2014 urteko hezkuntza-jarduera osagarrientzako diru-laguntzak egilesteko
oinarriak onartzea.
Tokiko Gobernu Batzarrak, bi mila eta hamalauko maiatzaren hogeita seian egin
zuen bileran, honako oinarriak onartu ditu:
HEZKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK
EGILESTEKO OINARRIAK
1.- Diru-laguntzaren xedea
Diruz lagundu daitezke ikastetxeek 2013-2014 ikasturtean bere hezkuntza
programen barruan burutu dituzten jarduera osagarriak.
Ikasleen guraso elkartea edo ikastetxea ordezkatzen duen organoak onartutako
jardueren ondorioz sortutako gastuak baino ez dira diruz lagunduko.
2.- Onuradunak
Udalerriko ikastetxeetako ikasleen guraso elkarteak izan daitezke diru-laguntza
hauen onuradunak eta ikastetxeko zuzendaritza organoa ere bai.
3.- Onuradunen eskakizunak
Onuradunek honako eskakizun hauek bete beharko dituzte:
1.- Zergekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ordainduta edukitzea.
2.- Ikasleen Guraso Elkarteen kasuan, Elkarte gisa eratuta egotea indarreko
legearen arabera.
3.- Ikastetxeen kasuan, Eusko Jaurlaritzak hezkuntza zentrotzat aitortua izatea.
4.- Trapagarango Udalak lehenenago eman dizkion diru-laguntzak justifikatuta
edukitzea.
4.- Eskaera aurkezteko modua
Oinarri hauen eranskin modura datorren eredu ofizialean aurkeztuko dira eskaerak.
Eskaerak Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira.
Honako agiri hauek aurkeztuko dira eskaerarekin batera:






Erakundearen ordezkariaren NANaren fotokopia
Elkarteen Erregistroan izena emanda egotearen ziurtagiria
Zergak ordainduta edukitzearen ziurtagiria
Gizarte Segurantzako obligazioak ordainduta edukitzearen ziurtagiria.
Burutuko diren jarduera osagarrien programa, Guraso Elkarteak edo
zentroko zuzendaritzak onartuta.
 Ikastetxeko ikasle-kopuruaren ziurtagiria, eta ikasleen taldekako banaketa.
5.- Eskaerak aurkezteko epea
Eskaerak egutegiko 30 eguneko epean aurkeztuko dira oinarri hauek argitaratzen
direnetik kontatzen hasita.

6.- Egilesteko prozedura
Egilesteko prozedura norgehiagoka izango da.
7.- Egilesteko irizpideak
Diru-laguntzak banatzeko kontuan hartuko dira honako irizpide orokor hauek:
ikastetxeko ikasle- eta talde-kopurua.
8.- Diru-laguntzaren zenbatekoa
Kultura, Hezkuntza, Gazteria eta Kiroleko Informazio Batzordeak aurkeztu diren
eskaera desberdinak aztertu ondoren, diru-laguntzak esleitzea proposatuko du, aurreko
atalean aipatutako irizpideen arabera.
9.- Organo eskudunak
Kulturako Batzorde Informatzailea izango da diru-laguntzak egilesteko behin
behineko ebazpena egingo duen organo eskuduna.
Erakunde desberdinei diru-laguntzak ematea erabakiko duen
Tokiko Gobernu Batzarra izango da.

organo eskuduna

10.- Ebazpena jakinarazteko epea
Diru-laguntza ematea ebazten denetik 15 eguneko epean jakinaraziko zaie
onuradunei.
11.- Kontabilitate-liburu eta erregistroak
Erakunde onuradunak kontabilitate-liburuak eta erregistroak eduki beharko dituzte,
legeak agintzen duen bezala.
12.- Justifikatzeko epea eta modua
2014ko urriaren 31 baino lehenago aurkeztu beharko da gastuen justifikazioa.
Subentzionaturiko gastuak justifikatzeko kontuaren bidez egingo da justifikazioa.
Gastuen justifikazioa onuradunak sinatuta egon beharko da. Justifikazioarekin batera
dagozkion fakturak aurkeztuko dira, indarreko legerian ezartzen diren baldintzak beteko
dituztelarik.
Ez da onartuko justifikatzeko agiri modura fakturentzako eskatzen diren baldintzak
betetzen ez dituen ezelako agiririk.
Fakturentzat eskatzen diren baldintzak hauexek dira:
- Jatorrizko faktura edo fotokopia konpultsatua
- Enpresaburuaren IFZa
- Enpresaburuaren izena
- Bezeroaren IFZa
- Bezeroaren izena
- Operazioaren deskribapena
- Zenbateko garbia, aplikaturiko BEZ mota

