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3.3.1. BERMEOKO KULTUR TALDE ETA PERTSONA FISIKOEI URTEKO KULTUR ETA JAI 
EKIMENAK FINANTZATZEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREN OINARRI ZEHATZAK

ESPARRUA: KULTURA ETA HEZKUNTZA
IN-E 180/05-21

UDAL SAILA: KULTURA ETA HEZKUNTZA

INSTRUKTOREA: Susana Regidor (Kulturako teknikari-koordinatzailea)

BALORAZIO BATZORDEA Herritar Batzordea

DIRULAGUNTZA EBATZIKO 
DUEN ORGANOA: Tokiko Gobernu Batzarra

EBAZPENA JAKINARAZTEKO 
EPEA:

Lau deialdi egingo dira:

1. Kultur taldeen mantenu eta ekintzetarako diru laguntzen deialdia
2. Kaleetako jaietako ekintzetarako diru laguntzen deialdia
3. Herriko jaietako ekintzetarako diru laguntzen deialdia
4. Auzoetako jaien antolaketarako diru laguntzen deialdia

Ebazteko eta jakinarazteko 45 egun egongo dira, deialdi bakoitzean 
eskaerak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

DIRULAGUNTZAREN LERROA: Herrian edota auzoetan kultur eta jai ekimenak antolatzea.

KODEA:

AURREKONTUAN 
ZEHAZTUTAKO DIRU 
KOPURUA:

Urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera.

HELBURUAK:

 Gure herriko kultura, nortasuna eta jaien zabalkundea sustatzea.
 Euskal folklorea eta kultura zabaltzeko izaera publikoko ekintzen 

garapena eta presentzia lortzea.
 Beste komunitate eta udalerrietan, elkartrukeak eta euskal kultur 

ondarearen zabalkundea sustatzea.
 Udalak antolatutako ekintzetan parte-hartzea lortzea.
 Sorkuntza eta zabalkunde artistikoa bultzatzea.
 Herrian eta auzoetan tradiziozkoak diren jaiak antolatzea.
 Herritar eta auzotar guztiei bakoitzaren ohiturak ezagutzera ematea.
 Herrian eta herritik kanpoko jendea erakartzen duten ekintzak 

antolatzea.
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EPEAK:

- Eskariak aurkezteko epeak, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko 
diren deialdietan zehaztuko dira.

- Justifikazioak aurkezteko epeak, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratuko diren deialdietan zehaztuko dira.

BALORAZIO IRIZPIDEAK:

- Bazkide kopurua (kultur taldeak)
 3tik 9ra 3 puntu
 10etik 19ra 6 puntu
 20tik 49ra 9 puntu
 50tik 99ra 12 puntu
 100 baino gehiago 15 puntu

- Aurreko urtean herriari eskainitako ekimen kopurua (Kultur taldeak)
 2 9 puntu
 3tik 5era 12 puntu
 6tik gora 15 puntu

- Taldearen antzinatasuna (Kultur taldeak)
 3 urtera arte 3 puntu
 4 eta 10 urtera arte 6 puntu
 11 eta 15 urtera arte 9 puntu
 16 eta 25 urtera arte 12 puntu
 25 urtetik gora 15 puntu

- Formazio arloa lantzea (kultur taldeak)
 Ikastaroak egitea 5 puntu

- Ekitaldi berezia, urteurren nabarmena ospatzeko (Kultur taldeak)
 5, 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80 edo 90 5 puntu
 10, 25, 50, 75 edo 100 10 puntu

- Ekintzen hartzaile kopurua
 100era arte 3 puntu
 101etik 300era arte 6 puntu
 301etik 500era arte 9 puntu
 500etik gora 10 puntu

- Euskararen erabilera
 Ahozko erabilera 8 puntu
 Idatzizko erabilera 7 puntu
 Ahozko + idatzizkoa 15 puntu

- Beste elkarte batekin edo programa batzuekin elkarlaguntza
 Talde batekin edo programa batean 5 puntu
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 Baten baino gehiagotan 10 puntu

- Norbere finantzazioa edo beste diru iturriak edukitzea, udaleko diru 
laguntzaz gain
 Aurrekontuaren %5a eta %20ra arte 8 puntu
 Aurrekontuaren %20a baino gehiago 15 puntu

- Jai Batzordean parte hartzea: 10 puntu

- Programatutako egitarauaren garrantzia kontuan hartuko da eta modu 
berezian baloratuko dira izaera tradizionala, herrikoia eta herrian 
sustraituta dauden ekitaldiak eta jaiak badira
 2 urtera arte 5 puntu
 3 urtetik 14 urtera arte 15 puntu
 15 urte baino gehiago 30 puntu

- Programaren interesa eta aniztasuna
 Umeentzako ekitaldiak 5 puntu
 Nagusientzako ekitaldiak 5 puntu
 Ume eta nagusientzat 10 puntu

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

- Diruz lagunduko diren elkarteen eta udalaren arteko ahozko eta 
idatzizko harremanak, ahal den kasu guztietan, euskaraz bideratuko 
dira.

