
Bermeoko Udala

DIRU-LAGUNTZEN BERARIAZKO OINARRIAK  2020-2022

2020ko apirilaren 24an izandako batzarrean Udaleko Osoko Bilkurak 2020-
2022 urteetarako Diru-Laguntzen berariazko oinarriak onartu duela 
jakinarazten da, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean bere iragarkia argitaratzeko 
jartzen da. 

DIRU-LAGUNTZEN BERARIAZKO OINARRIAK  2020-2022

1.1. NORTASUN PROPIOAREN JABE DAN HERRIA

1.1.1. Bermeoren izenaren zabalkundean eta herriko ekonomian eragin positiboa 
daukien jarduera arruntetik haratagoko jolas-izaerako kirol ekimenak 
antolatzeko diru-laguntzak

3.1. BERMEO BIZIA

3.1.1. Beste baliabideek estaltzen ez dabezan beharrizanei bideratutako diru- 
laguntzak

3.1.2. Auzo taxirako bideratutako diru- laguntzak
3.1.3. Familia ugarien ondasun higiezinen gaineko zergaren diru-laguntzen                 

deialdiaren oinarri espezifikoak

3.2. BERMEO BIZIA

3.2.1. Bermeoko kirol taldeen jarduera arrunta finantzatzeko diru-laguntzak

3.3. BERMEO BIZIA

3.3.1. Bermeoko kultur talde eta pertsona fisikoei urteko kultur eta jai ekimenak 
finantzatzeko diru-laguntzak

6.1. BERMEO EUSKALDUNA

6.1.1. Bermeoko establezimenduetan errotuluak euskaraz jartzen dabezan 
pertsona juridiko eta fisikoei diru-laguntzak.

6.1.2. Gidabaimena ataratzeko azterketa teorikoa euskaraz egin eta gainditu 
daben Bermeon erroldaturiko biztanleei diru-laguntzak 

6.1.3. Euskaltegi homologatuetan euskara ikasten ari diran Bermeon 
erroldaturiko biztanleei diru-laguntzak.

7.1.       BERMEO JASANGARRIA NATURAN, EKONOMIAN ETA GIZARTEAN

              7.1.1.    Bermeon merkataritza eta ostalaritza dinamizatzeko lagunduko daben 
ekintzak antolatzeko diru-laguntzak.
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1.1.1. BERMEOREN IZENAREN ZABALKUNDEAN ETA HERRIKO EKONOMIAN ERAGIN 
POSITIBOA DAUKIEN JARDUERA ARRUNTETIK HARATAGOKO JOLAS-IZAERAKO 
KIROL EKIMENAK ANTOLATZEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIAREN OINARRI 
ESPEZIFIKOAK

 ESPARRUA: KIROLA 
IN-E 180/01-15

UDAL SAILA: Alkatetza

INSTRUKTOREA: Kirol Patronatuko zuzendaria 

BALORAZIO BATZORDEA Kirol Patronatuko diru-laguntzen balorazio Batzordea eta Kirol 
Patronatuko zuzendaria
*Dirulaguntza honen ebazpena tokiko gobernu batzarrak emongo badau 
ere, instrukzio fasea eta proposamena UKPak kudeatuko ditu.

DIRULAGUNTZA EBATZIKO 
DAUAN ORGANOA:

Tokiko Gobernu Batzarra

EBAZPENA 
JAKINARAZTEKO EPEA:

Ebazteko eta jakinarazteko HILABETEKO epea egongo da, deialdi 
bakoitzean eskaerak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita.

DIRULAGUNTZAREN 
LERROA:

Bermeoren izenaren zabalkundean eta herriko ekonomian eragin 
positiboa daukien jarduera arruntetik haratagoko jolas-izaerako kirol 
ekimenak finantzatzeko diru-laguntza  programa.

KODEA:

AURREKONTUAN 
ZEHAZTUTAKO DIRU 
KOPURUA:

PARTIDA 00800-91211-4810304
2020an 17.000 €
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera

HELBURUAK: • Herri osorako jarduera arruntetik haratago antolatzen diran jolas 
izaerako kirol jarduera berezien eta/edo noizean behingo jardueren 
antolaketa sustatzea, laguntza ezberdina edota gehigarria eskatzen 
dabenak.

• Herriaren izenaren zabalkundean eragina daukien kirol-ekimenak 
sustatzea.

• Herriko ekonomian eragin zuzena daukien kirol-ekimenak 
ahalbideratzea.

EPEAK:  Eskariak aurkezteko epea, oinarriak Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da.

 Eskariak aurkezteko epea, oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita HILABETEKO epean 
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luzatuko da.
 Justifikazioak: kirol jarduera egiten danetik HIRUHILEKO 

epean izango da. Urritik aurrera egiten diran ekimenen kasuan, 
epe muga abenduaren 30a izango da.

BALORAZIO IRIZPIDEAK: 1.- Kirol ekintzaren iraupena. 
 Egun baten egingo dana (goizez edo 

arratsaldez, ordu batzuk):  2 puntu.
 2 egunetan (adib: zapatu eta domeka) egingo 

dana edota 2 saio egun berean (adib: zapatu 
goiz eta arratsaldez): 5 puntu

 2 egun baino gehiagoko iraupena izango dauan 
ekintza: 10 puntu

2.- Ikusleen partetik dauan arrakasta. 
a) Kirol ekintza honek aurreko edizioan izan dauan arrakasta 

jendearen aldetik, hau da, herriko edota kanpoko jendea ekintza 
ikustera hurbildu dan. 

 Oso jende gutxi joaten da ikusten (1-100 
bitartean: 0 puntu

 Jende gutxi joaten da ikusten (100-200 lagun 
bitartean):5 puntu.

 Jende kopuru dezente joaten da (201-300 
bitartean): 10 puntu.

 Sekulako arrakasta dauka, jende asko hurbiltzen 
da (301 lagunetik gora): 25 puntu.

3.- Parte-hartzeari jagokonez, honako hau baloratuko dogu:
b) Partaide kopurua. 

 Kirolari gutxik parte hartzen dabe (10-100 
bitartean):5 puntu.

 Kirolari dezentek parte hartzen dabe (101-200 
bitartean): 10 puntu.

 Kirolari askok parte hartzen dabe (201etik gora): 
15 puntu.

4.- Aurkezten daben aurrekontua. Antolatzaileek kirol ekintza aurrera 
eroateko ekonomikoki egin daben lanaren balorazioa. Enpresa edota 
komertzioetara jo daben diru laguntza bila...

 Finantziazio maila. Udala edota bere erakunde 
autonomoez aparte beste diru sarrerarik 
lortzeaz  arduratu dira (sponsorrak, enpresa 
pribatuak, …). 

 Bat ere ez: 0 puntu.
 Diru sarreren %1etik %50ra euren 

kontura: 2 puntu
 %50tik gora: 5 puntu.

* Inskripzioak kanpo geratzen dira, ez ditugu kontuan hartzen.

OHARRAK: Ez dira hartuko kontuan esku dirutan emondako sariak 
eta diru sarreren barruan, inskripzioen dirua. 

5.- Ekintzaren esparrua kirol-jarduerea egingo dan lekutik haratago 
zabalduko dan:

 Bai: 10 puntu
 Ez: 0 puntu

6.- Herriko sektore ekonomikoakaz (ostalaritza, alojamenduak, 
merkataritza…) alkarlana agertzen daben ekintzak:

 Ez dago alkarlanik: 0 puntu
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 Herriko sektore bategaz: 5 puntu
 Herriko sektore ekonomiko bat baino gehiagogaz: 10 puntu

7.- Kirol ekintzak komunikabideetan zuzeneko eragina daukan 
Bermeoren izenaren zabalkundea eginez.

 Ez dauka apenas eraginik: 0 puntu
 Komunikabide lokaletan dauka eragina: 5 puntu
 EAE mailako komunikabideetan dauka eragina: 20 puntu
 Nazio edota nazioarteko komunikabideetan dauka eragina: 25 

puntu

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK  Diruz lagunduko diran elkarteen eta udalaren arteko ahozko eta 
idatzizko harremanak, ahal dan kasu guztietan, euskaraz 
bideratuko dira.

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

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

 Diruz lagundutako kirol eta kultura elkarteek antolatuko dabezan 
eskola, tailer, entrenamendu, saio eta abarrak euskaraz izango 
dira, eta arreta berezia jarriko jake 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 badabe, kontratatzeko 
baldintzen artean monitore jarduna euskaraz normaltasun osoz 
bideratzeko hizkuntza gaitasuna daben giza baliabideak 
kontratatzea hobetsiko dabe. Euskaraz jarduteko gaitasun 
nahikoa daben giza baliabideak bilatzeko lan aktiboa egingo da. 

 Elkarteek euren jarduera arruntak bideratzeko (eskolak, 
tailerrak, entrenamenduak, saioak, ikastaroak…), erabiltzaileei 
edo herritarrei zuzenduta egingo dabezan ekintza guztietan, 
posible dan heinean, bermatuko da euskararen presentzia bai 
ahoz, zein idatziz (batzarrak, ate irekiak saioak, ekitaldiak…). 
Egunerokotasunean erabiltzaileei informazioa helarazteko edo 
herritarrei zuzenduta erabiltzen dabezan informazio kanaletan 
ere euskara erabiliko da posible dan kasu guztietan (watsapp 
taldeak, posta elektronikoak, sare sozialak…).

 Diruz lagunduko diren ekintzetan euskal musika jarriko da, bai 
jarduera orokorretan (eskolak, entrenamenduak…), 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 baleu(be), ekintzak 
publizitatzeko jendaurrean jarriko diran euskarriak Euskera 
Sailera bideratu ahalko dira honek hizkuntza kalitatea 
bermatzeko helburuarekin, gainbegiratze eta laguntza lana egin 
daian.

 Taldeek izan daikiezan 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 emoten hastea 
dirulaguntzaren onuraduna.

Oharra: Publizitate edo zabalpen lana egiteko, euskara ez eze, 
beste hizkuntzaren bat erabili behar danean, euskarari 
lehentasun osoa emongo jako.
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*Hizkuntza irizpideak azaltzeko, “elkarte” terminoa erabili da, baina 
irizpide honeek dirulaguntzen onuradun guztiek bete beharrekoak dira, 
dirulaguntza hartuko daben pertsona fisiko eta juridiko pribatu guztiek 
betetzekoak, hain zuzen ere.

ESKATZAILEAK: ESPEZIFIKAZIOAK: Pertsona fisikoak eta jarduera ekonomikoa 
garatzen edota garatzen ez daben pertsona juridikoak  

DIRUZ LAGUNDUKO DIRAN 
KONTZEPTUAK:

Arlo honetan diru-laguntzak jaso daikiezan kontzeptuak dira: formazioa, 
baliabide materialen alokairua eta asistentzia sanitarioa, giza 
baliabideak, aholkularitza bulegoak, ekimenerako aseguru berezia, 
sariak, federazioaren kuotak,  beharrezkoak diran kudeaketa gastuak, 
garraioak ohiko kirol jarduerekin zerikusirik EZ dauanak, eta ohiko 
jarduerenak EZ DIRAN gastuak, hau da, ohiko aurrekontuan EZ 
dagozan gastuak. Oro har, jarduera berezi moduan identifikatuta 
dagozanak.   
Ez dira finantzatuko ondorengo gastuak:  Luxuzko gastuak, kirolariei 
ordainketak, banku- interesak, administrazio-zigorrak, merkatuko balioa 
baino altuagoa diran gastuak…

PROZEDURA ETA 
AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA:

 
Aurkeztu beharreko dokumentuak:
Eskaera eta justifikazioa egiteko eranskinak deialdiarekin argitaratuko 
dira.

Akatsak zuzentzeko epea
Diru-laguntza 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 jakola ulertuko da.

Diru-laguntzak emoteko prozedura
Diru-laguntza emoteko prozedura: Konkurrentzia lehiakorra.
 Diru-laguntza lortutako puntuaketa eta proiektuaren aurrekontuaren 

araberakoa izango da.
 Aurrekontuko dotazio osoa ez da egongo zetan banatu. 

Aurkeztutako proposamenek gutxienez, 50 puntu lortu beharko 
dabez diru-laguntzaren bat jasotzeko.

 Gehienez honako kopuru honeek jaso ahal izango dira proiektu      
bakoitzeko:

PUNTUAK FINANTZIAZINOA
81-100 %90
66-80 %50
50-65 %10

Gehienezko kopuruak:
 Gure nortasunagaz loturiko ekimenak, gehienez 11.000€
 Gainontzeko ekimenak, gehienez 6.000€

Puntuazioaren arabera esleitu beharreko dirulaguntza guztien kopurua 
dirulaguntza programa honetarako aurreikusitakoa baino handiagoa 
denean, diruaren banaketa proportzioan egingo da.

Dirulaguntza hau bateragarria da beste dirulaguntza batzuekin.
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Diru-laguntzak ordaintzea
Alkatetzak ordainduko dau diru-laguntzaren %100a programa osoa egin 
eta gero, eta jagokon justifikazioa jaso ostean. Diru-laguntza ondo 
justifikatzeko, balantzean (kitapenean) agertzen dan aurrekontuaren 
%100a fakturekin justifikatu behar da.
Desadostasunik balego, Kirol Patronatuko Diru-laguntza balorazio 
batzordeak aztertuko leuke. 

Diru-laguntzaren onuradunen betebeharrak
 Jasotzaileak  bere ohiko kirol jarduera zabaltzeko egiten dauan 
publizitatean (iragarkiak, ekipajeak, kartelak, webgunea,…) eta 
ekimenagaz lotuta sortzen diran euskarri guztietan Bermeoko Udaleko 
logoa agertu beharko da.

 Ezingo dau zorrik euki Bermeoko Udalarekin zein Kirol 
Patronatuarekin, ezta Ogasuna eta Gizarte Segurantzarekin ere.
 