- Faktura zenbakia
- Faktura egin den eguna
Halaber, gastuen justifikazioari publizitaterako erabili den materialaren ale bat
erantsiko zaio (kartelak, eskuko programak,...)
13.- Diru-laguntzaren ordainketa
Diru-laguntza onartzen den unean egiletsitako diru-kopuruaren %100 ordainduko
da.
Ezarritako epeetan behar bezala justifikatzen ez bada edo Diru-laguntzen Lege
Orokorraren 37. artikuluan aipatzen diren diru-itzulketarako zioetako baten pean erortzen
bada, itzuli egin beharko da justifikatu ez den zenbatekoa.
14.- Inguruabarren aldaketa
Diru-laguntza jasotzeko inguruabarrak nabarmenki aldatzen badira, ebazpena
aldarazi daiteke.
15.- Beste diru-laguntza edo sarrerekiko bateragarritasuna
Emandako diru-laguntzak bateragarriak izango dira helburu bererako lortu
daitezkeen beste diru-laguntza eta sarrera batzuekin.
Lortutako beste sarrera batzuk gehi udalaren diru-laguntzak ez dute inoiz
jardueraren gastu osoa gaindituko.
16.- Araudi erregulatzailea
Oinarri hauetan ez ezik, azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorrean
xedatutakoaren arabera arautuko dira diru-laguntzak. Lege hori udaleko diru-bilketa
sailean eskura daiteke.
17.- Onuradunen betebeharrak
Onuradunaren betebeharrak dira:
a) Elkarteen araudi erregulatzaileak ezartzen dituen betebeharrak betetzea.
b) Diru-laguntza jasotzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituela justifikatzea.
c) Finantzak egiaztatzeko eta kontrolatzeko jarduketapean jarriko da eta behar
beste informazio emango du jarduketa horiek burutzeko.
d) Egilespen proposamena eman baino lehen egiaztatuko du zergak eta Gizarte
Segurantzarekiko gastuak ordainduta dauzkala.
e) Kontabilitate-liburuak edukiko ditu eta kasu bakoitzean onuradunari aplika
dakiokeen legeriak eskatzen dituen gainontzeko agiriak.
f) Jasotako fondoak zertan erabili diren justifikatzeko agiriak gordetzea.
g) Jasotako fondoak itzultzea, Diru-laguntzen Lege orokorraren 37 artikuluan
aipatzen diren zioetako bat gertatuz gero.
h) Gastuen justifikazioa aurkeztea.
i) Eskuko egitarauen aleetan, karteletan, argazkietan, argitarapenetan eta
programa garatzeko egiten den beste edozein agiri grafikotan, berariaz eta modu
argian argituko da Valle de Trápaga-Trapagarango udalaren babesa, haren
logotipoa jarriz era honetara:

1. Karteletan: beheko aldean jarriko da, gutxienez lekuaren %15 hartuko
duelarik.
2. Triptiko, foileto edo antzekoetan: lehen orrialdearen beheko aldean
jarriko da, lekuaren %20 hartuz.
j) Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntzatan argitaratuko dira jarduerak.
k) Indarreko arautegia beteko da jarduera eta ikuskizun publikoei dagokienean (
erantzukizun zibilaren asegurua, joko eta ikuskizunen arautegia, espazio
publikoa erabiltzeko udal baimena, etabar)
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Aitortzen du diru-laguntza hauen oinarri arautzaileak ezagutzen dituela eta
elkartearen izenean eskatzen du deitutako egilespen-prozeduran parte hartzea.
Valle de Trápaga-Trapagaranen, 2014ko ekainaren 3an.
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