- Diruz lagunduko diren ekimenen edo ekintzen ondorioz egingo diren 
idatzi, ohar, kartel eta gainerakoak, gutxienez, euskaraz egingo dira 
beti euskarari lehentasuna emanez.

- Publizitatea, bai ahozkoa, zein idatzizkoa, gutxienez, euskaraz egingo 
da beti lehentasuna euskarari emanez.

- Diruz lagundutako kirol eta kultura elkarteek antolatuko dituzten eskola, 
tailer, entrenamendu, saio eta abarrak euskaraz izango dira, eta arreta 
berezia jarriko zaie ume eta gazteei zuzendutakoei. Kasuren batean, 
monitorearen gaitasun ezagatik ezinezkoa balitz euskaraz bideratzea, 
gutxieneko komunikazioa euskaraz izatea bermatuko da (agurrak, 
esaldi solteak…).

- Diruz lagundutako kirol eta kultura elkarteek euren jarduna bideratzeko 
monitorerik kontratatu behar badute, kontratatzeko baldintzen artean 
monitore jarduna euskaraz normaltasun osoz bideratzeko hizkuntza 
gaitasuna duten giza baliabideak kontratatzea hobetsiko dute. Euskaraz 
jarduteko gaitasun nahikoa duten giza baliabideak bilatzeko lan aktiboa 
egingo da.

- Elkarteek euren jarduera arruntak bideratzeko (eskolak, tailerrak, 
entrenamenduak, saioak, ikastaroak…), erabiltzaileei edo herritarrei 
zuzenduta egingo dituzten ekintza guztietan, posible den heinean, 
bermatuko da euskararen presentzia bai ahoz, zein idatziz (batzarrak, 
ate irekiak saioak, ekitaldiak…). Egunerokotasunean erabiltzaileei 
informazioa helarazteko edo herritarrei zuzenduta erabiltzen dituzten 
informazio kanaletan ere euskara erabiliko da posible den kasu
guztietan (watsapp taldeak, posta elektronikoak, sare sozialak…).
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- Hitzaldiak, jaialdiak, lehiaketak, kanpainak, eta abar, euskaraz egingo 
dira posible diren kasu guztietan.

- Diruz lagunduko diren ekintzetan, bozgorailu bidez ematen diren 
mezuak, lehendabizi, euskaraz izango dira.

- Hitzaldietan, ahal den guztietan, hizlariak euskaldunak izateko ahalegin 
berezia egingo da. Hizlari euskaldunik ez balego, aurkezpena eta 
jorratuko den gaiaren laburpena euskaraz egingo dira.

- Hitzaldiez aparteko ekintzetan, aurkezle lanetan ere, euskarari 
lehentasuna emango zaio. Ekintza amaitu ostean, elkarrizketa sortuko 
balitz, euskaraz izan dezan ahalbidetzeko itzulpen lanak egitea 
hobetsiko da posible den kasuetan.

- Diruz lagunduko diren ekintzetan euskal musika jarriko da, bai jarduera 
orokorretan (eskolak, entrenamentuak…), zein berezietan 
(lehiaketetan, jaietan…) edota jaietan, zein merkataritza eta/edo 
ostalaritza dinamizatzeko ekintzetan, eta euskal kulturarekin, eta euskal 
identitate eta izaerarekin lotutako ekimenak bideratzeko ahalegina 
egingo da.

- Euskararen kalitatea bermatu beharko da aipatutako ahozko eta 
idatzizko ekintza guztietan. Horretarako, ekintzaren sustatzaileak 
beharrezko ikusiko balu (ere), ekintzak publizitatzeko jendaurrean 
jarriko diren euskarriak Euskera Sailera bideratu ahalko dira honek 
hizkuntza kalitatea bermatzeko helburuarekin, gainbegiratze eta 
laguntza lana egin dezan.