Diru-laguntzaren justifikazioa 
 Diru-laguntzearen onuradunak proiektuaren justifikazioa 
deialdian agertzen diran eranskinen arabera egin beharko dau, egoitza 
elektronikoan edo Berhaz bulegoan. Horretarako kirol jarduera egiten 
danetik HIRUHILEKO epean izango da. Urritik aurrera egiten diran 
ekimenen kasuan, epe muga abenduaren 30a izango da. 

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

AURREIKUSITAKO 
KOSTUAK PROGRAMA 
HONETAN

2020. urterako 17.000 €
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera

JARRAIPEN ETA 
EBALUAKETARAKO 
ADIERAZLEAK:

  
- 200 pertsonatik gora erakartzen daben ekintzak antolatu izana.
- Komunikabideetan ekintzaren eta herriaren presentzia handia 

bermatzen daben ekintzak antolatu izana.
- Antolatzen diran ekintzak, herriko sektore ekonomikoakaz gero eta 

alkarlan gehiago gauzatzea.

ERLAZIONATUTAKO 
AGIRIAK:

- Eskaera eta justifikazioa egiteko eranskinak deialdiarekin 
argitaratuko dira.

GENERO ERAGINA BAT ERE EZ

1/1982 LOaren arabera 
argitagarria ez dan 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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3.1.1. BESTE BALIABIDEEK ESTALTZEN EZ DABEZAN BEHARRIZANEI BIDERATUTAKO 
DIRU LAGUNTZETARAKO OINARRI ESPEZIFIKOAK

ESPARRUA: GIZARTE ONGIZATEA
N-E 180/04-19

UDAL ERAKUNDEA: GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL PATRONATUA

INSTRUKTOREA: GOUPeko Zuzendaria 

BALORAZIO BATZORDEA: GOUPeko Batzorde Errektorea

DIRULAGUNTZA EBATZIKO 
DAUAN ORGANOA:

GOUPeko Batzorde Errektorea

EBAZPENA 
JAKINARAZTEKO EPEA:

Ebazteko eta jakinarazteko, dirulaguntza eskariak aurkezteko epea 
amaitzen dan egunetik hila bi egongo dira, hau da, urriaren 31tik 
abenduaren 31ra. 

DIRULAGUNTZAREN 
LERROA:

Gabeziak dabezan eta baldintza bereziak beteten dabenei laguntza 
emotea.

KODEA:  

AURREKONTUAN 
ZEHAZTUTAKO DIRU 
KOPURUA:

PARTIDA  00000-23102-4800900 
2020an 5.000.-€  
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera.

HELBURUAK:
 Gizarte Bazterkeria eta Eskubide Sozialen Gutunean agertzen diran 

baliabideek estaltzen ez dabezan gabeziak daukiezan pertsonei 
laguntza puntual eta osagarria eskaintzea.

 Herriko desoreka soziala zuzentzea eta bardintasun soziala 
bermetzea.

EPEAK:  Eskaria aurkezteko epea: Oinarriak BAOan argitaratu eta hurrengo 
egunetik hasita urte bakoitzeko urriaren 31rarte

 Jasotako eskariak urte amaieran ebatziko dira.

BALORAZIO IRIZPIDE 
ZEHATZAK:

 Laguntza honeek borondatezko diru laguntza izaera daukie eta 
helburu jakin baterako dira, beraz, helburu horretarako baino ezin 
dira erabili eta Bermeoko GOUParen aurrekontuetan helburu 
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horretarako kreditua esleituta egotearen baitan egongo da laguntza 
emotea ala ez.

 Laguntza hau ez da bateragarria izango administrazio publikoak 
eskaintzen dauzan laguntza publikoekaz.

 Gehienez aurkezten dan beharrizanaren %60a diruz lagunduko da 
eta hori ezin izango da 2.100 euro baino gehiago izan.

 Laguntza eskaria kontzeptu desberdinengatik aurkeztu ahal izango 
da eta eskariaren kopurua, kontzeptu desberdinetako beharrizanen 
kopurua guztira kontutan hartuta kalkulatuko da.

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK
 Diruz lagunduko diran elkarteen eta udalaren arteko ahozko eta 

idatzizko harremanak, ahal dan kasu guztietan, euskaraz 
bideratuko dira.

 Egunerokotasunean erabiltzaileei informazioa helarazteko edo 
herritarrei zuzenduta erabiltzen dabezan informazio kanaletan 
ere euskara erabiliko da posible dan kasu guztietan (watsapp 
taldeak, posta elektronikoak, sare sozialak…).

*Hizkuntza irizpideak azaltzeko, “elkarte” terminoa erabili da, baina 
irizpide hauek dirulaguntzen onuradun guztiek bete beharrekoak dira, 
dirulaguntza hartuko daben pertsona fisiko eta juridiko pribatu guztiek 
betetzekoak, hain zuzen ere.

ESKATZAILEAK:  Laguntza honeek hartu ahal izango dabez, gizarte beharrizan 
egoeran dagozan pertsonak eta familiak edo babes sozialeko beste 
sistema batzuetatik laguntzarik ez daukienak.

 Eskatzailea gitxienez Bermeon 3 hilabetez egon beharko da.
 Eskatzaileak ezin izango dau Udalagaz ezta bere Udal 

Organismoekaz inolako zorrik euki.

DIRUZ LAGUNDUKO DIRAN 
KONTZEPTUAK: 

 Laguntza honen bidez diruz lagungarriak diran kontzeptuak hiru dira:
 Gehienez aurkezten dan beharrizanaren %60a diruz lagunduko da 

eta hori ezin izango da 2.100 euro baino gehiago izan.
 Laguntza eskaria kontzeptu desberdinengatik aurkeztu ahal izango 

da eta eskariaren kopurua, kontzeptu desberdinetako beharrizanen 
kopurua guztira kontutan hartuta kalkulatuko da.

 Lagunduko diran kontzeptuak ondoren zehazten diranak dira:

      a) Estimulazio goiztiarra bermatzeko laguntza: 6tik 14 urte 
bitarteko umeentzat errehabilitazio (fisikoa eta psikologikoa) 
tratamenduek eragindako gastuak ordaintzeko laguntzak dira. 

 Derrigorrezkoa izango da ezintasun edota mendekotasun egiaztagiria 
aurkeztea.

 Tratamendua agintzen dauan medikuaren txostena eta aurrekontua 
edo/eta faktura ere aurkeztu beharko dira.

 Bizikidetza unidadean estimulazio goiztiarraren beharrizana daukan adin 
txikiko bat baino gehiago balego, bakoitzeko eskari bat egin beharko da.


      b) Beste laguntza publiko batzuk estaltzen ez dabezan larrialdi 
eta urgentziadun egoerei erantzuna emoteko laguntza: Gizarte 
Langileak egingo dauan txostenaren arabera beste baliabide batzuk 
estaltzen ez dabezan larrialdi eta urgentzia moduan baloratzen diran 
egoerak lagunduko dira.
 

PROZEDURA ETA 
AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA:


 Prozedura
 Konkurrentzia leihakorra baina konparaziozko baliospenik egin barik.
 Eskarien hurrenkera, sarrera erregistroaren arabera izango da.
 Laguntzaren izaera dala eta, ebazpena egiterakoan bizikidetza 

unidadearen diru sarrerak ez dira aintzat hartuko.
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 Eskaria egiten danerako eskatzaileak eginiko gastuen fakturak edo 
ordainagiriak aurkeztu beharko dauz. Bestalde, gastu batzuk urtean 
zehar egiten diranez, eskaria aurkezten danean oraindik gastua egin 
barik badago, gastu hori egitearen beharrizana justifikatzen dauan agiri 
ofiziala ere aurkeztu beharko da.

 Laguntza jaso eta jakinarazpenean zehaztuko dan epearen barruan eta 
zehaztutako moduan, jasotako diru laguntzaren zuriketa egin beharko 
da

 Aurkeztu beharreko dokumentazioa
A) Dokumentazio orokorra:

1. Laguntzari atxekitzen jakon eskaera formalaren eranskina.
2. Eskatzailearen edo ordezkari legalaren NAN edo AIZ agiria.
3. Eskatzailearen eta familiaren Errolda kolektiboaren egiaztagiria 

B) Dokumentazio espezifikoak:
        a) Estimulazio goiztiarra bermatzeko laguntzaren kasuan:

1. Desgaitasun edo/eta mendekotasun ziurtagiria.
2. Tratamendua agintzen dauan medikuaren txostena
3. Gastuaren faktura edo/eta aurrekontua
4. Gastu batzuk urtean zehar egiten diranez, eskaria aurkezten danean 

oraindik gastua egin barik badago, gastu hori egitearen beharrizana 
justifikatzen dauan medikuaren txostena eta tratamenduaren kostuaren 
aurrekontua, ere aurkeztu beharko da.
Oharra: Bizikidetza unidadean estimulazio goiztiarraren beharrizana 
daukan adin txikiko bat baino gehiago balego, bakoitzeko eskari bat egin 
beharko da.
        b) Beste laguntza publiko batzuk estaltzen ez dabezan larrialdi 
eta urgentziadun egoerei erantzuna emoteko laguntzaren kasuan:

1. Larrialdi eta urgentziadun egoera baloratzeko Gizarte Langilearen 
Txostena.

2. Egoera horreri erantzuna emoteko beharrezkoa dan gastuaren fakturea 
edo/eta aurrekontua.

3. Egoerak behar izango baleu, jagokon profesionalaren txosten teknikoa 
edo proposamen teknikoa.

AURREIKUSITAKO 
KOSTUAK  PROGRAMA 
HONETAN

2020. urterako 5.000.-€
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera.

JARRAIPEN ETA 
EBALUAKETARAKO 
ADIERAZLEAK:

 Eskatzaile kopurua
 Emondako dirulaguntza kopurua
 Ezeztatutako kopurua
 Emondako dirulaguntzen zenbatekoa

ERLAZIONATUTAKO 
AGIRIAK:

- Eskaerarako eranskina
- Diru-sarreren eta gastuen zerrenda
- Jarduera txostena edo memoria
- Kontu garbiketaren aitorpena

GENERO ERAGINA BAT ERE EZ
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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. 

BAI

3.1.2. AUZO TAXIRAKO BIDERATUTAKO DIRU LAGUNTZEN OINARRI ESPEZIFIKOAK
ESPARRUA: LUGINTZA

IN-E 180/04-19

UDAL ERAKUNDEA: LUGINTZA

INSTRUKTOREA: Lugintzako administrari laguntzailea

BALORAZIO BATZORDEA: Lurralde Batzordea

DIRULAGUNTZA EBATZIKO 
DAUAN ORGANOA:

Zinegotzi arduraduna.

EBAZPENA 
JAKINARAZTEKO EPEA:

Ebazteko eta jakinarazteko HILABETEKO epea egongo da, deialdiko 
eskaerak aurkezten diranetik zenbatzen hasita.

DIRULAGUNTZAREN 
LERROA:

Gabeziak dabezan eta baldintza bereziak beteten dabenei laguntza 
emotea.

KODEA:  

AURREKONTUAN 
ZEHAZTUTAKO DIRU 
KOPURUA:

PARTIDA  0900-41400-4800103
2020an 3.500.-€  
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera.

HELBURUAK:
 Auzo-taxiaren bidez auzotarren bizitza erraztea eta auzotarrak 

herrira urreratzea
 Garraio publikoko zerbitzu erregularra erabiltzerik ez daben landa 

auzoetako biztanleei herri barruan bidaiatzea (euren etxebizitzatik 
erdigunera eta alderantziz) erraztea. 

 Udalerriko garraio publikoaren sektorea bultzatu nahi da, baita 
lurralde-oreka nahiz udalerriko mugikortasun iraunkorra indartu ere.

EPEAK:  Diru-laguntza hau eskuratzeko auzo taxi txartela derrigorrezkoa da.
 Aurreko urteetatik dagozanak indarrean jarraituko dabe, baldin eta 

titularrak baldintzak betetzen jarraitzen badau. Aldaketak egonez 
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gero, udalari jakinaraztea titularraren ardura izango da, halan ta 
guztiz ere, aldaketarik ez dala egon udalak ofizioz konprobatu ahal 
izango dau.

 Txartel barriak eskatzeko epea: Diru laguntza programa hau 
indarrean dagoan artekoa. 

BALORAZIO IRIZPIDE 
ZEHATZAK:

 Auzo taxi txartelaren jabea izatea
 Ezarritako baldintzetako bidaia egitea 

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK  Diruz lagunduko diran elkarteen eta udalaren arteko ahozko eta 
idatzizko harremanak, ahal dan kasu guztietan, euskaraz 
bideratuko dira.

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

 Elkarteek erabiltzaileei edo herritarrei zuzenduta egingo 
dabezan ekintza guztietan, posible dan heinean, bermatuko da 
euskararen presentzia bai ahoz, zein idatziz  
Egunerokotasunean erabiltzaileei informazioa helarazteko edo 
herritarrei zuzenduta erabiltzen dabezan informazio kanaletan 
ere euskara erabiliko da posible dan kasu guztietan (watsapp 
taldeak, posta elektronikoak, sare sozialak…).

*Hizkuntza irizpideak azaltzeko, “elkarte” terminoa erabili da, baina 
irizpide hauek dirulaguntzen onuradun guztiek bete beharrekoak dira, 
dirulaguntza hartuko daben pertsona fisiko eta juridiko pribatu guztiek 
betetzekoak, hain zuzen ere.

ESKATZAILEAK:  Auzo taxi txartelaren jabeak.
 Txartela lortzeko I. eranskinean zerrendatzen diran auzoetako bat 

erroldatuta egotea derrigorra da. 
 Aurkeztuko dan eskabide-orria II. eranskinean agertzen dena izango 

da. Berau Bermeoko Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztu 
beharko da. Bestalde baita, eskabide-orria aurkeztu ahal izango dira 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak aurreikusten dauan 
gainerako bideen bitartez.

