duten eskabideak.
b) Dirulaguntza izendunaren helburu diren programak eta Udal honetako beste deialdi
batzuetan egokiago edo berariaz sartzen direnak.
e) Ondorengo datuak argi eta garbi adierazten ez dituzten fakturak: hornitzailea eta bere
IFK edo NANa, bezeroa (elkarte eskatzailea) eta bere IFK, kontzeptua, prezioa eta BEZa,
hala badagokio.
Diruz lagungarritzat hartuko dira 2022ean, 2022eko abenduaren 31 baino lehen,
egindako proiektuetako gastuak.
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6.2 Dirulaguntzen zenbatekoa.
Eskatzaileen artean gehienez 7.500 € banatuko dira, eta gastua 0500.481.454.00.01
aurrekontu-aplikazioaren kargura egingo da.
Elizate bakoitzeko elkarteak gehienez ere 1.000 € jaso ahal izango du, eta Lete auzoak
500 €. Dena dela, elizate edota auzo batek dagokion dirulaguntza hori osorik gastatuko
ez balu, soberakina beste elizate edota auzo batek baliatu ahal izango luke, beraien
artean adostasunik balego.
7. artikulua. Eskaerak eta dokumentazioa aurkeztea.
Eskaerak erakunde eskatzailearen ordezkariak sinatutako eskaera orriaren bidez egin
beharko dira, eta udaletxean eta webgunean eskura dauden eskaera ereduari egokitu
beharko dira. Ez dira onartuko eredu horretara egokitzen ez diren eskaerak.
Dirulaguntzetarako eskabidea Eskoriatzako Udalaren egoitza elektronikoan aurkeztu
behar da, www.eskoriatza.eus helbidean, aurrerago esango den dokumentazioarekin
batera.
Eskaerak aurkezteko epea dirulaguntzetarako deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu ondorengo egun baliodunean hasiko da.
Eskaerak dirulaguntza indarrean dagoen edozein momentutan egin ahal izango dira
deialdiaren urteko abenduaren 15a baino lehen.
Eskaerak aurrekontu kontsignazioa dagoen bitartean erabakiko dira.
Eskaerak ez baditu betetzen deialdian jasotako baldintzak, horiek zuzentzeko eskatuko
zaio eskatzaileari, eta horretarako, gehienez ere hamar egun balioduneko epe luzaezina
izango du. Era berean, ohartaraziko zaio eskatutakoa beteko ez balu eskaerari uko
egintzat joko dela Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko Legeko 71. artikuluan aurreikusitako moduan eman beharko den
erabakia hartu ondoren.
Eskaera egiteak Eskoriatzako Udalari egoki izan daitezkeen egiaztapen-jarduerak egiteko
baimena ematea dakar. Jarduera horiek honakoak egiaztatzeko egin ahal izango dira:
eskatzaileak emandako informazioa, eskatutako baldintzak betetzen diren eta
dirulaguntza emanda erakunde onuradunak hartutako betebeharrak betetzen diren.
Eskabidearekin batera, ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko da:
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1. Elkartea elkarte erroldan irabazi asmorik gabeko elkarte bezala inskribatuta dagoela
ziurtatzeko dokumentua eta elkartearen estatutuak. Era berean, elkartearen
legezko ordezkariaren notario-ahalordearen kopia edo elkarteen erroldaren
ziurtagiria aurkeztuko da, eskabidea sinatu duen pertsonak elkartearen barruan
duen kargua jasotzen duena.
2. Dirulaguntzaren helburu den jarduera edo programa deskribatzeko eta baloratzeko
memoria.
3. Jarduera edo programa burutzeko izandako diru-sarrera eta gastuen laburpena.
4. Beste erakunde edo organismo batzuei egindako dirulaguntza eskaerak edo horiek
dagoeneko emandakoak jasotzen dituen zinpeko aitorpena.
5. Egindako gastuen fakturen originalak edo fotokopia konpultsatuak. Salbuespen
gisa, legez ezarritako baldintzak (BEZ, autonomoetan alta, JEZ eta abar) betetzen
dituzten fakturak egiteko moduan ez dauden pertsonek emandako zerbitzuetan edo
egindako lanetan, ordainketa jasotzen duenaren jasotze-agiria onartuko da (II.
eranskina) fakturaren ordezko bezala, betiere, gutxienez ondoren esango diren
datuak baldin baditu, kobratutako kopurua ez baldin bada 100 € pertsonako baino
handiagoa eta fakturatzat hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen ez dituzten
gastu-ohar edo dokumentu guztien batuketa ez bada jardueraren gastu guztiaren
% 35a baino handiagoa:
a) Ordainketa data, jardueraren egunarekin bat etorri beharko dena.
b) Ordaindutako zenbatekoa.
c) Ordainketa jasotzen duenaren (izena, 2 abizen eta NAN) eta
ordainketa agintzen duenaren identifikazioa.
c) Zein kontzeptutan agintzen den ordainketa.