- Taldeek izan dezaketen zalantzak argitzeko, eta, jendaurreko ekintza 
idatzietan kalitatea bermatzeko, udaleko Euskera Sailari laguntza 
eskatzea gomendatzen da.

- Gomendatzen da baita ere, Bikain Kalitate ziurtagiria edo Bai Euskarri 
ziurtagiria lortzeko pausuak ematen hastea diru laguntzaren 
onuraduna.

Oharra: Publizitate edo zabalpen lana egiteko, euskara ez eze, beste 
hizkuntzaren bat erabili behar denean, euskarari lehentasun osoa 
emango zaio.

*Hizkuntza irizpideak azaltzeko, “elkarte” terminoa erabili da, baina irizpide 
hauek diru laguntzen onuradun guztiek bete beharrekoak dira, diru 
laguntza hartuko duten pertsona fisiko eta juridiko pribatu guztiek 
betetzekoak, hain zuzen ere.
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ESKATZAILEAK:

- Edozein pertsona juridikok eskatu ahal izango ditu, baldintza hauek 
betetzen baditu:
 Irabazi asmo bakoak izatea.
 Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan sartuta egotea.
 Egoitza Bermeon edukitzea eta bere jarduerarik garrantzitsuenak 

herri honetan edota herriko auzoetan jaiak edo ekitaldiak antolatzen 
garatzea. Egoitza Bermeotik kanpo badauka, baina ekintza bat 
Bermeon edota bertako auzo baten proposatzen badu eta 
interesgarritzat jotzen bada, aztertu egingo litzateke.

- Edozein pertsona fisikok eskatu ahal izango ditu, baldintza hauek 
betetzen baditu:
 Herriko kaleren bateko jaiak antolatuko dituen auzokide bat izatea, 

antolatzaileen izenean.
 Auzo alkatea zuzendaritza batzordean duen auzoetako jai 

batzordearen izenean, edota pertsona fisiko moduan.
 Herrian eragina duen jaietako edota bestelako ekintzaren bat 

antolatzen duen herritarren bat

Kasu bietan, Bermeoko Udalak aurretik emandako diru laguntzen 
justifikazioak behar diren moduan eta egunean izatea; eta diru laguntza 
eskatzen den egunean tokiko zerga zorrak ordainduta izatea. (Bermeoko 
Udalak ziurtatuko du puntu hau). Identifikazio fiskaleko kodea edukitzea eta 
egunean egotea betebehar fiskaletan eta Gizarte Segurantzan.

Kultur talde bakoitzeko, kale bakoitzeko edota auzo bakoitzeko eskaera bat 
baino gehiago jasotzen bada, Udalak bakar bat onartuko du. Kasu honen 
aurrean aurkituko bagina onarpenaren zeregina balorazio taldeak edukiko 
luke eta diru laguntza emango litzaioke ebaluazio irizpideak kontuan izanik 
puntuaketa handiena lortzen duenari.

DIRUZ LAGUNDUKO DIREN 
KONTZEPTUAK:

Elkarteek edota pertsona fisikoek urtean zehar egingo dituzten 
ekintzetarako eta taldearen mantenurako eskari bakarra egingo dute. Baita 
kale eta auzoen kasuan ere.

Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak hurrengoak dira: federazioen 
kuotak, beharrezkoak diren kudeaketa gastuak, jai ekitaldiak, musika 
saioak, kultura arloko saioak, kirol saioak, umeentzako ekitaldiak, ekintza 
bakoitza aurrera eramateko behar duten azpiegitura, apaingarriak eta jaia 
girotzeko beharrizanak, publizitatea, oroigarriak, sariak, garraioak, 
formazioa, baliabide materialen hornikuntza eta giza baliabideak, 
elkartrukeak, urteurren ospakizunak, lehiaketak, jaialdiak, nazioarteko 
egunen ospakizunak, bideo emanaldiak, folklore ekitaldiak, ondarea eta 
arte plastikoak.

Diruz lagundutako programarekin lotura zuzena duten katerin eta 
ordezkaritza-gastuak ere onartuko dira, gehienez ekitaldiaren kostuaren
%25ean.
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Ez dira finantzatuko ondorengo gastuak, egonaldiak, luxuzko gastuak, 
banku-interesak, administrazio-zigorrak, merkatuko balioa baino altuagoak 
diren gastuak…

Aurkeztu beharreko dokumentuak:
Pertsona juridikoen kasuan, dokumentu hauek aurkeztu behar dira:
- IFKren fotokopia (aldez aurretik aurkeztu ez bada).
- Betebehar fiskaletan eta Gizarte Segurantzan egunean egotearen 
egiaztagiriak. (Edo udalari baimena eman ziurtatzeko)
- Proiektua, dagokion eranskinean zehaztuta.
- Elkarteko estatutuen fotokopiak, eta zuzendaritza batzordeko kideen 
izendapena eguneratuta, baldin eta lehenago aurkeztu ez badira Kultura 
eta Hezkuntza Sailean.