 Eskabide-orria sinatzen dauanaren NANaren fotokopia. Eskatzailea 
ordezkari baten bitartez ari bada, modu berean aurkeztu beharko 
dau honen kopia, eta baita ordezkaritza justifikatzen dauan 
dokumentazioa (familia-liburua, ...).

 Eskatzailea 38/2003 Legeak, Diru- Laguntzen Orokorrak, 13. 
artikuluan aurreikusten dauzan debekuetako baten ere sartuta ez 
dagoela adierazten dauan erantzukizunpeko adierazpena II 
eranskineko eredua erabilita.

 Eskatzaileak ezin izango dau Udalagaz ezta bere Udal 
Organismoekaz inolako zorrik euki, ezta Ogasunagaz be. 

 Aurkeztutako eskabide-orrian edo dokumentazioan zerbait falta 
bada edo zuzendu daitekeen akatsen bat badago, Antolakuntza 
Sailak jakinarazpen bat bidaliko deutso eskatzaileari 10 (hamar) 
egun baliodun emonez falta diran agiriak aurkezteko edo akatsak 
zuzentzeko. Eta jakinaraziko jako okerrak zuzendu ezean eskaera 
atzera egindakotzat joko dala.

DIRUZ LAGUNDUKO DIRAN 
KONTZEPTUAK: 

Diruz lagunduko dira honako baldintza honeek betetzen dabezan 
bidaiak:

 Udalerri barruan egiten diran bidaiak izatea. Hau da, beraien 
etxebizitzatik erdigunera eta alderantziz.
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 Bidaia horreek Bermeoko taxi lizentzia izan eta Bermeoko 
Udalarekin programa honetarako hitzarmena sinatu daben 
taxilariekin egitea.

 Horretarako, diru-laguntzaren eskubidea onartzen danean 
emongo dan txartel identifikagarrian deia egiteko edota 
whatsappa bidaltzeko telefono-zenbakia jasoko da.

 Bidaiak egitea urtarrilaren batetik hasita abenduaren 31ko 
epean, ez baldin bada aurrez agortu diru-laguntza honeetarako 
aurreikusita egoan dirua.          

PROZEDURA ETA 
AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA:

 Prozedura: 
 Konkurrentzi leihakorra baina konparaziozko baliospenik egin 

barik
 Auzo-taxi txartela eskuratuta, bidaia egiteko interesa dauan 

pertsonak bezperan deitu edo whatsappa bidali beharko dau 
txartelean jasoko dan telefonora.

 Bidaia hasi aurretik taxilariak egiaztatu beharko dau 
erabiltzaileak eta honek eskatutako zerbitzuak Auzo-taxi 
programaren diru-laguntzak jasotzeko baldintzak betetzen 
dituela, eta horretarako honako pauso honeek emon beharko 
ditu, erabiltzaileak bete beharko dituenak diru-laguntza jaso 
ahal izateko:

 Auzo-taxi txartela: Erabiltzaileari Auzo-taxi txartela eskatuko 
deutso, eta indarrean dagoela egiaztatu beharko dau.

 Nortasuna egiaztatzea: Egiaztatuko dau zerbitzua eskatu dauan 
pertsona Auzo-taxi txartelak esaten dauana dala.    

 Ibilbidea: Egiaztatuko dau erabiltzaileak eskatutako ibilbidea hiri-
eremuan eta auzo-taxi programan aurreikusitako eremuaren 
barruan dagoela.

Zehaztutako aktuazio guztiak egin ondoren, taxilariak egindako ibilbide 
bakoitzeko formulario bat bete beharko dau, taxi-gidariak eta 
erabiltzaileak sinatuko dabena (hiru ale). 

Erabiltzaileak bidaia amaitutakoan diru-laguntzarekin finantzatzen ez 
dan bidai kostua ordainduko deutso taxi-gidariari. Ondoren, taxistak 
aurreko puntuan aipatutako formularioaren ale bat eta faktura 
erabiltzaileari emongo deutso. 

Faktura legezko prezioen barruan egongo da. 

Taxi-gidaria bidaia bakoitzean auzotar bat baino gehiago jasotzen 
ahaleginduko da efizientzia eta jasangarritasuna bermatzeko. 
Onuradunentzat diru-laguntza dana taxilariari ordainduko jako zuzenean 
endosatario gisa. Edozein kasutan, taxi-gidariei egingo jakezan 
konturako ordainketak erabiltzailearentzat onartutako eta ordaindutako 
diru- laguntzak dirala ulertu beharko da.    

AURREIKUSITAKO 
KOSTUAK  PROGRAMA 
HONETAN

2020. urterako 3.500.-€
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera.

JARRAIPEN ETA 
EBALUAKETARAKO 
ADIERAZLEAK:

 Eskatzaile kopurua
 Emondako dirulaguntza kopurua
 Ezeztatutako kopurua
 Emondako dirulaguntzen zenbatekoa 
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ERLAZIONATUTAKO 
AGIRIAK:

Eskari orria

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

3.1.3. FAMILIA UGARIEN ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN DIRU-
LAGUNTZEN DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

ESPARRUA: EKONOMIA 
IN-E 180/01-15

UDAL SAILA: ERRENTA SAILA

INSTRUKTOREA: Ekonomia eta Errenta teknikaria

BALORAZIO BATZORDEA Errenta teknikaria

DIRULAGUNTZA EBATZIKO 
DAUAN ORGANOA:

Tokiko Gobernu Batzarra

EBAZPENA 
JAKINARAZTEKO EPEA:

Ebazteko eta jakinarazteko HILABETEKO epea egongo da, deialdiko 
eskaerak aurkezten diranetik zenbatzen hasita.

DIRULAGUNTZAREN 
LERROA:

Familia ugarien titulua dabenentzat Ondasun Higiezinen Gaineko 
zergaren kuota ordaintzeko.

KODEA:

AURREKONTUAN 
ZEHAZTUTAKO DIRU 
KOPURUA:

PARTIDA 00800-15230-4800401
2020an 3.000 €
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera

HELBURUAK: • Familia ugari batek ohiko etxebizitzaren Ondasun Higiezinen 
Gaineko zergaren kuota ordaintzeko finantziazio laguntza eukitea.
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EPEAK:  Eskariak aurkezteko epea, urriaren 1etik abenduaren 10era 
luzatuko da.

 Diru-laguntzak eskatzeko baldintzak ez betetzea edo/eta 
eskariak epez kanpo aurkeztea nahiko izango da eskaria ez 
onartzeko. Egindako deklarazioak benetako egoerekin bat ez 
izanez sortutako iruzurra, Tributu Iruzur bezala kalifikatuko da.

BALORAZIO IRIZPIDEAK: 1- Familia ugariko titulua eukitea zerga sortzen dan egunean, hau 
da urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean.

2- Ohiko bizitza egiten dan etxea Bermeon izatea eta etxebizitza 
horren OHZren ordainketarako izatea eskatutako diru-laguntza. 

3- Familia unitatearen edozein eratako gehienezko errenta 
estandarizatua 20.000,00€-koa edo gutxiagokoa izatea. 

4- Diru-laguntza eskatzen dan egunean tokiko zerga zorrak 
ordainduta izatea. Bermeoko Udalak ziurtatuko dau puntu hau. 

5- Aurreko urteko Ondasun Higiezinen Gaineko zergaren kuota 
ordainduta eukitea

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK  Diruz lagunduko diran elkarteen eta udalaren arteko ahozko eta 
idatzizko harremanak, ahal dan kasu guztietan, euskaraz 
bideratuko dira.

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

Oharra: Publizitate edo zabalpen lana egiteko, euskara ez eze, 
beste hizkuntzaren bat erabili behar danean, euskarari 
lehentasun osoa emongo jako.

*Hizkuntza irizpideak azaltzeko, “elkarte” terminoa erabili da, baina 
irizpide honeek dirulaguntzen onuradun guztiek bete beharrekoak dira, 
dirulaguntza hartuko daben pertsona fisiko eta juridiko pribatu guztiek 
betetzekoak, hain zuzen ere.

ESKATZAILEAK: Ondasun Higiezinen Gaineko zergaren subjektu pasiboak, diru-laguntza 
jasotzeko baldintzak betetzen dabezan pertsona fisikoak.

DIRUZ LAGUNDUKO DIRAN 
KONTZEPTUAK:

Ondasun Higiezinen Gaineko zergaren kuotaren %50 eskatzaile 
bakoitzeko

PROZEDURA ETA 
AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA:

 
 Diru-laguntza emoteko prozedura: Konkurrentzia leihakorra baina 

konparaziozko baliospenik egin barik.

Diru-laguntza eskaria, Udal eranskinean aurkeztuko da, datu guztiak 
ondo bete ondoren. Horretaz gain, honako dokumentu honeek 
aurkeztu beharko dira:

 Bizkaiko Foru Aldundiaren familia ugariak emondako 
tituluaren fotokopia konpultsatua.

 Urteko urtarrilaren 1eko familiaren erroldaren ziurtagiria.
 Aurreko bi urteko errenta aitorpenaren fotokopia konpultsatua 

eta han ez diran agertzen pentsio edo bestelako diru-sarreren 
ziurtagiria.

 Urteko Ondasun Higiezinen Gaineko zergaren ordainketaren 
justifikazioa. Ordaindutako erreziboaren fotokopia 
konpultsatua.

Errenta estandarizatua zehazteko Familia-politiken eremuan familia-
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errenta estandarizatzeko sistemari buruzko Erkidegoko 154/2012 
Dekretuan jasotako kontzeptuak eta koefizienteak aplikatuko dira.

Akatsak zuzentzeko epea: Justifikazioan ez badauz eskatutako agiri 
guztiak aurkezten, interesdunak hamar (10) egun izango dauz akatsak 
zuzentzeko, jakinarazpena jasotzen danetik kontatzen hasita.

Diru-laguntzaren ordainketa: Diru-laguntza ez da ordainduko 
eskatzaileak beste diru-laguntzaren bat justifikatu barik badauka eta 
justifikatzeko epea amaituta badago.
Aurrekoetan jasotako diru-laguntza baten diru-kopurua atzera itzultzeko 
eskatuta badago eta itzuli barik, orduan ere ez jako ordainduko.
Beste kasu guztietan ordainketa onartuta agertzen dan datatik 
hilabeteko barruko epean ordainduko da.

Diru-laguntzaren onuradunen betebeharrak: Oinarri berezi honeetako 
arauak betetzea.

Diru-laguntzaren bateragarritasuna: Diru-laguntza hau beste 
motatako diru-laguntza batzuekin bateragarria da.

AURREIKUSITAKO 
KOSTUAK PROGRAMA 
HONETAN

2020. urterako  3.000 €
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera

JARRAIPEN ETA 
EBALUAKETARAKO 
ADIERAZLEAK:

  
Eskatzaile kopurua eta diru-laguntzaren ordainketa data

ERLAZIONATUTAKO 
AGIRIAK:

Eskaera eta justifikazioa egiteko eranskinak deialdiarekin argitaratuko 
dira.

GENERO ERAGINA BAT ERE EZ

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

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

EZ

3.2.1. BERMEOKO KIROL TALDEEN JARDUERA ARRUNTA FINANTZATZEKO DIRU-
LAGUNTZEN DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

 ESPARRUA: KIROLA 
IN-E 180/01-15

UDAL ERAKUNDEA: Kirol Patronatua

INSTRUKTOREA: Kirol Patronatuko zuzendaria 
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BALORAZIO BATZORDEA Kirol Patronatuko diru-laguntzen balorazio Batzordea eta Kirol 
Patronatuko zuzendaria

DIRULAGUNTZA EBATZIKO 
DAUAN ORGANOA:

Kirol Patronatuko batza artezkaria

EBAZPENA 
JAKINARAZTEKO EPEA:

Ebazteko eta jakinarazteko HILABETEKO epea egongo da, deialdi 
bakoitzean eskaerak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita.

DIRULAGUNTZA LERROA: Bermeon kirol taldeen jarduera arruntaren kudeaketa finantzatzeko diru-
laguntza  programa

KODEA:

AURREKONTUAN 
ZEHAZTUTAKO DIRU 
KOPURUA:

PARTIDA 00000-34100-4810101
2020an 15.000 €.
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera.

HELBURUAK: • Herri osorako jarduera arruntetik haratago antolatzen diran jolas 
izaerako kirol jarduera berezien eta/edo noizean behingo jardueren 
antolaketa sustatzea, laguntza ezberdina edota gehigarria eskatzen 
dabenak.

• Herritarren aukerak kirola praktikatzeko areagotu.
• Ohiko kirola sustatu herritarren osasuna areagotzeko eta gizarte-

harremanak eta bizi-kalitatea hobetzeko.
• Kirol praktika federatuari bultzakada emon bere emaitzak eta 

antolaketa optimizatzeko. 
• Herriaren izenaren zabalkundean eragina daukien kirol-ekimenak 

sustatzea.

EPEAK:  Eskariak aurkezteko epea, oinarriak Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da.

 Eskariak aurkezteko epea, oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita HILABETEKO epean 
luzatuko da.

 Justifikazioak: kirol jarduera egiten danetik HIRUHILEKO 
epean izango dira. Urritik aurrera egiten diran ekimenen kasuan, 
epe muga abenduaren 30a izango da.

BALORAZIO IRIZPIDE 
ZEHATZAK:

1.- Kirol ekintzaren aurkezpena. 

Ekintzaren antolatzaileek, UKPren aurrera eroan nahi daben 
proiektuaren txostena aurkeztu behar dabe. UKPk txosten honen 
balorazioa egingo dau: txostenaren irudia eta mamia (kirol ekintzaren 
azalpena, aurrekontua, norentzat dan, etab.) 

