2018KO MARTXOAK 9AN TOKIKO GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO OHIKO
BILKURA

Etorri diren batzordekideak:
Mikel Agirrezabala Ezkurdia
Etorri diren zinegotziak:
Itziar Arratibel Imaz
Jon Mikel Iglesias Otegui
Maria Iciar Jauregui Huarte
Lierni Muñoa Salaverria (Kontuhartzailea)
Idazkaria: Naia Ruiz de Eguino GarciaEchave

Ibarran 2018ko martxoaren 9an
udaletxeko
bilera-aretoan,
goizeko
hamaikak direnean Tokiko Gobernu
batzarrak bilera egin zuen eta alboan
adierazitako jaun-andreak elkartu ziren
ohiko bilkura egiteko asmoz, horretarako
deituta baitzeuden
Egintzaren buru Mikel Agirrezabala
Ezkurdia alkatea izan zen eta bitarteko
idazkari lanetan Naia Ruiz de Eguino
Udalburuak egintza ireki dela adierazi
ondoren, bilkura honetarako ditugun
gaiak aztertu eta eztabaidatu dira eta
honako erabaki hauek hartu dira

LEHENA:
1.2018KO OTSAILAREN 23KO AKTAREN ONARPENA
2018ko otsailaren 23an eginiko Gobernu batzarraren akta irakurri ondoren, hona
Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
BAKARRA: Onartzea 2018ko martxoaren 9an eginiko Gobernu Batzarraren akta
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BIGARRENA:
2.-2018KO OTSAILAREN 20AN BURUTURIKO GIZARTE POLITIKA, POLITIKA
FEMINISTA ETA ANIZTASUN BATZORDEAREN INGURUKO ERABAKIAK
Aurreikusita zeuden gaiak Udalbatzan onartzeko gaiak direla azaldu du Idazkariak.
Gaiak Udalbatzara igorriko dira.
HIRUGARRENA:
3.-2018KO MARTXOAREN 2KO HIRIGINTZA BATZORDEAREN
INGURUAN HARTURIKO ERABAKIAK.

IRIZPENEN

3.1 GIPUZKOAKO
ERABERITZEA

SAREAREN

URAK

ETA

IZASKUNGO

SANEAMENDU

Gipuzkoako Ur Kontsortzioak, ahoz, jakinarazi dio udalari Izaskungo saneamendu
sarea eraberritzeko beharrezkoak diren lanen azterketa eta aurreproiektua egitea
onartu duela.
Eskaria Ibarrako udalak 2018 urteko inbertsio plana onartzerakoan luzatu zion udalak.
Aurreproiektua egiteko udal zerbitzuen kolaborazioa eskatu dute Ur Kontsortzioko
teknikariak eta bereziki udalari eskatu diote delimitatzea zein eraikin sartuko diren
saneamendu sarean.
Udal arkitektoak hiri lurzoru klasifikazioa eta etxebizitza erabilera duten eraikuntzak
kontuan hartzea proposatze du.
2018ko martxoaren 2an eginiko Hirigintza batzordearen irizpena kontutan izanik, hona
Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
LEHENENGOA: Gipuzkoako Ur Kontsortziari Izaskungo saneamendu sarearen
azterketan ondorengo eraikinak kontuan hartzea eskatzen da.:
1-Izaskunburu 32 Ermitaño edo Izaskun txikia
-Ez dut kontsideratzen kontuan 01 806 partzelan dagoen txabola nekazal
ustiategiari loturik dagoelako.
2.- Izaskunburu 33 Ref. Cat 7676054- IZASKUN (Taberna)
3.- Izaskunburu 34. Ref Cat. 7676075 ERMITA.
4.- Izaskunburu 31A Ref. Cat 7676051- JATETXEA
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5.- Izaskunburu 31B Ref. Cat 7676051- JATETXEAREN BESTE ZATIA
6.- Izaskunburu 25B Ref. Cat 7676044- ARTETXE A
7.- Izaskunburu 25A. Ref. 7676044 ARTETXE B ((6042750G))
8.- Izaskunburu 27. Ref. 7676043 HAIZETXU
9.- Izaskunburu 26. Ref. 7676064 BORDABERRI
10.- Izaskunburu 28. Ref. 7676047 AIZTE
11.- Izaskunburu 29. Ref. 7676050. AROTZKABI
12.- Izaskunburu 30. Ref. 7676049. HARRIGAIN

Horiez gain, azterketa teknikoan, saretik gertu egon daitezkeen ondorengo
eraikinak kontuan hartzea eskatzen da azterketa teknikoan: Palazioetxe, Haize

leku, Elorbe.
BIGARRENA:Gipuzkoako Urakeri erabakiaren berri ematea.
LAUGARRENA:
4.-2018KO MARTXOAREN 5AN EUSKARA ETA HEZKUNTZA BATZORDEAREN
IRIZPENEN INGURUAN HARTURIKO ERABAKIAK

4.1. EUSKARA AROLKO DIRU-LAGUNTZEN OINARRIAK.
Euskara teknikariak 2018an euskara arloak emango dituen diru-laguntzak arautuko
dituzten oinarriak aurkeztu dizkie batzordekideei.
Aurreko urtekoen oso antzekoak dira, kontu-hartzailetza arloak eskatutako aldaketa
batzuk besterik ez dira egin. Aldaketa horien artean: euskara ikasteko nahikoa diru ez
daukaten interesatuek jarraitu beharreko prozesua zein izan den zehaztu da,
errotuluak euskaraz jartzen dituzten interesatuek eskaera aurkezteko epea errotulua
jarri eta 60 egunera murriztu da
2018ko martxoaren 5ean eginiko Euskara eta Hezkuntza batzordearen irizpena
kontutan izanik, hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
LEHENA.- Onartzea 2018. urtean euskara arlolko diru-laguntzak arautuko dituzten
oinarriak. (ikus I. eranskina).
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BIGARRENA.- Oinarriak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.