Pertsona fisikoen kasuan, dokumentu hauek aurkeztu behar dira:
- IFKren fotokopia (aldez aurretik aurkeztu ez bada).
- Eskatzaileak talde antolatzailea ordezkatzen duenaren agiria, kasua bada.

Dirulaguntza eskaria eta justifikazioaren eranskinak aurkeztuko dira, 
egoitza elektronikoan edo Berhaz bulegoan, datu guztiak ondo bete 
ondoren.

Akatsak zuzentzeko epea
Dirulaguntza eskarian ez badira eskatutako agiri guztiak aurkezten, 
interesdunak 10 egun izango ditu akatsak zuzentzeko, jakinarazpena 
jasotzen denetik kontatzen hasita. Denbora tarte horretan ez badira 
zuzentzen, eskariari uko egiten zaiola ulertuko da.

Dirulaguntzak emateko prozedura
Dirulaguntza emateko prozedura ekimenetarako: Konkurrentzia lehiakorra
a) Eskaria kultur ekimen edo jai ekintzetarako egiten bada:

- Dirulaguntza prorrataz aterako da.
- Prorrata denean, taldeek aurkezten duten eskari guztien artean 

banatuko da aurrekontuko dotazio guztia.
- Prorrata sistemaren bidez emango dira, hurrengo taularen arabera, 

kontuan izanik kultur ekimenen kasuan gehiengo puntuaketa 160 
puntukoa izango dena, eta jaietako ekintzen kasuan 100 puntukoa:

1000 € arteko aurrekontua %100
75etik gora (kultur ekim.) %80
50tik gora (jaiak) %100
30etik 74ra (kultur ekim.) %70
30etik 49ra (jaiak) %80

- Aurkeztutako proposamenek gutxienez, 30 puntu lortu beharko 
dute dirulaguntza bat jasotzeko.

- Kultur taldeen mantenu eta ekintzetarako dirulaguntzen deialdiko

PROZEDURA ETA AURKEZTU 
BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA:
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eskatzaile batek ezin izango du dirulaguntzaren zenbatekoaren % 
32a baino gehiagorik jaso.

- Eskaria jai ekintzetarako egiten bada dirulaguntzaren gehiengo 
kopurua dirulaguntzaren zenbatekoaren % 45a izango da.

- Eskatutako dirulaguntza guztien kopurua deialdi bakoitzerako 
proposaturikoa baino handiagoa denean diruaren banaketa 
proportzioan egingo da.

b) Eskaria kale baterako jaiak antolatzeko bada:
- Gehiengo puntuaketa 100 puntukoa izango dena kontuan izanik

Programari emandako puntuak Dirulaguntzaren %
86 puntu baino gehiago
71etik 85 puntura bitartean 
30etik 70 puntura bitartean

Aurrekontuaren %100a arte
Aurrekontuaren % 90a arte 
Aurrekontuaren % 80a arte

- Eskatzaile batek ezin izango du dirulaguntzaren zenbatekoaren % 
50a baino gehiagorik jaso

- Aurkeztutako proposamenek gutxienez, 30 puntu lortu beharko 
dute dirulaguntza jasotzeko.

- Eskatutako dirulaguntza guztien kopurua deialdi bakoitzerako 
proposaturikoa baino handiagoa denean diruaren banaketa 
proportzioan egingo da.

c) Eskaria auzo bateko jaiak antolatzeko bada:
- Konkurrentzia lehiakorra baina konparaziozko balioespenik egin 

gabe erabiliko da.
- Gehiengo puntuaketa 100 puntukoa izango dena kontuan izanik

Programari emandako puntuak Dirulaguntzaren %
86 puntu baino gehiago 
71etik 85 puntu bitartean
30etik 70 puntu bitartean

Aurrekontuaren %100a arte 
Aurrekontuaren % 90a arte
Aurrekontuaren % 80a arte

- Eskatzaile batek ezin izango du dirulaguntzaren zenbatekoaren % 11 
baino gehiagorik jaso.

- Aurkeztutako proposamenek gutxienez, 30 puntu lortu beharko dute 
dirulaguntza jasotzeko.