 Aurkezpen eskasa (azalpenik gabe, bakarrik 
aurrekontua):  0 puntu.

 Ertaina: 5 puntu.
 Oso ona: 10 puntu.

2.- Kirol ekintzaren iraupena. 

 Egun baten egingo dana (goizez edo 
arratsaldez, ordu batzuk):  5 puntu.
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 2 egunetan (adib: zapatu eta domeka) egingo 
dana edota 2 saio egun berean (adib: zapatu 
goiz eta arratsaldez): 10 puntu

 Hilabete bat iraungo dauan ekintza (4 egun, 4 
asteburu): 15 puntu

 Ikasturte baten egingo dan ekintza: 25 puntu.

3.- Ikusleen partetik dauan arrakasta. 

a) Kirol ekintza honek aurreko edizioan izan dauan arrakasta 
jendearen aldetik, hau da, herriko edota kanpoko jendea 
ekintza ikustera hurbildu dan. 

 Oso jende gutxi joaten da ikusten (1-100 
bitartean): 2 puntu.

 Jende kopuru dezente joaten da (100-200 
bitartean): 5 puntu.

 Sekulako arrakasta dauka, jende asko hurbiltzen 
da (300 baino gehiago): 10 puntu.

4.- Parte-hartzeari dagokionez, honako hau baloratuko dogu:

- Partaide kopurua. 
 Kirolari gutxik parte hartzen dabe (1-50 bitartean): 

2 puntu.
 Kirolari dezentek parte hartzen dabe (50-100 

bitartean): 10 puntu.
 Urterik urtera kirolari gehiagok parte hartzen dabe 

(100 baino gehiagok): 15 puntu.

- Kirol ekintza norentzat dan:
 Ekintza itxia: Kirol konkretu hori bakarrik 

praktikatzen daben jendearentzat: 5 puntu.
 Ekintza irekia: Popularra, edozeinek parte hartu 

daikena (ume, gazte, nagusi, ...): 20 puntu.

5.- Kirol ekintzaren izaera: Kirol ekintzaren helburua edo izaera zein 
dan. Gure nortsunagaz lotura dauan kirola, lehiaketa, popularra, 
hezitzailea, hezigarria, erakustaldia,  … 

 Erakustaldia: 2 puntu
 Lehiaketa hutsa, txapelketa: 4 puntu.
 Hezitzailea. Umeei zuzendutako ekintza 10  

puntu
 Gure nortasunagaz lotura dauan kirola: 15 

puntu
 Hezigarria: Ikastaroak 18 puntu
 Popularra, soziala, ez-lehiakorra: 20 puntu.
 Lehiaketa eta popularra: 30 puntu.

* Hezitzailea eta hezigarriaren arteko ezberdintasuna. Adib: 
HEZITZAILEA: Teniseko ikastaroa inoiz tenisik egin ez daben 
umeentzat, hasierako maila. HEZIGARRIA: Teniseko ikastaroa jadanik 
tenisa ezagutzen daben ume eta gazteentzat.

6.- Aurkezten daben aurrekontua. Antolatzaileek kirol ekintza aurrera 
eroateko ekonomikoki egin daben lanaren balorazioa. Enpresa edota 
komertzioetara jo daben diru laguntza bila, aurrekontuaren azalpen 
zehatza, …

 Diru sarrerak eta gastuak argi azalduta dagoz:
 Bai: 10 puntu
 Hala-hola: 5 puntu
 Ez:  0 puntu.

 Finantziazio maila. UKPtik aparte beste diru 
sarrerarik lortzeaz  arduratu dira (sponsorrak, 
enpresa pribatuak, …). 
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 UKPren esku diru sarrera guztiak: 0 
puntu.

 Diru sarreren %1etik %30ra euren 
kontura: 2 puntu

 %30etik %50era:  10 puntu.
 %50tik gora: 20 puntu.

* Inskripzioak kanpo geratzen dira, ez ditugu kontuan hartzen.

OHARRAK: Ez dira hartuko kontuan esku dirutan emondako sariak 
eta diru sarreren barruan, inskripzioen dirua. 

7.- Esperientzia. Aurretik egindako ekitaldi kopurua
 3 edizinora arte: 0 puntu
 6 edizinora arte: 5 puntu
 9 edizinora arte: 10 puntu
 12 edizinora arte: 15 puntu
 13 edizinotik aurrera: 20 puntu

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK  Diruz lagunduko diran elkarteen eta udalaren arteko ahozko eta 
idatzizko harremanak, ahal dan kasu guztietan, euskaraz 
bideratuko dira.

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

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

 Diruz lagundutako kirol eta kultura elkarteek antolatuko dabezan 
eskola, tailer, entrenamendu, saio eta abarrak euskaraz izango 
dira, eta arreta berezia jarriko jake 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 badabe, kontratatzeko 
baldintzen artean monitore jarduna euskaraz normaltasun osoz 
bideratzeko hizkuntza gaitasuna daben giza baliabideak 
kontratatzea hobetsiko dabe. Euskaraz jarduteko gaitasun 
nahikoa daben giza baliabideak bilatzeko lan aktiboa egingo da. 

 Elkarteek euren jarduera arruntak bideratzeko (eskolak, 
tailerrak, entrenamenduak, saioak, ikastaroak…), erabiltzaileei 
edo herritarrei zuzenduta egingo dabezan ekintza guztietan, 
posible dan heinean, bermatuko da euskararen presentzia bai 
ahoz, zein idatziz (batzarrak, ate irekiak saioak, ekitaldiak…). 
Egunerokotasunean erabiltzaileei informazioa helarazteko edo 
herritarrei zuzenduta erabiltzen dabezan informazio kanaletan 
ere euskara erabiliko da posible dan kasu guztietan (watsapp 
taldeak, posta elektronikoak, sare sozialak…).

 Hitzaldiak, jaialdiak, lehiaketak, kanpainak, eta abar, euskaraz 
egingo dira posible diran kasu guztietan.

 Diruz lagunduko diran ekintzetan, bozgorailu bidez emoten diran 
mezuak, lehendabizi, euskaraz izango dira. 

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

 Hitzaldiez aparteko ekintzetan, aurkezle lanetan ere, euskarari 
lehentasuna emongo jako. Ekintza amaitu ostean, elkarrizketa 
sortuko balitz, euskaraz izan daiten ahalbidetzeko itzulpen lanak 
egitea hobetsiko da posible dan kasuetan.

 Diruz lagunduko diran ekintzetan euskal musika jarriko da, bai 
jarduera orokorretan (eskolak, entrenamenduak…), zein 
berezietan (lehiaketetan, jaietan…) edota jaietan, zein 
merkataritza eta/edo ostalaritza dinamizatzeko ekintzetan, eta 
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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 baleu(be), ekintzak 
publizitatzeko jendaurrean jarriko diran euskarriak Euskera 
Sailera bideratu ahalko dira honek hizkuntza kalitatea 
bermatzeko helburuarekin, gainbegiratze eta laguntza lana egin 
daian.

 Taldeek izan daikiezan 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 emoten hastea 
dirulaguntzaren onuraduna.

Oharra: Publizitate edo zabalpen lana egiteko, euskara ez eze, 
beste hizkuntzaren bat erabili behar danean, euskarari 
lehentasun osoa emongo jako.

*Hizkuntza irizpideak azaltzeko, “elkarte” terminoa erabili da, baina 
irizpide honeek dirulaguntzen onuradun guztiek bete beharrekoak dira, 
dirulaguntza hartuko daben pertsona fisiko eta juridiko pribatu guztiek 
betetzekoak, hain zuzen ere.

ESKATZAILEAK: ESPEZIFIKAZIOAK: Pertsona fisikoak eta jarduera ekonomikoa 
garatzen edota garatzen ez duten pertsona juridikoak 

 

DIRUZ LAGUNDUKO DIRAN 
KONTZEPTUAK:

Arlo honetan diru-laguntzak jaso daikiezan kontzeptuak dira: formazioa, 
baliabide materialen alokairua eta asistentzia sanitarioa, giza 
baliabideak, aholkularitza bulegoak, ekimenerako aseguru berezia,  
federazioaren kuotak,  beharrezkoak diren kudeaketa gastuak, garraioak 
ohiko kirol jarduerekin zerikusirik EZ dauenak, eta ohiko jarduerenak EZ 
DIRAN gastuak, hau da, ohiko aurrekontuan EZ dagozan gastuak. Oro 
har, jarduera berezi moduan identifikatuta dagozanak.   
Ez dira finantzatuko ondorengo gastuak:  Luxuzko gastuak (primak, 
opariak,), kirolariei ordainketak, protokoloarekin lotutako ostalaritza eta 
egonaldi gastuak, banku- interesak, administrazio-zigorrak, merkatuko 
balioa baino altuagoa diran gastuak…

PROZEDURA ETA 
AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA:

 
 Aurkeztu beharreko dokumentuak:
a) Udal dirulaguntza eskatzeko inprimaki normalizatua behar bezala 
beteta (dirulaguntza eskaria eta dirulaguntza aurrekontua eranskinak)
 
Akatsak zuzentzeko epea
Diru-laguntza eskarian ez badira eskatutako agiri guztiak aurkezten, 
interesdunak 10 egun izango ditu akatsak zuzentzeko, jakinarazpena 
jasotzen danetik kontatzen hasita. Denbora tarte horretan ez badira 
zuzentzen, eskariari uko egiten jakola ulertuko da.
  
Diru-laguntzak emoteko prozedura
Diru-laguntza emoteko prozedura: Konkurrentzia lehiakorra. 
 Diru-laguntza lortutako puntuaketa eta proiektuaren aurrekontuaren 

araberakoa izango da.
  Aurrekontuko dotazio osoa ez da egongo zetan banatu. 

Aurkeztutako proposamenek gutxienez, 80 puntu lortu beharko 
dabez diru-laguntzaren bat jasotzeko.

 Gehienez honako kopuru honeek jaso ahal izango dira proiektu      
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bakoitzeko:
 2000 € artekoek gehienez 1.000€
 2.001 € - 8.000 € artekoek gehienez 4.000€
 8.001 € tik gorakoek gehienez 6.000 €
 Gure nortasunagaz loturiko ekimenak, 8001€tik gorakoek 

gehienez 11.000€

Dirulaguntza hau bateragarria da beste dirulaguntza batzuekin.

Diru-laguntzak ordaintzea
Kirol Patronatuak ordainduko dau diru-laguntzaren %100a programa 
osoa egin eta gero, eta jagokon justifikazioa jaso ostean. Diru-laguntza 
ondo justifikatzeko, balantzean (kitapenean) agertzen dan 
aurrekontuaren %100a fakturekin justifikatu behar da.
Desadostasunik balego, Kirol Patronatuko Diru-laguntza balorazio 
batzordeak aztertuko leuke 

Diru-laguntzaren onuradunen betebeharrak
 Bermeon, paneletan ezin dira 40 kartel baino gehiago jarri. 
Hormetan ere ezin izango da kartelik jarri.
 Jasotzaileak  bere ohiko kirol jarduera zabaltzeko egiten dauan 
publizitatean (iragarkiak, ekipajeak, kartelak,  webgunea,…) Bermeoko 
Kirol Patronatuaren logoa agertu beharko da.
 Ezingo dira zorrik izan Bermeoko Udalarekin zein Kirol 
Patronatuarekin, ezta Ogasuna eta Gizarte Segurantzarekin ere..

Diru-laguntzaren justifikazioa
Diru-laguntzearen onuradunak proiektuaren justifikazioa udal eranskinen 
arabera egin beharko dau (Diru sarrera eta gastuen zerrenda, zuritze 
kontua eta jarduera txostena edo memoria eranskinak), egoitza 
elektronikoan, Berhaz bulegoan edo Kirol Patronatuan. Horretarako 15 
eguneko epea izango dabe kirol jarduera gauzatu eta hurrengo egunetik 
kontatzen hasita. 
 Ebaluazio-memoria, eranskineko edukiaren arabera egingo da: 

egindako ekintzen garapena, parte-hartzaileak, balorazioa eta 
balantze ekonomiko osoa jasota.

 Erabilitako publizitatea aurkeztu beharko da, aurretik ez bada 
aurkeztu.

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

AURREIKUSITAKO 
KOSTUAK PROGRAMA 
HONETAN

2020an 15.000 € 
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera

JARRAIPEN ETA 
EBALUAKETARAKO 
ADIERAZLEAK:

  
- Urtean 10 kirol jarduera baino gehiago egitea programa honen 

babesean.
- % 80an baino gehiagokoetan partaidetza mistoa izatea ala 

emakumezkoena.
- Urtero gutxienez kirol jarduera barri bat gehiago egotea.

ERLAZIONATUTAKO 
AGIRIAK:

                                  
- Dirulaguntza eskaria
- Dirulaguntza aurrekontua
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- Diru sarrera eta gastuen zerrenda
- Zuritze kontua
- Jarduera txostena edo memoria

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

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 180/04-19

UDAL SAILA: KULTURA ETA HEZKUNTZA

INSTRUKTOREA: Susana Regidor (Kulturako teknikari-koordinatzailea) 

BALORAZIO BATZORDEA Herritar Batzordea 

DIRULAGUNTZA EBATZIKO 
DAUAN ORGANOA:

Tokiko Gobernu Batzarra

EBAZPENA 
JAKINARAZTEKO EPEA:

Ebazteko eta jakinarazteko HILABETEKO epea egongo da, 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:

PARTIDAK 00400-33410-4810105 / 00400-33410-4810129
2020an           22.000 €               /       15.000 €/

PARTIDA 00400-33810-4810307 / 00400-33830-4810303
2020an           32.000 €               /       42.000 €/

Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera

HELBURUAK:  Gure herriko kultura, nortasuna eta jaien zabalkundea 
sustatzea. 
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 Euskal folklorea eta kultura zabaltzeko izaera publikoko 
ekintzen garapena eta presentzia lortzea. 