I. ERANSKINA

IBARRAKO UDALERRIAN EUSKARA SUSTATZEKO JARDUERETARAKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK.
HITZAURREA
Azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrak eta berori garatzen
duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartutako erregelamenduak
xedatzen dute tokiko udal diru-laguntzak arautzeko oinarrien markoa onetsi behar
direla, ordenantza nagusi baten bidez edo diru-laguntzen mota ezberdinetarako
ordenantza espezifikoen bidez.
2013ko ekainaren 7ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko 108. zenbakian argitaraturik
dagoen Ibarrako Udalaren Diru-laguntzen Ordenantza Orokorrak arautuko ditu dirulaguntza hauek emateko baldintza eta prozedura.
2016ko martxoaren 29ko GAOko 57. zenbakian argitaraturik dagoen 2016-2019 urte
bitarterako Ibarrako Udalaren diru-laguntzen Plan Estrategikoan xedatutakoari jarraiki
egiten da honako deialdia.
Diru-laguntzak iragarki, norgehiagoka, objektibotasun eta berdintasun printzipioen
arabera emango dira, Herri Administrazioa haiei atxikita baitago, besteak beste,
sustapen-jarduerak gauzatzerakoan.
1. XEDEA.
Oinarri hauen helburua da 2018. urtean Ibarran Euskara arloan emango diren eta
hurrengo paragrafoan aipatzen diren diru-laguntzak emateko oinarri zehatzak
ezartzea..
Oinarri zehatz hauetan aurreikusitako diru-laguntzak bertan ezarritako arauengatik
arautuko dira, bai eta emandako diru-laguntzei aplika dakiekeen gainerako indarreko
xehapenengatik ere (Diru-laguntzen 38/2003 Legea eta uztailaren 21eko 887/2006
Errege Dekretuan onartutako diru-laguntzen garapen araudia).
2. DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN ILDO ETA PROGRAMAK
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Diru-laguntza horiek, ondoren zehazten direnak izango dira:
a) 2017-2018 ikasturtean Euskaltegietan eta barnetegietan euskara ikasteko dirulaguntzak.
b) Establezimenduetako errotuluak euskaraz jartzeko diru-laguntzak.
c) Euskarazko web guneei diru-laguntzak.
d) Unibertsitateko euskarazko udako ikastaroetarako (UEU eta EHU) dirulaguntzak
Diru-laguntza horien oinarriak I., Il., III. eta IV. eranskinen bitartez arautzen dira,
hurrenez hurren.
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I. ERANSKINA
2017-2018 IKASTURTEAN EUSKALTEGIETAN ETA BARNETEGIETAN EUSKARA
IKASTEKO DIRU-LAGUNTZAK
1. Diru-laguntzaren xedea.
Diru-laguntza honen xedea da Ibarrako bizilagunak euskara ikastaroetan parte
hartzera bultzatzea. Hori dela-eta, Ibarrako Udalak diru-laguntzak emango dizkie 20172018 ikasturtean euskaltegiren edo barnetegiren batean euskara ikasten ari diren
ibartarrei.
2. Onuradunak.
Diru-laguntza honen onuradunak izango dira, ikastaroa hasi baino gutxienez sei
hilabete lehenagotik Ibarran erroldatutako herritarrak. Diru-laguntza eskatzeko
eskubidea izango dute herrian bertan ikasten dutenek bai eta herritik kanpoko
euskaltegietan ikasten duten ibartarrek.
3. Baztertuak
Deialdi honetatik kanpo gelditzen dira ondorengoak:
a) Ebazpen irmo bidez diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko eskubidea
galdu dutenak
b) Konkurtso-deklarazioa eskatu dutenek, edozein prozeduretan kaudimengabe
aitortua izan direnak, konkurtso-deklarazioan jada daudenak, esku-jartze
judizialera lotutakoak edo konkurtso sailkapen sententzian ezarritako ez
gaitasun epea amaitu gabe konkurtso legearen arabera ez gaitutako pertsonak.
c) Administrazioarekin eginiko edozein kontratu bertan behera uzteko errudun
aitortuak izan direnak.
d) Pertsona fisikoa, merkataritza sozietateetako administratzaileak edota beste
pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak sartuta daudenean
kontratatzeko bateraezintasun kasuren batean, bakoitzean aplikaziokoa den
legeria espezifikoaren arabera; edo Hauteskunde Araubide Orokorraren
ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoak erregulatzen dituen hautetsi karguren
bat izatea.
e) Egungo xedapenek ezarritako zerga edo gizarte segurantzari buruzko
betebeharrak ez betetzea
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f) Zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskal gisa sailkatutako herrialde edo
lurralde batean dagoenean
g) Udal honek emandako diru-laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako
obligazioak ordaindu gabe dituztenean.
h) Diru-laguntzak itzultzeko betebeharrean egonik, ordainketa eginda ez dutenek
(diru-laguntza itzultzeko prozeduraren zordun gisa).
i)