6. Banketxeko kontu zenbakia (20 digiturekin) dirulaguntza ordaintzeko.
7. Elkarteak Gizarte Segurantzaren eta Foru Ogasunaren ordainketak egunean dituela
adierazten duen zinpeko aitorpena.
8. Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan aipatzen diren
dirulaguntzak jasotzeko debekuetatik batean ere ez egotearen zinpeko
adierazpena.
9. Eskoriatzako Udalak kasu bakoitzean eska dezakeen beste edozein agiri.
Eskabideak edo horrekin aurkeztu beharreko dokumentazioak akatsik izanez gero, edo
osatugabeak badira, interesdunei hamar eguneko epea emango zaie atzemandako
akatsak konpontzeko (39/2015 Legearen 68.1 artikulua). Epea igarota, horrelakorik egin
ezean, eskariari uko egin zaiola ulertuko da, betiere, 39/2015 Legeak 93. eta 94.
artikuluetan aurreikusitako moduan erabakia eman ondoren.
8. artikulua. Espedientearen instrukzioa.
Dirulaguntza hauen instruktorea Ekonomia Garapen arloko teknikaria izango da.
9. artikulua. Erabakia eta jakinarazpena.
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Eskabideak Alkate erabaki bidez erabakiko dira, eta erabakia gehienez ere 3 (hiru)
hilabeteko epean jakinaraziko da eskaera jasotzen denetik zenbatzen hasita. Erabakirik
ez bada ematen, eskaera ezetsitzat joko da. Banaka jakinaraztea alde batera utzi gabe,
onuradunen zerrenda Udalaren webgunean argitaratuta egingo da jakinarazpena.
10. artikulua. Entitate onuradunen betebeharrak.
Dirulaguntza emanez gero, oinarri espezifikoetan jasotakoez gain, erakunde onuradunek
honako betebeharrak izango dituzte:
a) Helburua betetzea, proiektua betetzea, ekintza egitea edo dirulaguntza emateko
zio den jokabideari eustea.
b) Dirulaguntza eman duen organoari justifikatzea betebeharrak eta baldintzak bete
izana, bai eta ekintza gauzatu izana eta dirulaguntza jasotzeko edo erabiltzeko
helburua bete izana ere.
c) Dirulaguntza ematen duen organoak egin beharreko egiaztatze jardunak
onartzea, bai eta eskuduntza izendaturik duten kontrol organoek, estatukoak
nahiz erkidegokoek, egin ditzaketen egiaztatze eta finantza kontroleko beste
edozein ere, eta horretarako eskatzen zaien informazio guztia ematea.
d) Dirulaguntza eman duen organoari jakinaraztea diruz lagundutako ekintzak
finantzatzen dituzten beste dirulaguntza, laguntza, diru sarrera edo bitarteko
batzuk lortu izana. Laguntza horien berri izan eta berehala egin beharko da
jakinarazpena, eta edozelan ere, diru-funtsei emandako aplikazioa justifikatu
baino lehen.
e) Gizarte Segurantzarekiko, Eskoriatzako Udalarekiko, Foru Ogasunarekiko eta
EAEko Administrazioarekiko zerga betebeharrak egunean izatea.
f) Behar beste baimen lortzea diruz lagundu beharreko jarduera garatzeko, eta
baimenon xedapenak betetzea.
g) Dirulaguntza emateko kontuan hartu den edozein gorabehera aldatuz gero,
dirulaguntza eman duen organoari jakinaraztea.
11. artikulua. Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna eta finantzaketamugak.
Programa honetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak izango dira helburu bera duten
edota kontzeptu berberak diruz laguntzen dituzten erakunde publiko edo pribatuetatik
datozen beste laguntza batzuekin, betiere gainfinantzaketarik gertatzen ez bada;
gainfinantzaketarik balego, programa honen bidez eman beharreko dirulaguntza
murriztu egingo da gainditutako zenbatekoan.
12. artikulua. Dirulaguntza ordaintzeko modua eta epea.
Dirulaguntza ordainketa bakarrean ordainduko zaie onuradunei, dirulaguntza emateko
erabakiaren ondoren eta bertan ezarritako epean.
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13. artikulua. Oinarriak interpretatzea.
Oinarri hauen interpretazioaren inguruan sor daitezkeen zalantzak oinarri hauek
onartzeko eskumena duen organoak erabakiko ditu, Ekonomia Garapen Jasangarrirako
batzorde informatzaileak txostena egin ondoren, hala badagokio.
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