 Beste komunitate eta udalerrietan, alkartrukeak eta euskal kultur 
ondarearen zabalkundea sustatzea. 

 Udalak antolatutako ekintzetan parte-hartzea lortzea.
  Sorkuntza eta zabalkunde artistikoa bultzatzea. 
 Herrian eta auzoetan tradiziozkoak diran jaiak antolatzea. 
 Herritar eta auzotar guztiei bakoitzaren ohiturak ezagutzera 

emotea.
 Herrian eta herritik kanpoko jendea erakartzen dauzan ekintzak 

antolatzea.

EPEAK:  Eskariak aurkezteko epea, oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita HILABETEKO epean 
luzatuko da.

 Justifikazioak: kultur eta jai ekimena egiten danetik 
HIRUHILEKO epean izango da. Urritik aurrera egiten diran 
ekimenen kasuan, epe muga abenduaren 30a izango da.

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 antxinatasuna (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

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

                 500etik gora                 10 puntu

 Euskerearen erabilerea         
                Ahozko erabilera            8 puntu                  

                 Idatzizko erabilera           7 puntu
                 Ahozko + idatzizkoa      15 puntu

 Formazino arloa lantzea, 
ikastaroak egitea (kultur taldeak)                       5 puntu

 Beste alkarte bategaz edo programa batzuekaz alkarlaguntza 
                 Talde bategaz edo programa batean           5 puntu

      Baten baino gehiagotan                               10 puntu

 Norbere finantziazinoa edo beste diru iturriak eukitea, udaleko 

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E40004701E00G6E4O1M5A3K2

Sinadurea eta datea
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE-BERMEOKO ALKATEA  -  30/06/2020

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  30/06/2020
12:53:51

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  SALIDA 01 2020 3213  -   30/06/2020 12:53

SALIDA: 20203213

Datea: 30/06/2020

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



dirulaguntzaz gain
                 Aurrekontuaren %5a eta %20ra arte             8 puntu

     Aurrekontuaren %20a baino gehiago          15 puntu

 Ekitaldi berezia, urteurren nabarmena ospatzeko (Kultur taldeak)
                 10, 25, 50, 75 edo 100                                 10 puntu

      5, 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80 edo 90               5 puntu

 Jai Batzordean parte hartzea                              10 puntu

 Programatutako egitarauaren garrantzia kontuan hartuko da eta 
modu berezian baloratuko dira izaera tradizionala, herrikoia eta 
herrian sustraituta dagozan 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 diran elkarteen eta udalaren arteko ahozko eta 
idatzizko harremanak, ahal dan kasu guztietan, euskaraz 
bideratuko dira.

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

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

 Diruz lagundutako kirol eta kultura elkarteek antolatuko dabezan 
eskola, tailer, entrenamendu, saio eta abarrak euskaraz izango 
dira, eta arreta berezia jarriko jake 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 badabe, kontratatzeko 
baldintzen artean monitore jarduna euskaraz normaltasun osoz 
bideratzeko hizkuntza gaitasuna daben giza baliabideak 
kontratatzea hobetsiko dabe. Euskaraz jarduteko gaitasun 
nahikoa daben giza baliabideak bilatzeko lan aktiboa egingo da. 

 Elkarteek euren jarduera arruntak bideratzeko (eskolak, tailerrak, 
entrenamenduak, saioak, ikastaroak…), erabiltzaileei edo 
herritarrei zuzenduta egingo dabezan ekintza guztietan, posible 
dan heinean, bermatuko da euskararen presentzia bai ahoz, zein 
idatziz (batzarrak, ate irekiak saioak, ekitaldiak…). 
Egunerokotasunean erabiltzaileei informazioa helarazteko edo 
herritarrei zuzenduta erabiltzen dabezan informazio kanaletan ere 
euskara erabiliko da posible dan kasu guztietan (watsapp taldeak, 
posta elektronikoak, sare sozialak…).

 Hitzaldiak, jaialdiak, lehiaketak, kanpainak, eta abar, euskaraz 
egingo dira posible diran kasu guztietan.

 Diruz lagunduko diran ekintzetan, bozgorailu bidez emoten diran 
mezuak, lehendabizi, euskaraz izango dira. 

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

 Hitzaldiez aparteko ekintzetan, aurkezle lanetan ere, euskarari 
lehentasuna emongo jako. Ekintza amaitu ostean, elkarrizketa 
sortuko balitz, euskaraz izan daiten ahalbidetzeko itzulpen lanak 
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egitea hobetsiko da posible dan kasuetan.
 Diruz lagunduko diran ekintzetan euskal musika jarriko da, bai 

jarduera orokorretan (eskolak, entrenamenduak…), 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 baleu(be), ekintzak publizitatzeko jendaurrean 
jarriko diran euskarriak Euskera Sailera bideratu ahalko dira 
honek hizkuntza kalitatea bermatzeko helburuarekin, 
gainbegiratze eta laguntza lana egin daian.

 Taldeek izan daikiezan 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 emoten hastea 
dirulaguntzaren onuraduna.

Oharra: Publizitate edo zabalpen lana egiteko, eukara ez eze, 
beste hizkuntzaren bat erabili behar danean, euskarari lehentasun 
osoa emongo jako.

*Hizkuntza irizpideak azaltzeko, “elkarte” terminoa erabili da, baina 
irizpide honeek dirulaguntzen onuradun guztiek bete beharrekoak dira, 
dirulaguntza hartuko daben pertsona fisiko eta juridiko pribatu guztiek 
betetzekoak, hain zuzen ere.

ESKATZAILEAK: . Edozein pertsona juridikok eskatu ahal izango dauz, honeek baldintzak 
beteten badauz:

- Irabazi asmo bakoak izatea.
- Eusko Jaurlaritzako Alkarteen Erregistroan sartuta egotea.
- Egoitza Bermeon eukitea 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 
badau eta interesgarritzat jotzen bada, aztertu egingo litzateke.

. Edozein pertsona fisikok eskatu ahal izango dauz, honeek baldintzak 
beteten badauz: 

- Herriko kaleren bateko jaiak antolatuko dauzan auzokide bat 
izatea, antolatzaileen izenean. 

- Auzo alkatea zuzendaritza batzordean dauan auzoetako jai 
batzordearen izenean, edota pertsona fisiko moduan.

- Herrian eragina dauan jaietako edota bestelako ekintzaren bat 
antolazen dauan herritarren bat

     Kasu bietan, Bermeoko Udalak aurretik emondako diru-laguntzen 
justifikazinoak behar diran moduan eta egunean izatea; eta dirulaguntza 
eskatzen dan egunean tokiko zerga zorrak ordainduta izatea. (Bermeoko 
Udalak ziurtatuko dau puntu hau). Identifikazino fiskaleko kodea eukitea 
eta egunean egotea betebehar fiskaletan eta Gizarte Segurantzan..

     Kultur talde bakoitzeko, kale bakoitzeko edota auzo bakoitzeko 
eskaera bat baino gehiago jasoten bada, Udalak bakar bat onartuko dau. 
Kasu honen aurrean aurkituko bagina onarpenaren zeregina balorazioa 
taldeak eukiko leuke eta dirulaguntza emongo litzakio ebaluazio irizpideak 
kontuan izanik puntuaketa handiena lortzen dauanari. 

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E40004701E00G6E4O1M5A3K2

Sinadurea eta datea
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE-BERMEOKO ALKATEA  -  30/06/2020

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  30/06/2020
12:53:51

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  SALIDA 01 2020 3213  -   30/06/2020 12:53

SALIDA: 20203213

Datea: 30/06/2020

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



DIRUZ LAGUNDUKO DIRAN 
KONTZEPTUAK:

Elkarteek edota pertsona fisikoek urtean zehar egingo dabezan 
ekintzetarako eskari bakarra egingo dabe. Baita kale eta auzoen kasuan 
ere.

Elkarte bakoitzak bere mantentzerako, aurkezten dauan aurrekontu 
osoaren %15a hartuko dau.

Diruz lagundu daitekezan kontzeptuak hurrengoak dira: federazinoen 
kuotak, beharrezkoak diran kudeaketa gastuak, jai ekitaldiak, musika 
saioak, kultura arloko saioak, kirol saioak, umeentzako ekitaldiak, ekintza 
bakoitza aurrera eroateko behar daben azpiegitura, apaingarriak eta jaia 
girotzeko beharrizanak, publizidadea, oroigarriak, sariak, garraioak, 
formazinoa, baliabide materialen hornikuntzea eta giza baliabideak, 
alkartrukeak, urteurren ospakizunak, lehiaketak, jaialdiak, nazioarteko 
egunen ospakizunak, bideo emonaldiak, folklore ekitaldiak, ondarea eta 
arte plastikoak. 

Diruz lagundutako programagaz lotura zuzena daben katerin eta 
ordezkaritza-gastuak ere onartuko dira, gehienez ekitaldiaren kostuaren 
%25ean.

Ez dira finantzatuko ondorengo gastuak, egonaldiak, luxuzko gastuak, 
banku-interesak, administrazio-zigorrak, merkatuko balioa baino 
altuagoak diran gastuak…

PROZEDURA ETA 
AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA:

 
Aurkeztu beharreko dokumentuak:
Pertsona juridikoen kasuan, dokumentu honeek aurkeztu behar dira:

- IFKren fotokopia (aldez aurretik aurkeztu ez bada).
    - Betebehar fiskaletan eta Gizarte Segurantzan egunean egotearen 
egiaztagiriak. (Edo udalari baimena emon ziurtatzeko)

 - Proiektua, jagokon eranskinean zehaztuta.
 - Alkarteko estatutuen fotokopiak, eta zuzendaritza batzordeko kideen 
izendapena eguneratuta, baldin eta lehenago aurkeztu ez badira 
Kultura eta Hezkuntza Sailean.

Pertsona fisikoen kasuan, dokumentu honeek aurkeztu behar dira:
- IFKren fotokopia (aldez aurretik aurkeztu ez bada).

    - Eskatzaileak talde antolatzailea ordezkatzen dauanaren agiria, kasua 
bada.

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

Akatsak zuzentzeko epea
Diru-laguntza 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 jakola ulertuko da.

Diru-laguntzak emoteko prozedura
Diru-laguntza emoteko prozedura ekimenetarako: Konkurrentzia 
lehiakorra

a) Eskaria kultur ekimen edo jai ekintzetarako egiten bada:
- Dirulaguntza prorrataz atarako da
- Prorrata danean, taldeek aurkezten daben eskari guztien artean 
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banatuko da aurrekontuko dotazino guztia.
- Prorrata sistemaren bidez emongo dira, hurrengo taularen 

arabera, kontuan izanik kultur ekimenen kasuan gehiengo 
puntuaketa 150 puntukoa izango dana, eta jaietako ekintzen 
kasuan 100 puntukoa:

1000€ arteko aurrekontua %100
75etik gora (kultur ekim.)
50tik gora (jaiak)

%80
%100

30etik 74ra (kultur ekim.)
30etik 49ra (jaiak)

%70
%80

- Aurkeztutako proposamenek gitxienez, 30 puntu lortu beharko 
dabe dirulaguntza bat jasotzeko.

- Eskatzaile batek ezin izango dau 12.000 € baino gehiagorik jaso.
- Eskatutako dirulaguntza guztien kopurua 42.000 € baino 

handiagoa danean diruaren banaketa proportzioan egingo da.

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

Programari emondako 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 dau 2.500 € baino gehiagorik jaso.
- Aurkeztutako proposamenek gitxienez, 30 puntu lortu beharko 

dabe dirulaguntza bat jasotzeko.
- Eskatutako dirulaguntza guztien kopurua 5.000 € baino handiagoa 

danean diruaren banaketa proportzioan egingo da.

c) Eskaria auzo bateko jaiak antolatzeko bada:
       -   Konkurrentzia leihakorra baina konparaziozko baliospenik egin 

barik erabiliko da.
      -      Gehiengo puntuaketa 100 puntukoa izango dana kontuan izanik

Programari emondako 
puntuak Diru laguntzaren %

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 5.000 € baino gehiagorik jaso.
 Aurkeztutako proposamenek gitxienez, 30 puntu lortu beharko 

dabe dirulaguntza bat jasotzeko.
- Eskatutako dirulaguntza guztien kopurua 45.000 € baino 

handiagoa danean diruaren banaketa proportzioan egingo da.

Dirulaguntza hau bateragarria da beste dirulaguntza batzuekin.

Elkarteen mantenurako emongo dan dirulaguntzen diru kopurua 22.000 € 
baino handiagoa danean, diruaren banaketa proportzioan egingo da.

Diru-laguntzak ordaintzea
Bermeoko Udalak diru-laguntzak zati bitan ordainduko ditu: %80a ekintza  
burutu baino lehen eta %20a, ekintza fakturekaz justifikatzerakoan. 
Aurkeztutako programa osoa justifikatzen ez bada, emon beharreko 
dirulaguntza berraztertuko da  taularen arabera. Dirulaguntza kopuru 
barriagaz likidatuko da.

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
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Diru-laguntzaren onuradunen betebeharrak
 Bermeon, paneletan ezin dira 40 kartel baino gehiago jarri. Hormatan 

be, ezin izango da kartelik jarri.
 Udalari jakinarazotea beste dirulaguntza batzuk hartzen badauz eta 

honen zenbatekoa (danen artean ezin izango dira %100 baino 
handiagoak izan).

Diru-laguntzaren justifikazioa 
- Dirulaguntzearen onuradunak urteko dirulaguntzearen 

justifikazinoa egin beharko dau, egoitza elektronikoan edo Berhaz 
bulegoan ekimena edo jaia egin eta gehienez hiru hileko epean. 
Urritik aurrera egiten diran ekimenen kasuan, epe muga 
abenduaren 30a izango da.