Diru-laguntzen Lege Orokorraren edo Zergei buruzko Legearen arabera, dirulaguntzak lortzeko aukera ebazpen irmo bidez galduta dutenek.

j)

Entitatearen ordezkariren baten lege-bateraezintasuna Udaleko langile edo
hautetsiekin

4. Bete beharreko baldintzak.
Diru-laguntza eskuratu nahi dutenek honako betebehar hauek bete beharko dituzte:
a) Ibarran erroldatuta egotea, gutxienez ikasturtea hasi baino sei hilabete
lehenagotik.
b) Ikastaroa edo ikasturtea amaitu artean Ibarran erroldatuta jarraitzea.
c) 2017-2018 ikasturtean euskaltegi edo barnetegiren batean euskara ikastaro
batean parte hartzea.
d) Matrikula ordaindu izana.
e) Ikastaroa bukatzea eta gutxieneko aprobetxamendua izatea. Hau ikastaroa
jaso den Euskaltegiak edo barnetegiak egindako ziurtagiri bidez justifikatuko da.
f) Gutxienez, %85eko asistentzia izatea.
g) Diru-laguntzak jasotzeko inolako debekuren batean sartuta ez egotea.
Debeku horiek azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluko 2. eta 3.
ataletan zehaztutakoak izango dira.
h) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela
egiaztatzen duen aitorpen erantzulea aurkeztea.
5. Diru-laguntzen bateragarritasuna.
1. Oinarri hauetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak izango dira bai beste Herri
Administrazioek emandako diru-laguntzekin bai erakunde publiko nahiz pribatuek
emandakoekin, helburua eta xedea berberak izanda ere.
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2. Beste laguntza batzuk jasotzen badira, guztira jasotako diru-laguntza ezin izango da
diruz lagundutako jardunen kostua baino handiagoa izan. Horrelakorik gertatuz gero,
muga hori gainditzearren, ematekoa den diru-laguntza Oinarri hauen kargura
murriztuko da.

6. Eskabideak, dokumentazioa eta aurkezteko epea.
Diru-laguntza eskaerak Ibarrako Udaleko Euskara Zerbitzuan aurkeztu ahal izango dira
deialdia Gipuzkoako Aldizkari (GAO) ofizialean argitaratzen denetik 2018ko uztailaren
27ko eguerdiko ordu bata arte.
Eskaerarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:
a) Eskaera orria, behar bezala beteta.
b) Nortasun Agiri Nazionalaren kopia.
c) Matrikularen kopia.
d) Euskaltegiak egindako ziurtagiria. Bertan honako gorabehera hauek zehaztu
beharko dira: Eskatzaileak ikastaroa bukatu eta gutxieneko aprobetxamendua
izan duen ala ez, eta asistentzia zenbatekoa izan den (ehunekotan).
e) Bestelako administrazioei eta erakunde publiko edo pribatuei egindako dirulaguntza eskaeren zein jadanik emandako diru-laguntzen gaineko aitorpena.
f) Eskatzaileak duen bankuko kontuaren titularitatea egiaztatuko duen agiria.
Udalak beharrezkoa irizten dion informazio osagarria eskatu ahal izango die
eskatzaileei eskabidean adierazitakoa egia dela ziurtatzeko.
Diru-laguntza eskaera aurkezteaz bat, eskatzaileak deialdian ezarritako baldintza
guztiak betetzen dituela, eta oinarri hauek osotasunean onartzen dituela aitortuko du.
Halaber, eskabidean agertzen diren datu pertsonalak bere baimenarekin hartu direla
adieraziko du, eta datu horiei tratamendu automatizatua emateko baimena emango du.
Eta era berean, datuak behar bezala baimenduta dauden Udalaren fitxategietan
sartzea onartuko du. Horretaz gain, datu horiek erabiltzeko baimena emango du, baldin
eta erabilera hori Udalaren kudeaketara mugatzen bada.
Atal honetan aipatutako dokumenturen bat aurkeztu ezean, eskatzaileari hamar
eguneko epea emango zaio aurkeztutako dokumentazioa zuzen edo osa dezan. Hori
horrela egin ezean, eskaerari uko egiten diola uste izango da, eta beste tramiterik egin
gabe, artxibatu egingo da.
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Eskaera aurkezteak ez du, berez, diru-laguntza jasotzeko eskubiderik ematen, dirulaguntza orok berekin duen iritziaren araberako izaera baitu diru-laguntza honek ere.