- Eskatutako dirulaguntza guztien kopurua deialdi bakoitzerako 
proposaturikoa baino handiagoa denean diruaren banaketa 
proportzioan egingo da.

Dirulaguntza hau bateragarria da beste dirulaguntza batzuekin.

Dirulaguntzak ordaintzea
Bermea: Ez da eskatuko bermerik ipintzea
Bermeoko Udalak dirulaguntzak zati bitan ordainduko ditu: %80a ekintza 
burutu baino lehen eta %20a, ekintza fakturekin justifikatzerakoan.
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Aurkeztutako programa osoa justifikatzen ez bada, eman beharreko 
dirulaguntza berraztertuko da taularen arabera. Dirulaguntza kopuru 
berriarekin likidatuko da.

Dirulaguntzaren onuradunen betebeharrak
1. Bermeon, paneletan ezin dira 40 kartel baino gehiago jarri. Hormetan 

be, ezin izango da kartelik jarri.
2. Udalari jakinaraztea beste dirulaguntza batzuk hartzen baditu eta 

hauen zenbatekoa (denen artean ezin izango dira %100 baino 
handiagoak izan).

Dirulaguntzaren justifikazioa
- Justifikazioa egin beharko da egoitza elektronikoan edo Berhaz 

bulegoan.
- Ebaluazio-memoria, Udaleko eranskineko edukiaren arabera egingo da: 

egindako ekintzen garapena, partehartzaileak, balorazioa eta balantze 
ekonomiko osoa.

- Ordaindutako faktura originalak edo fotokopia konpultsatuak 
aurkeztuko dira. (Udaleko Berhaz bulegoan konpultsak egiten dira). 
Egiaztapena egin eta gero, originalak bueltatu egingo dira. Ez da 
onartuko beste gastu batzuen justifikaziorik, haiek ez badute balio diru 
laguntzaren helburuak lortzeko.

- Fakturetan enpresaren izena, IFK edo IFZ, faktura zenbakia, data, 
kontzeptua, zenbatekoa, BEZa eta eskatzailearen datu fiskalak azaldu 
beharko dira.

- Tiketak onartuko dira, beti ere, datuak zehazturik agertzen badira eta 
justifikazio osoaren %25a baino ez badira. Autopistako tiketak, garraio 
publikoko tiketak eta aparkalekuetako tiketak onartuko dira, beti ere, 
aurkeztutakoak helburuarekin bat datozenean.

- Erabilitako publizitatea aurkeztu beharko da, aurretik ez bada aurkeztu.
Horretan Bermeoko Udaleko logoa agertu beharko da.

- Dirulaguntzarekin egin beharreko programa ez burutzeak edo 
dirulaguntza ez justifikatzeak aurreko dokumentazioaren arabera, 
dirulaguntza galtzea suposatuko du, ordaindutako kopuruen 
itzulketarekin, gehiengoz 30 eguneko epean.

AURREIKUSITAKO KOSTUAK 
PROGRAMA HONETAN

Akatsak zuzentzeko epea
Justifikazioan ez baditu eskatutako agiri guztiak aurkezten, interesdunak 10 
egun edukiko ditu akatsak zuzentzeko, jakinarazpena jasotzen denetik 
kontatzen hasita.

Urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera
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JARRAIPEN ETA 
EBALUAKETARAKO 
ADIERAZLEAK:

- Dirulaguntza hau jasotzen duten Bermeoko kultur taldeen kopurua 
gutxienez 8 izatea.

- Bermeoko kultur taldeen kopurua, elkarlanean jarduten dituztenak 
Udaleko batzarretan edota beste kultur taldeekin, gutxienez 3 izatea.

- Diruz lagundutako ekimen kopurua, gutxienez 10 izatea.
- Gutxienez, herriko kale bitan jaiak egitea.
- 6 ekimenetan parte hartzaile kopurua gutxienez 300 pertsona izatea.

ERLAZIONATUTAKO AGIRIAK: Eskaera egiteko eranskinak: IN-E 269 eta IN-E 270
Justifikazioa egiteko eranskinak: IN-E 271 eta IN-E 272

GENERO ERAGINA BAT ERE EZ

1/1982 LOaren arabera 
argitagarria ez den emakida 
BAI/EZ

Maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoa, Ohorerako, Norberaren eta 
Familiaren Intimitaterako, eta Norberaren Irudirako Eskubidearen Babes 
Zibilari buruzkoa.

EZ
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