- Ebaluazino-memoria, Udaleko eranskineko edukiaren arabera 
egingo da: egindako ekintzen garapena, partehartzaileak, 
balorazinoa 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, horreek ez 
badabe balio diru-laguntzearen 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 be, datuak zehazturik agertzen badira 
eta justifikazio osoaren %25a baino ez badira. Autopistako tiketak, 
garraio publikoko tiketak eta aparkalekuetako tiketak onartuko 
dira, beti be, aurkeztutakoak helburuagaz bat datozenean.

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

- Dirulaguntzagaz egin beharreko programa ez burutzeak edo 
dirulaguntzea ez justifikatzeak aurreko dokumentazioaren arabera, 
dirulaguntzea galtzea suposatuko dau, ordaindutako kopuruen 
itzulketagaz, gehiengoz 30 eguneko epean.

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

AURREIKUSITAKO 
KOSTUAK PROGRAMA 
HONETAN

2020. urterako 111.000 €
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera

JARRAIPEN ETA 
EBALUAKETARAKO 
ADIERAZLEAK:

  
 Dirulaguntza hau jasotzen daben Bermeoko kultur taldeen kopurua 

gitxienez 8 izatea.
 Bermeoko kultur taldeen kopurua, alkarlanean jarduten dabezanak 

Udaleko batzarretan edota beste kultur taldeekaz, gitxienez 3 izatea.
 Diruz lagundutako ekimen kopurua, gitxienez 10 izatea
 Gitxienez, herriko kale bitan jaiak egitea.
 6 ekimenetan partehartzaile kopurua gitxienez 300 pertsona izatea.

ERLAZIONATUTAKO 
AGIRIAK:

Eskaera eta justifikazioa egiteko eranskinak deialdiarekin argitaratuko 
dira.

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
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GENERO ERAGINA BAT ERE EZ

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

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

EZ

6.1.1. MERKATARITZA ESTABLEZIMENDUETAN ERROTULUAK EUSKARAZ IPINTZEKO 
DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREN OINARRI ZEHATZAK

ESPARRUA: EUSKARA
IN-E 180/04-19

UDAL SAILA: EUSKARA 

INSTRUKTOREA: Euskara teknikaria

BALORAZIO BATZORDEA: Euskara Saila

DIRULAGUNTZA EBATZIKO 
DAUAN ORGANOA:

Zinegotzi Arduraduna

EBAZPENA 
JAKINARAZTEKO EPEA:

Ebazteko eta jakinarazteko HILABETEKO epea egongo da, deialdiko 
eskaerak aurkezten diranetik zenbatzen hasita.

DIRU-LAGUNTZAREN 
LERROA:

Merkataritza establezimenduetan euskararen presentzia 
sustatzea.

KODEA:

AURREKONTUAN 
ZEHAZTUTAKO DIRU-
KOPURUA:

PARTIDA: 01400-33540-4710000 
2020an 2.000€
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera

HELBURUAK  Merkataritza eta enpresa arloan euskara erabiltzea sustatzea 
 Establezimenduetako identifikazio-ikurrak euskaraz jar 

daitezan laguntzea, udalerriko hizkuntza paisaia euskaraz 
egon daiten

EPEAK:  Eskaria aurkezteko epea: Oinarriak BAOan argitaratu eta 
hurrengo egunetik hasita urte bakoitzeko abenduaren 15era arte. 
Urte bakoitzean egindakoak guztiak izango leukie aukera.

 Jasotako eskariak heldu ahala ebatziko dira.

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
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07E40004701E00G6E4O1M5A3K2

Sinadurea eta datea
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE-BERMEOKO ALKATEA  -  30/06/2020

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  30/06/2020
12:53:51

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  SALIDA 01 2020 3213  -   30/06/2020 12:53

SALIDA: 20203213

Datea: 30/06/2020

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



BALORAZIO IRIZPIDE 
ZEHATZAK:

 Errotulua euskaraz idatzita egotea.
 Errotuluaren testua zuzen idatzita egotea. Hala ez balitz, 

zuzentzeko aukera izango dau eskatzaileak eta frogagiria 
aurkeztuta, diru-laguntza jasotzeko modua izango dau.

 Hala bajagoko, hirigintzako lizentzia eskatuta izatea.
 Elementu bat baino gehiago ipini gura badira, bakoitzari 

jagokozan agiriak aurkeztea.
 Bermeoko Udalarekin zorrik ez izatea, ezta Ogasunagaz edota 

Gizarte Segurantzagaz.

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK  Diruz lagunduko diran elkarteen eta udalaren arteko ahozko 
eta idatzizko harremanak, ahal dan kasu guztietan, euskaraz 
bideratuko dira.

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

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

 Taldeek izan daikiezan 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 emoten hastea 
dirulaguntzaren onuraduna.

Oharra: Publizitate edo zabalpen lana egiteko, euskara ez eze, 
beste hizkuntzaren bat erabili behar danean, euskarari 
lehentasun osoa emongo jako.

*Hizkuntza irizpideak azaltzeko, “elkarte” terminoa erabili da, baina 
irizpide honeek dirulaguntzen onuradun guztiek bete beharrekoak dira, 
dirulaguntza hartuko daben pertsona fisiko eta juridiko pribatu guztiek 
betetzekoak, hain zuzen ere.

ESKATZAILEAK: Bermeon kokatuta dagozan merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu-
enpresa txikietako titularrek eskatu ahal izango dabe diru-laguntza.

Diru-laguntzaren onuradunek, errotulua ipintzeagatik hirigintzako 
lizentzia eskatu behar daben kasuetan, hobaria izango dabe, tasaren 
%75ekoa.

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
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DIRUZ LAGUNDUKO DIRAN 
KONTZEPTUAK:

Lagunduko diran elementuak:
1- Establezimenduetako kanpoko errotulua
2- Autoetako errotulazioa
3- Toldoetako errotulazioa
4- Binilozko errotuluak

Diruz lagunduko ez diranak:
1- Finantza erakunde, hipermerkatu eta establezimendu-kate 

handietako errotuluak.
2- Izen propio, toponimo eta abizenak bakarrik adierazten 

dabezan errotuluak.
3- Errotuluaren gastua  bakarrik lagunduko da, ez diseinua, ez 

ipintzearen kostua, ezta diseinuaren bestelako osagaiak ere.

Establezimenduetan euskaraz jarriko diran errotuluen %75eko kostua 
gehienez, 300€-ko mugarekin. Errotulazioa diruz lagunduko da eta ez 
errotulazioa jartzeko euskarria. Biniloen kasuan, biniloa bere 
osotasunean diruz lagunduko da.

PROZEDURA ETA 
AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA:

 Diru-laguntza emoteko prozedura: konkurrentzia lehiakorra izango da,. 
baina konparaziozko baliospenik egin barik..

Diru-laguntza hau bateragarria izango da beste edozein diru 
laguntzarekin, edozein izaerakoa izanda ere. Beste diru-laguntza 
horreek beste administrazio batek, zein entitatek emondako diru 
laguntzak izan daitekez, beti ere guztiak batuta diruz lagundu 
daitekeen kostuaren % 100 baino gehiagokoa ez bada. Gain-
finantzaketarik balego, diruz lagundutako kostuaren mugaraino 
murriztuko litzateke diru laguntza.

Baldintzak betetzen dabezan eskariak Euskara zinegotzi delegatuaren 
dekretu bitartez onetsiko dira, errotulua ipinita dagoela frogatzeko 
argazkia aurkeztu eta gero.

Deialdi honetan aurreikusi ez diranak Balorazio batzordeak aztertu eta 
ebatziko ditu, diru-laguntzak arautzen dituen 38/2003 Legeari jarraiki.

Aurkeztu beharreko agiriak:
  - Merkataritza establezimenduetan errotuluak euskaraz ipintzeko 
diru- laguntza eskatzeko orria beteta
- Errotuluaren zirriborroa, aurreikusitako testuarekin (errotulua jarri 
aurretik)
- Jatorrizko faktura (bananduta alde batetik, errotulazioaren 
zenbatekoa, eta bestetik, errotulazio hori jartzeko euskarria). Faktura 
hori ordainduta dagoela adierazi beharko da.
- Ipinitako errotuluaren argazkia
- Ogasunagaz eta Gizarte Segurantzagaz zorrik ez eukitzearen 
agiriak, edo udalak egiaztatu ahal izateko berariazko baimena.

AURREIKUSITAKO 
KOSTUAK PROGRAMA 
HONETAN: 

2020. urterako 2.000 €
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera

JARRAIPEN ETA 
EBALUAKETARAKO 

 Udalerrian zabaldu diran jardueretatik, errotuluak euskaraz 
jartzearren emondako diru-laguntza kopurua.

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
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ADIERAZLEAK  Egindako eskaeretatik emondako diru-laguntza kopurua.
 Urtean zehar diruz lagundutako errotulu kopurua
 Diru-laguntzaren ordainketa data interesdunei

ERLAZIONATUTAKO 
AGIRIAK:

Eskari orria

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

6.1.2. GIDABAIMENA EUSKARAZ PRESTATU ETA ATERATZEKO URTEKO DIRU-LAGUNTZEN 
DEIALDIAREN OINARRI ZEHATZAK

ESPARRUA: EUSKARA
IN-E 180/04-19

UDAL SAILA: EUSKARA 

INSTRUKTOREA: Euskara teknikaria

BALORAZIO BATZORDEA: Euskara Saila

DIRULAGUNTZA 
EBATZIKO DAUAN 
ORGANOA:

Zinegotzi Arduraduna

EBAZPENA 
JAKINARAZTEKO EPEA:

Ebazteko eta jakinarazteko HILABETEKO epea egongo da, deialdiko 
eskaerak aurkezten diranetik zenbatzen hasita.

DIRULAGUNTZAREN 
LERROA:

Gidabaimena euskaraz prestatu eta ateratzeko dirulaguntza

KODEA:

AURREKONTUAN 
ZEHAZTUTAKO DIRU-
KOPURUA:

PARTIDA:: 01400-33540-4800102
2020an 1.000€
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera 

HELBURUAK 
 Bermeoko bizilagunen bizitzaren arlo guztietan euskararen 

erabilera normalizatzea

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
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 Euskararen erabilera sustatzeko udalerriko eragileekin batera 
ekimenak eta programak bideratzea

EPEAK:  Eskaria aurkezteko epea: Oinarriak BAOan argitaratu eta hurrengo 
egunetik hasita urte bakoitzeko abenduaren 15era arte. Urte bakoitzean 
egindakoak guztiak izango leukie aukera.

 Jasotako eskariak heldu ahala ebatziko dira.

BALORAZIO IRIZPIDE 
ZEHATZAK:

 Bermeon erroldatuta egotea
 Gidabaimenaren prestakuntza euskaraz egitea
 B mailako gidabaimenaren azterketa teorikoa euskaraz eginda eta 

gaindituta izatea eskaerak aurkezteko epea amaitu baino lehen
 Bermeoko Udalarekin eta Ogasunarekin zorrik ez izatea

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK  Diruz lagunduko diran elkarteen eta udalaren arteko ahozko eta 
idatzizko harremanak, ahal dan kasu guztietan, euskaraz bideratuko 
dira.

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

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

Oharra: Publizitate edo zabalpen lana egiteko, euskara ez eze, beste 
hizkuntzaren bat erabili behar danean, euskarari lehentasun osoa 
emongo jako.

*Hizkuntza irizpideak azaltzeko, “elkarte” terminoa erabili da, baina irizpide 
honeek dirulaguntzen onuradun guztiek bete beharrekoak dira, dirulaguntza 
hartuko daben pertsona fisiko eta juridiko pribatu guztiek betetzekoak, hain 
zuzen ere.

ESKATZAILEAK: Bermeon erroldatuta egon eta gidabaimena ateratzeko azterketa 
teorikoa euskaraz egin eta gainditzen daben pertsonak.

DIRUZ LAGUNDUKO 
DIRAN KONTZEPTUAK

B mailako gidabaimena prestatu eta azterketa teorikoa euskaraz egin eta 
gainditzea.

Baldintzak betetzen dabezan eskatzaileek 150 euroko diru-laguntza jasoko 
dabe.

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E40004701E00G6E4O1M5A3K2

Sinadurea eta datea
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE-BERMEOKO ALKATEA  -  30/06/2020

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  30/06/2020
12:53:51

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  SALIDA 01 2020 3213  -   30/06/2020 12:53

SALIDA: 20203213

Datea: 30/06/2020

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



PROZEDURA ETA 
AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA:

 Diru-laguntza emoteko prozedura: konkurrentzia lehiakorra izango da,. baina 
konparaziozko baliospenik egin barik..

Dirulaguntza hau bateragarria izango da beste edozein diru-
laguntzarekin, edozein izaerakoa izanda ere. Beste diru-laguntza 
horreek beste administrazio batek, zein entitatek emondako diru-
laguntzak izan daitekez, beti ere guztiak batuta diruz lagundu 
daitekeen kostuaren % 100 baino gehiagokoa ez bada. Gain-
finantzaketarik balego, diruz lagundutako kostuaren mugaraino 
murriztuko litzateke diru-laguntza.

Baldintzak betetzen dabezan eskariak Euskara zinegotzi 
delegatuaren dekretu bitartez onetsiko dira.

Deialdi honetan aurreikusi ez diranak Balorazio batzordeak aztertu 
eta ebatziko dauz, diru-laguntzak arautzen dauzen 38/2003 Legeari 
jarraiki.