7. Diru-laguntza emateko prozedura.
Diru-laguntzak emateko prozedura zuzeneko emakida bidez tramitatuko da.
Diru-laguntzak Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako akordioaren bidez emango dira,
eta horretarako, gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango da.
Gobernu Batzarraren ebazpena, aldez aurretik, Euskara eta Hezkuntza Batzordeak
egin duen proposamenean oinarrituko da. Horrela, Euskara eta Hezkuntza Batzordeak,
dagokion proposamena egin aurretik, aurkeztutako diru-laguntza eskabideak aztertuko
ditu, Euskara Zerbitzuak egindako txosten teknikoari jarraiki.
8. Diru-laguntzaren zenbatekoa.
Diru-laguntza kopurua ikasturteka izango da (irailetik abuztura).
Ibarrako Udalak eskatzaile bakoitzari emango dion diru-laguntza gehienez matrikularen
%100a izango da (ez materialarena).
Diru-laguntza hauek Ibarrako Udalak 2018 ekitaldirako indarrean duen aurrekontuko
481.335.00.00 zenbakidun partidaren kontura emango dira.
Laguntzetarako aurreikusitako diru izendapena adierazitako diru-laguntza emateko
bestekoa ez bada, diru-laguntzen onuradunen artean, diru-laguntzetarako den
gehienezko zenbateko osoaren banaketa proportzionala egingo da.
9. Onuradunen betebeharrak.
Honako hauek dira diru-laguntza honen onuradunek bete beharko dituzten
betebeharrak:
- Diru-laguntza gai izan den jarduera bete-betean burutzea.
- Diru-laguntza zertarako eman den, hartarako erabili behar da.
- Ibarrako Udalari aditzera eman beharko zaio, berak diruz lagundutako
jarduera hau burutzeko, onuradunak beste diru-laguntzaren bat eskuratu al
duen.
- Onuradunek indarrean dagoen araudian ezarritako betebehar orokorrak bete
beharko dituzte.
10. Diru-laguntzaren ordainketa.
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Tokiko Gobernu Batzarrak dagokion erabakia hartu ostean, diru-laguntzaren
zenbatekoa ordainketa bakarrean (%100) ordainduko da.
Ez da justifikaziorik aurreikusten, diru-laguntza ikasturtea/ikastaroa amaitzerakoan
ematen baita, eta eskaera egiteko orduan ikasturtea/ikastaroa eginda edukitzea
eskatzen baitzaie.
11. Ordainketa aurrerakina
Diru laguntza ematen duen organoak, ordainketa aurrerakinak erabaki ditzake
onuradunei emandako diru- laguntzetan, diru-laguntza horien jarduketei loturiko
finantzazio beharretarako.
Aurrerakina lortu ahal izateko interesatuak eskaera motibatua egin beharko du eta
erabakia alkate dekretuz bidez ebatzi ahal izango da, eskaera jaso eta ahalik eta epe
motzenean. Ordainketa zuzenean euskaltegiari edo barnetegiari egingo zaio
interesatuaren izenean.
Aurrerakin hau jasotzen duten interesatuek, eskaera egiteko garaian ez dituzte bete
beharko oinarri hauetako 4. puntuko b), d), e) eta f) baldintzak, behin betiko kitapena
egin arte.
12. Emandako diru-laguntzen aldaketak
Emakidaren baldintzak aldatzeak edo onuradunak aitortu gabeko bestelako dirulaguntza edo laguntzaren bat jasotzeak, batera edo bakarka, lagundutako proiektuaren
kostua gainditzen bada, diru-laguntzaren ebazpena aldatzea ekarriko du eta jasotako
dirua itzultzera behartuko da.
13. Kontrol eta jarraipena.
Oinarri hauetan arautzen den diru-laguntza sistema Ibarrako Udaleko kontuhartzailetza
departamentuak aurrera eraman dezakeen kontrol finantzarioaren mende egongo da.
Oinarri hauetako onuradunak behartuta daude kontrol finantzarioa egiten duten
funtzionarioei lankidetza eskaintzera eta horretarako eskatzen zaizkien agiriak eta
beharrezko informazioa eskuratuko diete.
Jarraipen eta kontrol prozesu horretan oinarri hauetako baldintzak ez direla betetzen
ikusten bada, beharrezko neurriak hartuko dira diru itzulketa egin dadin, eta kasua
bada, emandako diru-laguntza kobratzeko eskubidea galduko da.
14. Betebeharrak ez betetzea.
Onuradunak deialdi honetan aurreikusten diren baldintzetako bat ez betetzeak, dirulaguntza iraungiaraztea edo gutxitzea ekarriko du. Dena den, Diru-laguntzetarako
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Orokorra den azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluak eta harekin bat datorren
gainontzeko araudiak xedatzen dutena aplikatuko da.

15. Emandako diru-laguntzaren itzulketa.
Oinarri hauetako diru-laguntzak lotuta daude azaroaren 17ko diru-laguntzei buruzko
38/2003 lege Orokorraren itzulketa araubideari.
Elkarte baten aldetik deialdi honetan aurreikusten diren oinarrietako bat ez betetzeak
diru-laguntza iraungiaraztea edo gutxitzea ekarriko du. Dena den, Diru-laguntzetarako
Orokorra den azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluak eta harekin bat datorren
gainontzeko araudiak xedatzen dutena aplikatuko da.
Jarduera bertan behera geldituko balitz, edo eskaeran jaso zenetik guztiz ezberdina
baldin bada, jasotako diru-laguntza itzuli egin beharko da.
16. Erantzukizun eta zigor erregimena.
Oinarri hauetako diru-laguntza sistemaren pertsona fisiko eta juridiko onuradunak lege
honen mende daude: azaroren 17ko 38/2003 diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrak
ezarritako arau-hausteei buruzko erantzukizun eta zigor erregimena.
17. Interpretazioa.
Ibarrako Udaleko Euskara eta Hezkuntza Batzordeak erabakiko du oinarri hauek
interpretatzean sor daitekeen edozein zalantza.
18. Ordezko araudia.
Oinarri hauetan aurreikusten ez den guztirako, Herri Erakundeei aplikatu beharreko
araudiak dioena beteko da, bereziki, diru-laguntzetarako azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorrak eta uztailak 21eko 887/2006 Errege Dekretuaz onartutako Legeak zehazten
duen Arautegiak diotena hartuko dira kontuan.

II. ERANSKINA
ESTABLEZIMENDUETAKO ERROTULUAK EUSKARAZ JARTZEKO DIRULAGUNTZAK
1. Diru-laguntzaren xedea.
Diru-laguntza honen xedea da Ibarrako establezimenduetako irudi linguistikoa
euskaraz jartzeko laguntza ematea. Hori dela-eta, Ibarrako Udalak diru-laguntza
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emango die merkataritza eta ostalaritza establezimenduen fatxadan euskara hutsean
idatzitako errotulu nagusia jarri nahi duten ibarrako ostalari eta merkatariei.

2. Onuradunak.
Diru-laguntza honen onuradunak izango dira Ibarrako merkataritza edo ostalaritza
arloko establezimenduetako titularrak, establezimenduen fatxadan jarritako euskara
hutsezko errotulu nagusia jartzen dutenak.
3. Baztertuak
Deialdi honetatik kanpo gelditzen dira ondorengoak:
a) Ebazpen irmo bidez diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko eskubidea
galdu dutenak
b) Konkurtso-deklarazioa eskatu dutenek, edozein prozeduretan kaudimengabe
aitortua izan direnak, konkurtso-deklarazioan jada daudenak, esku-jartze
judizialera lotutakoak edo konkurtso sailkapen sententzian ezarritako ez
gaitasun epea amaitu gabe konkurtso legearen arabera ez gaitutako pertsonak.
c) Administrazioarekin eginiko edozein kontratu bertan behera uzteko errudun
aitortuak izan direnak.
d) Pertsona fisikoa, merkataritza sozietateetako administratzaileak edota beste
pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak sartuta daudenean
kontratatzeko bateraezintasun kasuren batean, bakoitzean aplikaziokoa den
legeria espezifikoaren arabera; edo Hauteskunde Araubide Orokorraren
ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoak erregulatzen dituen hautetsi karguren
bat izatea.
e) Egungo xedapenek ezarritako zerga edo gizarte segurantzari buruzko
betebeharrak ez betetzea
f) Zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskal gisa sailkatutako herrialde edo
lurralde batean dagoenean
g) Udal honek emandako diru-laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako
obligazioak ordaindu gabe dituztenean.
h) Diru-laguntzak itzultzeko betebeharrean egonik, ordainketa eginda ez dutenek
(diru-laguntza itzultzeko prozeduraren zordun gisa).
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i)

Diru-laguntzen Lege Orokorraren edo Zergei buruzko Legearen arabera, dirulaguntzak lortzeko aukera ebazpen irmo bidez galduta dutenek.

j)

Entitatearen ordezkariren baten lege-bateraezintasuna Udaleko langile edo
hautetsiekin