Aurkeztu beharreko agiriak:
- Eskaera orri guztiak beteta
     . Diru-laguntzea eskatzeko orria
     . Aurrekontua. Diruz laguntzeko gastua
     . Gidabaimena euskeraz prestatu eta ateratzeagagaitik dirulaguntzea (I. 
eranskina) 
     . Diru sarreren eta gastuen zerrendea
     . Jarduera txostena edo memoria
     . Zuritze kontuaren adierazpena
- Nortasun Agiriaren fotokopia
- Prestakuntza euskaraz jaso eta gainditutako azterketa teorikoa 
euskaraz egin dauala ziurtatzen dauan agiria
- Erakunderen baten diru-laguntza jaso izanaren kasuan, horren frogagiria
- Ogasunagaz zorrik ez eukitzearen agiria, edo udalak egiaztatu ahal izateko 
berariazko baimena.

AURREIKUSITAKO 
KOSTUAK PROGRAMA 
HONETAN:
 

2020. urterako 1.000 €
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera

JARRAIPEN ETA 
EBALUAKETARAKO 
ADIERAZLEAK

 Diruz lagundutako gidabaimen kopurua
 Gidabaimenaren azterketa teorikoa gainditu daben pertsonetatik, 

diruz lagundutako gidabaimen kopurua

ERLAZIONATUTAKO 
AGIRIAK:

- Dirulaguntza eskaria
- Gidabaimena euskaraz prestatu eta ateratzeagatik dirulaguntza orria

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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6.1.3. HOMOLOGATURIK DAGOZAN EUSKALTEGI EDOTA BARNETEGIETAN, 
HELDUENTZAKO EUSKALDUNTZE ETA ALFABETATZE IKASTAROAK EGITEN DABEZAN 
BERMEOKO BIZTANLEENTZAKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREN OINARRI ZEHATZAK

ESPARRUA: EUSKARA
IN-E 180/04-19

UDAL SAILA: EUSKARA

INSTRUKTOREA: Euskara teknikaria

BALORAZIO BATZORDEA: Herritar Batzordea

DIRULAGUNTZA EBATZIKO 
DAUAN ORGANOA:

Tokiko Gobernu Batzarra

EBAZPENA 
JAKINARAZTEKO EPEA:

Ebazteko eta jakinarazteko HILABETEKO epea egongo da, deialdiko 
eskaerak aurkezten diranetik zenbatzen hasita.

DIRULAGUNTZAREN 
LERROA:

Euskararen ezagutza areagotu eta erabilera sustatzea.

KODEA:

AURREKONTUAN 
ZEHAZTUTAKO DIRU-
KOPURUA:

PARTIDA: 01400-33540-4810315  
2020an 6.000€
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera 

HELBURUAK  Euskara ikasten ari diren Bermeoko bizilagunei erraztasunak 
emotea, matrikula ordaintzea eragozpena izan ez dakien euskara 
ikasteko

EPEAK:  Eskariak aurkezteko epea, urriaren 1etik 30era bitartean luzatuko da.
 Justifikazioak: azaroaren 30a baino lehen egingo dira.

BALORAZIO IRIZPIDE 
ZEHATZAK:

 Bermeon erroldatuta egotea.
 Matrikula egiten den egunetik ikastaroa bukatzen denera arte emoniko 

orduen %80 edo gorako asistentzia edukitzea. Nahitaezko 
betebeharrengatik ez joatea edo gaixotasun-bajak erakunde 
eskudunak justifikatu beharko ditu.

 Hasten dan ikastaroa bukatzea. Ezin da urratsa edo euskaltegia aldatu 
erakunde eskudunaren baimenik izan gabe.

 Dirulaguntzaren emakida dakarren baldintzak betetzen dirala 
egiaztatze aldera behar diran jarduketak egiten baimentzea eta 
Bermeoko Udalak eskatzen deutson informazio guztia emotea.

Agiri hau benetakoa dala udalaren
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dozu.
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 Bermeoko Udalarekin eta Ogasunarekin zorrik ez izatea.

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK  Diruz lagunduko diran elkarteen eta udalaren arteko ahozko eta 
idatzizko harremanak, ahal dan kasu guztietan, euskaraz bideratuko 
dira.

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

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

Oharra: Publizitate edo zabalpen lana egiteko, euskara ez eze, beste 
hizkuntzaren bat erabili behar danean, euskarari lehentasun osoa 
emongo jako.

*Hizkuntza irizpideak azaltzeko, “elkarte” terminoa erabili da, baina irizpide 
honeek dirulaguntzen onuradun guztiek bete beharrekoak dira, dirulaguntza 
hartuko daben pertsona fisiko eta juridiko pribatu guztiek betetzekoak, hain 
zuzen ere.

ESKATZAILEAK: Onuradun  izango  dira homologaturiko euskaltegi edo barnetegietan 
euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak egiten ari diran pertsona 
fisikoak.

Diru-laguntza horietatik kanpo geratuko dira graduondoko, doktorego, 
master eta karrerarako ikastaroak. Halaber, ez dira diruz lagunduko 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak arauturiko irakaskuntza (Hizkuntza 
Eskola Ofizialak, esaterako) ezta beste erakunde batek antolatutako 
ikastaroak ere, esaterako IRALE eta HAEEren bidezko ikastaroak

DIRUZ LAGUNDUKO DIRAN 
KONTZEPTUAK:

 Oinarrizko Errenta edo Gizarte Larrialdiko Laguntzarik jasotzen 
daben eskatzaileentzat: gehienez, matrikularen % 70.

 Dirulaguntzaren xede dan ikasturte osoan langabezian dagozan 
langabetuentzat: gehienez, matrikularen % 60. Zati batean bada, 
modu proportzionalean aplikatuko da.

 Gainontzeko ikasleentzat: gehienez, matrikularen % 50 

Ikasle bakoitzak, gehienez, 300 €-ko dirulaguntza jaso ahal izango dau 
ikastaro bakoitzeko.

Urtean zehar egin daitekezan ikastaro guztiengatik ikasle bakoitzak, 
gehienez, 500 € jaso ahal izango ditu.

PROZEDURA ETA AURKEZTU 
BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA:

Dirulaguntza emoteko prozedura: konkurrentzia lehiakorra izango da, baina 
konparaziozko baliospenik egin barik.

Dirulaguntza hau bateragarria izango da beste edozein 
dirulaguntzarekin, edozein izaerakoa izanda ere. Beste dirulaguntza 
horreek beste administrazio batek, zein entitatek emondako 
dirulaguntzak izan daitekez, beti ere guztiak batuta diruz lagundu 
daitekeen kostuaren % 100 baino gehiagokoa ez bada. Gain-
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finantzaketarik balego, diruz lagundutako kostuaren mugaraino 
murriztuko litzateke dirulaguntza.

Instruktoreak egindako txosten teknikoaren gainean balorazio-
batzordeak diktaminatu eta Tokiko Gobernu Batzarrean ebatziko dira, 
abenduaren 15a baino lehen.

Aurkeztu beharreko agiriak:
- Eskaera orri guztiak beteta
     . Diru laguntzea eskatzeko orria
     . I. eranskina beteta
     . Ikaslearen ibilbidea dokumentua edo horren baliokidea 
- NANaren fotokopia 
- Beste diru laguntza eskaerarik egin bada, eskari horren kopia, ez bada 
udala baimendu hori eskuratzeko
- Langabeek, lan-bizitzaren ziurtagiria.
- Oinarrizko Errenta edota Gizarte Larrialdiko Laguntzarik jasotzen 
dabenek laguntza hori jasotzen dabela egiaztatzen dauan agiria.
- Matrikula ordaindu izanaren egiaztagiria. Barnetegien kasuan, 
bakarrik ikastorduen matrikulari jagokon kostua.
- Ikaslearen ibilbidea-osoa-“ agiria edo horren baliokidea
- Ogasunagaz zorrik ez eukitzearen agiria, edo udalak egiaztatu ahal izateko 
berariazko baimena.

AURREIKUSITAKO KOSTUAK 
PROGRAMA HONETAN: 

2020. urterako 6.000 €
Datozen urteetan, urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera

JARRAIPEN ETA 
EBALUAKETARAKO 
ADIERAZLEAK

 Bermeoko euskaltegietan egindako matrikuletatik, udalak diruz 
lagundutako matrikula kopurua 

 Gutxienez, 50 matrikula diruz laguntzea.

ERLAZIONATUTAKO 
AGIRIAK:

- Euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak egiteko dirulaguntza
- Dirulaguntzaren eskaera

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
7.1.1. BERMEON MERKATARITZA ETA OSTALARITZA DINAMIZATZEKO LAGUNDUKO 
DABEN EKINTZAK ANTOLATZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN OINARRIAK. 

ESPARRUA: MERKATARITZA 
IN-E 180/01-15

UDAL SAILA: Alkatetza

INSTRUKTOREA: Behargintzako zuzendaria

Agiri hau benetakoa dala udalaren
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BALORAZIO BATZORDEA: Lurralde batzordea

DIRULAGUNTZA EBATZIKO 
DAUAN ORGANOA

Tokiko Gobernu Batzarra

EBAZPENA 
JAKINARAZTEKO EPEA:

Ebazteko eta jakinarazteko HILABETEKO epea egongo da, deialdi 
bakoitzean eskaerak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita.

DIRULAGUNTZAREN 
LERROA:

Merkataritza eta/edo ostalaritza dinamizatzeko ekintzak.

KODEA:

AURREKONTUAN 
ZEHAZTUTAKO DIRU 
KOPURUA:

Partida zenbakia: 00800-91211-4810134
2020. urterako: 15.000€
Datozen urteetan, urte bakotxeko aurrekontuan jasotako kopurua

HELBURUAK:
Oinarri-arau hauen helburua merkataritza eta ostalaritza dinamizatzeko 
garatzen diran ekintzak finantzatzeko Bermeoko Udalak emoten dauan 
dirulaguntza arautzea da. Halaber, dinamizazio ekintzak ezartzearen 
aldeko apustua egin nahi da.
Dirulaguntza honeek emotean, Bermeoko Udalak udalerriko denda 
txikietako merkataritza eta ostalaritza sustatu nahi ditu. Helburu hori 
lortzeko antolatu nahi ditu sustapen-jarduerak eta merkataritza- 
ostalaritza animaziorako ekintzak, Udalaren sustapen ekonomikorako 
sailak (Behargintza) ongi deritzen jarduera guztiak.

EPEAK:

 Eskariak aurkezteko epea, oinarriak Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da.

 Eskariak aurkezteko epea, oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita HILABETEKO epean 
luzatuko da eta BERHAZ erregistro orokorrean egingo da.

 Justifikazioak: ekintza amaitzen danetik HIRUHILEKO epean 
izango dira, beti ere abenduaren 10a baino lehen. Abenduan 
egiten diran ekimenen kasuan, epea urtarrilaren 10a izango da.

Azaroaren 26ko 30/1992ko Legearen 38.4 artikuluak dioenaren 
gainerako eratara ere aurkez daitekez.

BALORAZIO IRIZPIDE 
ZEHATZAK:

1. Laguntza plan honen barruan honako onura honeek onartu ahalko 
dira:

- Urteko ekintzak egiteko laguntza ekonomikoak

Diruz lagungarriak izango dira urtez urte egiten diran proiektuaren 
jarduerak. Baztergarriak izango dira, aldiz, oinarri honeetan azaldutako 
helburuak betetzea xede ez dabenak.

Oinarri honeen babesean emoten diran laguntzen gehieneko 
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egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E40004701E00G6E4O1M5A3K2

Sinadurea eta datea
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE-BERMEOKO ALKATEA  -  30/06/2020

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  30/06/2020
12:53:51

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  SALIDA 01 2020 3213  -   30/06/2020 12:53

SALIDA: 20203213

Datea: 30/06/2020

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



zenbatekoa jarduera planaren sailkapenaren araberakoa izango da. 

- Dinamizazio ekintzak sailkatzeko irizpideak:

1. Ekintzaren edukia, originaltasuna, diseinua, aniztasuna eta oinarrien 
helburuarekiko egokitasuna (0-10 puntu bitartean)

2. Proposaturiko ekintza kopurua:
 Ekintza bakarra: 5 puntu
 2 eta 5 ekintza bitartean: 10 puntu
 5 ekintzatik gora: 20 puntu

3. Bermeoko itsas nortasun edota Bermeoko identitatearen gaia 
barneratu eta zabalkuntzaren aldeko egitasmoa.( 0-10 puntu 
bitartean)

4. Aurkeztutako ekintzan parte hartuko daben Bermeoko 
establezimendu kopuruaren aurreikuspena:
- 1-10 establezimendu bitartean: 2 puntu
- 10 - 30 establezimendu bitartean: 5 puntu
- 31 establezimendu baino gehiago: 10 puntu

5. Ekintza barritzaileak edo egiteko modu barriak erabiltzen dabezanak 
(0 - 10 puntu bitartean) 

6. Inguruko animazio eta  erakarpenerako ekintzak. Ekintzak Bermeoko 
hainbat esparru, gune, auzotan egitea (0-10 puntu bitartean)

7. Ekintzak hedabideetan izango daben oihartzunaren aurreikuspena 
eta ekintzetara hurbilduko dan jende kopuruaren aurreikuspena, bai 
herri mailan bai herritik kanpo (0-10 puntu bitartean) 

8. Emaitzak; hau da, errentagarritasun ekonomikoa. Ez dau zertan 
berehalakoa izan behar. Herriaren irudia zabaldu, herriaren 
ikusgaitasuna, parte-hartzaileak bertoko denda eta ostalaritza 
guneetan kontsumitzera erakartzea. (0 -  20 puntu bitartean)

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK  Diruz lagunduko diran elkarteen eta udalaren arteko ahozko eta 
idatzizko harremanak, ahal dan kasu guztietan, euskaraz 
bideratuko dira.