4. Bete beharreko baldintzak.
Diru-laguntza eskuratu nahi dutenek honako betebehar hauek bete beharko dituzte:
a) Establezimendua irekitzeko Udalaren baimena izatea.
b) Errotulua instalatzeko Udalaren baimena izatea.
c) Errotulua euskara hutsean egon behar du (Adib: Etxetxikia arrandegia).
Errotulu nagusiak izen berezia bakarrik badu, ez da diru laguntzarik emango
(Adib: Etxetxikia)
d) Diru-laguntza jaso ahal izateko, errotulu nagusia euskara hutsez egoteaz
gain, establezimenduaren hizkuntza paisaia finko eta orokorrak (erakusleihoa,
toldoa, barruko oharrak, prezioak…) euskaraz ere egon behar du.
e) Diru-laguntzak jasotzeko inolako debekuren batean sartuta ez egotea.
Debeku horiek azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluko 2. eta 3.
ataletan zehaztutakoak izango dira.
f) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela
egiaztatzen duen aitorpen erantzulea aurkeztea.
5. Diru-laguntzen bateragarritasuna.
1. Oinarri hauetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak izango dira bai beste Herri
Administrazioek emandako diru-laguntzekin bai erakunde publiko nahiz pribatuek
emandakoekin, helburua eta xedea berberak izanda ere.
2. Beste laguntza batzuk jasotzen badira, guztira jasotako diru-laguntza ezin izango da
diruz lagundutako jardunen kostua baino handiagoa izan. Horrelakorik gertatuz gero,
muga hori ez gainditzearren, ematekoa den diru-laguntza Oinarri hauen kargura,
murriztuko da.
6. Eskabideak, dokumentazioa eta aurkezteko epea.
Diru-laguntza eskaerak Ibarrako Udaleko Erregistroan aurkeztu ahal izango dira
errotulu nagusia jarri ondorengo 60 egunen barruan. Ordainagiriaren data hartuko da
estreinako egun moduan.
Eskaerarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:
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a) Eskaera orria, behar bezala beteta.
b) Titularraren Nortasun Agiri Nazionalaren edo Identifikazio Fiskalerako
Kodearen kopia.
c) Establezimendua irekitzeko eta errotulua jartzeko baimenak, Ibarrako Udalak
emanak.
d) Faktura originala eta ordainketa agiriak.
e) Bestelako administrazioei eta erakunde publiko edo pribatuei egindako dirulaguntza eskaeren zein jadanik emandako diru-laguntzen gaineko aitorpena.
f) Eskatzaileak duen bankuko kontuaren titularitatea egiaztatuko duen agiria.
Udalak beharrezkoa irizten dion informazio osagarria eskatu ahal izango die
eskatzaileei eskabidean adierazitakoa egia dela ziurtatzeko.
Diru-laguntza eskaera aurkezteaz bat, eskatzaileak deialdian ezarritako baldintza
guztiak betetzen dituela, eta oinarri hauek osotasunean onartzen dituela aitortuko du.
Halaber, eskabidean agertzen diren datu pertsonalak bere baimenarekin hartu direla
adieraziko du, eta datu horiei tratamendu automatizatua emateko baimena emango du.
Eta era berean, datuak behar bezala baimenduta dauden Udalaren fitxategietan
sartzea onartuko du. Horretaz gain, datu horiek erabiltzeko baimena emango du, baldin
eta erabilera hori Udalaren kudeaketara mugatzen bada.
Atal honetan aipatutako dokumenturen bat aurkeztu ezean, eskatzaileari hamar
eguneko epea emango zaio aurkeztutako dokumentazioa zuzen edo osa dezan. Hori
horrela egin ezean, eskaerari uko egiten diola uste izango da, eta beste tramiterik egin
gabe, artxibatu egingo da.
Eskaera aurkezteak ez du, berez, diru-laguntza jasotzeko eskubiderik ematen, dirulaguntza orok berekin duen iritziaren araberako izaera baitu diru-laguntza honek ere.
7. Diru-laguntza emateko prozedura.
Diru-laguntzak emateko prozedura zuzeneko emakida bidez tramitatuko da.
Diru-laguntzak alkate dekretu bidez hartutako akordioaren bidez emango dira, eta
horretarako, gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango da.
Alkate dekretuaren ebazpena, aldez aurretik, Euskara eta Hezkuntza teknikariak egin
duen proposamenean oinarrituko da. Horrela bada, proposamena egin aurretik,
Euskara eta Hezkuntza teknikariak aurkeztutako diru-laguntza eskabideak aztertuko
ditu, eta txosten teknikoa egingo du.
8. Diru-laguntzaren zenbatekoa:
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Ibarrako Udalak euskara hutsez jarritako errotulu berriaren %50 ordainduko dio
eskatzaileari, 450 €ko mugapean.
Errotulu nagusiak euskara hutsez egon behar du (adib: Larrarte arrandegia). Errotulu
nagusiak izen berezia bakarrik badu, ez da diru laguntzarik emango (Adib: Larrarte).
Diru-laguntza jaso ahal izateko, errotulu nagusia euskara hutsez egoteaz hain,
establezimenduaren hizkuntza paisaia finko eta orokorrak (erakusleihoa, toldoa,
barruko oharrak, prezioak…) euskaraz ere egon behar du.
Diru-laguntza hauek Ibarrako Udalak 2018 ekitaldirako indarrean duen aurrekontuko
481.335.00.00 zenbakidun partidaren kontura emango dira.
Laguntzetarako aurreikusitako diru izendapena adierazitako diru-laguntza emateko
bestekoa ez bada, diru-laguntzen onuradunen artean, diru-laguntzetarako den
gehienezko zenbateko osoaren banaketa proportzionala egingo da.
9. Onuradunen betebeharrak.
Honako hauek dira diru-laguntza honen onuradunek bete beharko dituzten
betebeharrak:
- Diru-laguntza gai izan den jarduera bete-betean burutzea.
- Diru-laguntza zertarako eman den, hartarako erabili behar da.
- Ibarrako Udalari adierazi egin beharko zaio, berak diruz lagundutako jarduera
hau burutzeko, beste diru-laguntzaren bat eskuratu al den.
- Onuradunek indarrean dagoen araudian ezarritako betebehar orokorrak bete
beharko dituzte.
10. Diru-laguntzen ordainketa.
Alkateak dagokion erabakia hartu ostean, diru-laguntzaren %100 ordainduko da.
11. Emandako diru-laguntzen aldaketak
Emakidaren baldintzak aldatzeak edo onuradunak aitortu gabeko bestelako dirulaguntza edo laguntzaren bat jasotzeak , batera edo bakarka, lagundutako
proiektuaren kostua gainditzen bada, diru-laguntzaren ebazpena aldatzea ekarriko du
eta jasotako dirua itzultzera behartuko da.
12. Kontrol eta jarraipena.
Oinarri hauetan arautzen den diru-laguntza sistema Ibarrako Udaleko kontuhartzailetza
departamentuak aurrera eraman dezakeen kontrol finantzarioaren mende egongo da.
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Oinarri hauetako onuradunak behartuta daude kontrol finantzarioa egiten duten
funtzionarioei lankidetza eskaintzera eta horretarako eskatzen zaizkien agiriak eta
beharrezko informazioa eskuratuko diete.
Jarraipen eta kontrol prozesu horretan oinarri hauetako baldintzak ez direla betetzen
ikusten bada, beharrezko neurriak hartuko dira diru itzulketa egin dadin, eta kasua
bada, emandako diru-laguntza kobratzeko eskubidea galduko da.

13. Betebeharrak ez betetzea.
Onuradunak deialdi honetan aurreikusten diren baldintzetako bat ez betetzeak, dirulaguntza iraungiaraztea edo gutxitzea ekarriko du. Dena den, Diru-laguntzetarako
orokorra den azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluak eta harekin bat datorren
gainontzeko araudiak xedatzen dutena aplikatuko da.
14. Emandako diru-laguntzaren itzulketa.
Oinarri hauetako diru-laguntzak lotuta daude azaroaren 17ko diru-laguntzei buruzko
38/2003 Lege Orokorraren itzulketa araubideari.
Elkarte baten aldetik deialdi honetan aurreikusten diren oinarrietako bat ez betetzeak
diru-laguntza iraungiaraztea edo gutxitzea ekarriko du. Dena den, diru-laguntzetarako
orokorra den azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluak eta harekin bat datorren
gainontzeko araudiak xedatzen dutena aplikatuko da.
Jarduera bertan behera geldituko balitz, edo eskaeran jaso zenetik guztiz ezberdina
baldin bada, jasotako diru-laguntza itzuli egin beharko da.
15. Erantzukizun eta zigor erregimena.
Oinarri hauetako diru-laguntza sistemaren pertsona fisiko eta juridiko onuradunak lege
honen mende daude: azaroren 17ko 38/2003 Diru-Laguntzei buruzko lege Orokorrak
ezarritako arau-hausteei buruzko erantzukizun eta zigor erregimena.
16. Interpretazioa.
Ibarrako Udaleko Euskara eta Hezkuntza Batzordeak erabakiko du oinarri hauek
interpretatzean sor daitekeen edozein zalantza.
17. Ordezko araudia.
Oinarri hauetan aurreikusten ez den guztirako, Herri Erakundeei aplikatu beharreko
araudiak dioena beteko da, bereziki, Diru-laguntzetarako azaroaren 17ko 38/2003
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GB 20180309

Lege Orokorrak eta uztailak 21eko 887/2006 Errege Dekretuaz onartutako Legeak
zehazten duen Arautegiak diotena hartuko dira kontuan.

III. ERANSKINA
EUSKARAZKO WEB GUNEEI DIRU-LAGUNTZAK
1. Diru-laguntzaren xedea.
Diru-laguntza honen xedea da Ibarrako kultura, kirol, aisialdi, enpresa, merkataritza eta
ostalaritzako edukiak, eta, oro har, publiko zabalari interesgarri gerta dakiokeen
edozein informazio euskaraz eta informazio teknologien bidez hedatzeko dirulaguntzak jasotzeko baldintzak arautzea.
Diru-laguntza hauen xedea da arestian aipatutako edozein alorretako erakunde
eskatzaileari gastuak murriztea, Ibarrako berezko hizkuntzak dagokion lekua izan
dezan hain garrantzitsua den teknologia berrien esparru honetan.
2. Onuradunak.
Diru-laguntza honen onuradunak izango dira, aipatutako esparruetan proiektu edota
informazioa euskaraz sustatu eta aurrera eramaten dituzten pertsona fisiko nahiz
juridikoek, baldin eta egoitza sozial eta fiskala Ibarran badute.
3. Baztertuak
Deialdi honetatik kanpo gelditzen dira ondorengoak:
a) Ebazpen irmo bidez diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko eskubidea
galdu dutenak
b) Konkurtso-deklarazioa eskatu dutenek, edozein prozeduretan kaudimengabe
aitortua izan direnak, konkurtso-deklarazioan jada daudenak, esku-jartze
judizialera lotutakoak edo konkurtso sailkapen sententzian ezarritako ez
gaitasun epea amaitu gabe konkurtso legearen arabera ez gaitutako pertsonak.
c) Administrazioarekin eginiko edozein kontratu bertan behera uzteko errudun
aitortuak izan direnak.
d) Pertsona fisikoa, merkataritza sozietateetako administratzaileak edota beste
pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak sartuta daudenean
kontratatzeko bateraezintasun kasuren batean, bakoitzean aplikaziokoa den
legeria espezifikoaren arabera; edo Hauteskunde Araubide Orokorraren
ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoak erregulatzen dituen hautetsi karguren
bat izatea.
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e) Egungo xedapenek ezarritako zerga edo gizarte segurantzari buruzko
betebeharrak ez betetzea
f) Zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskal gisa sailkatutako herrialde edo
lurralde batean dagoenean
g) Udal honek emandako diru-laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako
obligazioak ordaindu gabe dituztenean.
h) Diru-laguntzak itzultzeko betebeharrean egonik, ordainketa eginda ez dutenek
(diru-laguntza itzultzeko prozeduraren zordun gisa).
i)

Diru-laguntzen Lege Orokorraren edo Zergei buruzko Legearen arabera, dirulaguntzak lortzeko aukera ebazpen irmo bidez galduta dutenek.

j)

Entitatearen ordezkariren baten lege-bateraezintasuna Udaleko langile edo
hautetsiekin