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

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

 Elkarteek euren jarduera arruntak bideratzeko (eskolak, 
tailerrak, entrenamenduak, saioak, ikastaroak…), erabiltzaileei 
edo herritarrei zuzenduta egingo dabezan ekintza guztietan, 
posible dan heinean, bermatuko da euskararen presentzia bai 
ahoz, zein idatziz (batzarrak, ate irekiak saioak, ekitaldiak…). 
Egunerokotasunean erabiltzaileei informazioa helarazteko edo 
herritarrei zuzenduta erabiltzen dabezan informazio kanaletan 
ere euskara erabiliko da posible dan kasu guztietan (watsapp 
taldeak, posta elektronikoak, sare sozialak…).

 Diruz lagunduko diren ekintzetan euskal musika jarriko da, bai 
jarduera orokorretan (eskolak, entrenamenduak…), 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 baleu(be), ekintzak 
publizitatzeko jendaurrean jarriko diran euskarriak Euskera 
Sailera bideratu ahalko dira honek hizkuntza kalitatea 
bermatzeko helburuarekin, gainbegiratze eta laguntza lana egin 
daian.

 Taldeek izan daikiezan zalantzak argitzeko, eta, jendaurreko 
ekintza idatzietan kalitatea bermatzeko, udaleko Euskera Sailari 
laguntza eskatzea gomendatzen da.
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 Gomendatzen da baita ere, Bikain Kalitate ziurtagiria edo Bai 
Euskarri ziurtagiria lortzeko pausuak emoten hastea 
dirulaguntzaren onuraduna.

Oharra: Publizitate edo zabalpen lana egiteko, euskara ez eze, 
beste hizkuntzaren bat erabili behar danean, euskarari 
lehentasun osoa emongo jako.

*Hizkuntza irizpideak azaltzeko, “elkarte” terminoa erabili da, baina 
irizpide honeek dirulaguntzen onuradun guztiek bete beharrekoak dira, 
dirulaguntza hartuko daben pertsona fisiko eta juridiko pribatu guztiek 
betetzekoak, hain zuzen ere.

ESKATZAILEAK:
2. Erakunde onuradunen betekizunak

1. Merkatari, ostalari edo herritar orok dirulaguntza honeek eskatu ahal 
izango dabez aurkeztutako ekintzen memorian ekintzak, egutegia, 
jarduerak egiteko baliabide ekonomikoak eta horreen jatorria ere 
xehetasun osoz adierazten badabez.

2. Eskatzaileek baldintza honeek bete beharko dabez eskaera 
aurkezteko unean eta gutxienez dirulaguntza emoten dan urte osoan 
mantendu beharko dabez:

a) Jarduera Bermeon egitea.
b) Helbide soziala eta fiskala Bermeon eukitzea.
c) Bermeoko Udalarekin ordaintzeko epe betearazlean zorrik ez 

eukitzea, ezpada zor horreek, horretarako eskumena daben udal 
organoek egiaztatuta egotea. 

d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarenak egunean 
eukitzea.

3. Ezin izango dabe dirulaguntzarik jaso eskubide hori azaroaren 17ko 
38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorreko 13.2 eta 13.3 artikuluek 
dakarrezan debekurako kausetan sartuta egotearren mugatuta edota 
kenduta daben elkarteek.

DIRUZ LAGUNDUKO DIRAN 
KONTZEPTUAK:

Diruz lagundu daitekezan proiektuak
Inola ere ezin izango dira diruz lagundu honako gastu honeek: 
- Onuradunen gastu arruntak, esaterako argindarra, telefonoa, ura, 

gasa… 
- Makineria, informatika ekipoak, obretarako gastuak eta abar 

moduko inbertsio gastuak. 
- Langileria gastuak. 
-  Finantza gastuak, BEZ kengarria, berreskuratze edo 

konpentsatuak izan daitekezan beste zerga edo tasa batzuk. 
- Ordezkaritza gastuak edo dietak.

Diruz lagundu daitekezan gastuak proiektuko jarduerei buruzko 
kostuak dira, eta urtean eginda ondorengo helburuak lortzea 
dabezanak xedetzat:

1. Diruz lagungarriak izango dira interesatuek  honako egitasmoak 
egiteko oinarrion barruan sartzen diran gastuak (kanpo geratuko 
dira berreskuratu edo konpentsatu daitekezan gastuak eta finantza 
gastuak):

a)  Dirulaguntzan planteatutako ekintzak, esaterako:
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— Ekintzak komunikatzeko euskarriak, promozio materiala eta 
zabaltzekoa diseinatzea: kartelak, eskuorriak…

— Diruz lagundutako ekintzen sustapenerako komunikazio 
materialak eta euskarriak zabaltzeko gastuak.

— Merkataritza eta ostalaritza sektore edo guneak sustatzeko 
herritarrei begirako animazio eta kanpo harremanetarako 
ekintzak.

— Diruz lagundutako ekintzaren barruan dagoan ekimenaren 
edozein kostu.

2. Diruz lagungarriak diran egitasmoak dirulaguntza emon dan urtean 
egingo dira.

3. Inola ere ezin izango dira diruz lagundu honako ekintza honeek:

— Webguneak, sare sozialetan kokatzea, euskarri informatikoak 
eta abar, ez badira interes kolektiborako.

PROZEDURA ETA 
AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA:

3. Dirulaguntzaren prozedura: Konkurrentzia lehiakorra .

 Diru-laguntza lortutako puntuaketa eta proiektuaren aurrekontuaren 
araberakoa izango da.

 Aurrekontuko dotazio osoa ez da egongo zetan banatu. 
Aurkeztutako proposamenek gutxienez, 20 puntu lortu beharko 
dabez diru-laguntzaren bat jasotzeko.

 Ezarritako irizpideen arabera lortutako puntuazioa kontuan hartuz, 
emon beharreko dirulaguntzaren gehieneko kopuruak honako 
honeek izango dira:

PUNTUAK FINANTZIAZIOA
70-100 %80
50-69 %60
20-49 %50

Gehienezko diru-kopurua: 10.000€
Puntuazioaren arabera esleitu beharreko dirulaguntza guztien kopurua 
dirulaguntza programa honetarako aurreikusitakoa baino handiagoa 
danean, diruaren banaketa proportzioan egingo da.

Agiriak
Eskaera eta justifikazioa egiteko eranskinak deialdiarekin argitaratuko 
dira.

Akatsak zuzentzea
Eskaerak eskatutako datu guztiak ez balekarz, edota eskatutako agiri 
guztiak ez balegoz edo akastuna balitz, eskatzaileari 10 egun 
balioduneko epea emongo litzakio, errekerimenduaren jakinarazpenaren 
hurrengo egunetik hasita, akatsak zuzendu daizan edo derrigorrez 
aurkeztu beharreko agiriak aurkeztu daizan. Antzemandako akatsak ez 
balira horretarako emondako epean zuzenduko, emongo dan ebazpena 
ukatutzat hartuko da Herri Administrazioen Prozedura Administratibo 
Orokorra onartzen dauan urriaren 2ko 39/2015 Legearen 68. 
artikuluarekin bat.

Ordaintzeko prozedura eta justifikazioa
Emondako dirulaguntzak honako epe eta baldintzetan ordainduko dira:

a) Merkatari eta Ostalaritza dinamizatzeko ekintzak garatzeko 
dirulaguntza.
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Hasierako ordainketa bat egingo da, diru laguntza osoaren %80koa, 
ebazten danetik hilabeteko epean.

Diru-laguntza osoaren bigarren ordainketa (%20) urtea amaitu 
baino lehen  eta deialdian eskatutako dokumentazioa aurkeztu 
ostean ordainduko da.

Diruz laguntzeko moduko gastuak ezinbestez izango dira diruz 
lagundutako jarduerakoak eta dirulaguntza emoten daneko ekitaldian 
egin beharko dira. Gastu horreen zenbatekoa ezin da inolaz ere 
merkatuko baliotik gorakoa izan.

Ez balitz justifikatuko edo justifikazio eskasa egingo balitz, jasotako 
dirua eta berandutzako interesak itzuli egin beharko lirateke, 
Dirulaguntzen Lege Orokorreko 37. artikuluko 1. atalak dinonaren 
arabera.

Dirulaguntza emoteko aintzat hartu beharreko betekizunak aldarazteak 
emote-erabakia aldatzea ekarri ahal dau.

Erakunde eskatzailearen ordezkaritza karguak ezin izango dira izan, 
inola ere, diruz lagundutako jardueren hornitzaileak. 

Dirulaguntzaren %20 ordaintzeko balio daben agiri horreek aurkezteko 
epea ekintza amaitu eta 3 hilekoa izango da, beti ere abenduaren 
10a baino lehen.
Epe honetatik salbuetsita egongo dira, abenduan egiten diran 
ekintzak. Kasu honeetan epea urtarrilaren 10erarte luzatuko da 
gehienez.

Dirulaguntza ez da ordainduko onuraduna den entitateak beste 
dirulaguntzaren baten zuriketarik egin gabe badauka eta zuriketa 
horretarako epea igarota baldin badago.

Onuradunaren betebeharrak
Oinarri-arauotako dirulaguntzaren onuradunak honako betebehar 
honeek ditu:

a) Emondako diru-laguntza onartzea. Dirulaguntza emotearen 
jakinarazpena jasotzen dan egunetik hamabost eguneko epean entitate 
onuradunak idatziz eta berariaz dirulaguntzari uko egiten ez badeutso, 
onartutzat joko da.
b) Diruz laguntzeko eskatutako jarduerak egitea.
c) Diruz lagundutako jarduera egiteko beharrezko baimenak lortu eta 
euretako zehaztapenak betetzea.
d) Diruz lagundutako jardueretako zabalkundea egiteko erabiltzen diran 
bitarteko eta materialetan Bermeoko Udalaren babesa espresuki 
adierazi behar da. Helburu hori lortze aldera, euskarri guztietan, 
karteletan, ikurretan, informazio grafikoan, idatziz eta ahoz eta 
zabalkundea zein publizitatea izan daikeen jarduketetan ere agertu 
behar dau babesleak. Euskarri guztietan, Udalaren ikurra ondo ikusteko 
moduan egon behar da eta tamaina handieneko ikurra bezain handia 
izango da.
Halaber, materiala hedatzen bada, Udalari gutxienez ale bat emon 
behar jako.
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e) Indarrean dagoan araudiari jarraiki dirulaguntza emon dauan 
organoak egiaztatzeko egin daikezan jarduketak onartu eta lagundu, 
baita Udalak egin daiken bestelako finantza-kontrol, aurreko jarduketei 
dagokienez eskatzen jaken datu eta informazio emonda.
f) Organo eskudunaren aurrean betekizunak eta baldintzak bete dirala 
justifikatzea. Era berean, jarduera edo proiektua ere egin dirala eta 
dirulaguntzako jardueraren helburua ere bete dala justifikatuko da.
g) Udalari jakinaraztea helburu bererako beste administrazio batzuk eta 
entitate publiko zein pribatuek emon deutsoen diru-laguntzen barri.
Jakinarazpen hori, beste dirulaguntzen barri izan bezain laster egin 
behar da. Edonola ere, jasotako funtsak zertan erabili diran zuritu baino 
lehen egingo da.
h) Gertatzen dan edozein aldaketa jakinaraztea, baldin eta dirulaguntza 
jasotzeko kontuan hartua izan bada.
i) Lau urtez gordetzea jasotako funtsen egiaztagiriak, agiri elektronikoak 
barne, egiaztatzeko eta kontrolatzeko jarduketetan ezinbestekoak izan 
baitaitekez.
j) Udalari jakinaraztea zazpi lanegun baino lehen, diruz lagundutako 
jarduerak zein toki, egun eta ordutan diran. Aldaketarik balego, 
jarduerako dataren aurretik ere esan behar da, eta udalak aldaketa 
horreek onartu egin beharko ditu.
k) Behar dan bezala errespetatzea jarduera egiteko azpiegitura eta 
utzitako esparru publikoa. Jarduera egindakoan kalterik edo 
narriadurarik antzemango balitz, balorazioaren zenbatekoa 
dirulaguntzari kendu dakikeo, behin horretarako espedientea 
izapidetuta.

Dirulaguntzen aldiberekotasuna eta bateragarritasuna
Estatuko edo nazioarteko edozein Administraziok edo erakunde publiko 
edo pribatuk emondako beste diru laguntza batzuk jasotzea onartzen 
da, baldin eta euren zenbatekoak (bakarrik edo beste diru laguntza 
batzuekin batera) diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen ez 
badau edo eskatutako finantzaketaren zenbatekoa murriztea ez 
badakar, hala bajagoko, diruz lagundutako jarduera betetzeko.

AURREIKUSITAKO 
KOSTUAK PROGRAMA 
HONETAN:

2020. urterako: 15.000€
Datozen ureetan, urte bakotxeko aurrekontuan jasotako diru-kopurua.

JARRAIPEN ETA 
EBALUAKETARAKO 
ADIERAZLEAK:

- Dinamizazinorako zenbat ekintza antolatu diran
- Ekintzen kostua eta partehartzaile kopurua 
- Herritarren partehartze kopurua ekintzan

ERLAZIONATUTAKO 
AGIRIAK:

Eskaera eta justifikazioa egiteko eranskinak deialdiarekin argitaratuko 
dira.

GENERO ERAGINA BAT ERE EZ

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

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

Erabaki proposamenean jartzeko:

Oinarri espezifikoak aldatzeko zein onartzeko eskumena Tokiko Gobernu Batzarrari 
eskuordetuko zaio hurrengo kasuan:

- Ezinbesteko eta ezusteko kasuengatik diru-laguntza berezi edo premiazkoak eman 
behar direnean, beti ere, interes orokorreko kolektibo edo ekintzak laguntzeko.

Bermeon, 2020 ekainaren 30ean

Alkatea, Aritz Abaroa Cantuariense
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