4. Bete beharreko baldintzak.
Diru-laguntza eskuratu nahi dutenek honako betebehar hauek bete beharko dituzte:
a) Testuak euskaraz egoki eta zuzen idatzita egon beharko dute.
b) Eduki horien barruan legeetan babestutako gairik baldin badago,
eskatzaileak eduki horien gaineko baimenaren jabe izan behar du.
c) Web gunea egina izatea diru eskaera egiterako eta eskaera orrian helbidea
jartzea Udalak ikuskatu ahal izateko.
d) Diru-laguntzak jasotzeko inolako debekuren batean sartuta ez egotea.
Debeku horiek azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluko 2. eta 3.
ataletan zehaztutakoak izango dira.
e) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela
egiaztatzen duen aitorpen erantzulea aurkeztea.
5. Diru-laguntzen bateragarritasuna.
1. Oinarri hauetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak izango dira bai beste Herri
Administrazioek emandako diru-laguntzekin bai erakunde publiko nahiz pribatuek
emandakoekin, helburua eta xedea berberak izanda ere.
2. Beste laguntza batzuk jasotzen badira, guztira jasotako diru-laguntza ezin izango da
diruz lagundutako jardunen kostua baino handiagoa izan. Horrelakorik gertatuz gero,
muga hori ez gainditzearren, ematekoa den diru-laguntza Oinarri hauen kargura,
murriztuko da.
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6. Eskabideak, dokumentazioa eta aurkezteko epea.
Diru-laguntza eskaerak Ibarrako Udaleko Euskara Zerbitzuan aurkeztu ahal izango dira
2018ko urriaren 26ko eguerdiko ordu bata arte. Egun horretatik aurrerako eskabide
guztiak hurrengo deialdian aurkeztu beharko dira.
Eskaerarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:
a) Eskaera orria, behar bezala beteta.
b) Titularraren Nortasun Agiri Nazionalaren edo Identifikazio Fiskalerako
Kodearen kopia.
c) Faktura originala eta ordainketa agiriak.
e) Bestelako administrazioei eta erakunde publiko edo pribatuei egindako dirulaguntza eskaeren zein jadanik emandako diru-laguntzen gaineko aitorpena.
f) Eskatzaileak duen bankuko kontuaren titularitatea egiaztatuko duen agiria.
Udalak beharrezkoa irizten dion informazio osagarria eskatu ahal izango die
eskatzaileei eskabidean adierazitakoa egia dela ziurtatzeko.
Diru-laguntza eskaera aurkezteaz bat, eskatzaileak deialdian ezarritako baldintza
guztiak betetzen dituela, eta oinarri hauek osotasunean onartzen dituela aitortuko du.
Halaber, eskabidean agertzen diren datu pertsonalak bere baimenarekin hartu direla
adieraziko du, eta datu horiei tratamendu automatizatua emateko baimena emango du.
Eta era berean, datuak behar bezala baimenduta dauden Udalaren fitxategietan
sartzea onartuko du. Horretaz gain, datu horiek erabiltzeko baimena emango du, baldin
eta erabilera hori Udalaren kudeaketara mugatzen bada.
Atal honetan aipatutako dokumenturen bat aurkeztu ezean, eskatzaileari hamar
eguneko epea emango zaio aurkeztutako dokumentazioa zuzen edo osa dezan. Hori
horrela egin ezean, eskaerari uko egiten diola uste izango da, eta beste tramiterik egin
gabe, artxibatu egingo da.
Honako web gune hauek baztertuko dira diru-laguntza emateko orduan:
- Web gune pertsonalak.
- Edozein herri erakunderi lotutako enpresa, talde, elkarte eta abarretako
guneak.
- Eduki iraingarria edota pertsonen eskubideen aurkakoa duten web orriak.
- Beren edukietara sartzeko edozein muga jartzen duten web orriak edo
zerbitzuaren trukean ordainketa eskatzen dutenak.
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- Helburu honexetarako lehendik diru-laguntza jaso duten web orriak.
7. Diru-laguntza emateko prozedura.
Diru-laguntzak emateko prozedura norgehiagoka bidez tramitatuko da.
Diru-laguntzak alkateak hartutako akordioaren bidez emango dira, eta horretarako,
gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango da.
Alkatearen ebazpena, aldez aurretik, Euskara eta Hezkuntza teknikariak egin duen
proposamenean oinarrituko da. Horrela bada, proposamena egin aurretik, Euskara eta
Hezkuntza teknikariak aurkeztutako diru-laguntza eskabideak aztertuko ditu eta
ondoren, txosten teknikoa egingo du.

8. Diru-laguntzaren zenbatekoa.
Diru-laguntza emateko eta zenbatekoa erabakitzeko, alderdi hauek baloratuko dira:
- Gunearen edukiak etengabe eguneratzeko jarriko diren bitartekoak.
- Forma eta diseinu aldetik landua izatea, argia eta erabilerraza.
- Ezintasunak dituztenentzat aproposa izatea.
- Bisitari kopurua.
Ondoko irizpide hauen arabera banatuko dira diru-laguntzak:
- Web orria euskara hutsez 100 puntu.
- Web orriko hasiera orria euskara hutsean eta gainontzekoa euskaraz eta
beste hizkuntzaren batean 50 puntu.
- Web orria euskaraz eta beste hizkuntzaren batean

20 puntu.

Diru-laguntza hauek Ibarrako Udalak 2018 ekitaldirako indarrean duen aurrekontuko
481.335.00.00 zenbakidun partidaren kontura emango dira.
Laguntzetarako aurreikusitako diru izendapena goian adierazitako diru-laguntza
emateko bestekoa ez bada, diru-laguntzen onuradunen artean, diru-laguntzetarako
den gehienezko zenbateko osoaren banaketa proportzionala egingo da.
9. Onuradunen betebeharrak.
Honako hauek dira diru-laguntza honen onuradunek bete beharko dituzten
betebeharrak:
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- Diru-laguntza gai izan den jarduera bete-betean burutzea.
- Diru-laguntza zertarako eman den, hartarako erabili behar da.
- Ibarrako Udalari adierazi egin beharko zaio, berak diruz lagundutako jarduera
hau burutzeko, beste diru-laguntzaren bat eskuratu al den.
- Onuradunek indarrean dagoen araudian ezarritako betebehar orokorrak bete
beharko dituzte.
10. Diru-laguntzen ordainketa.
Alkateak dagokion erabakia hartu ostean, diru-laguntzaren %100 ordainduko da.
11. Emandako diru-laguntzen aldaketak
Emakidaren baldintzak aldatzeak edo onuradunak aitortu gabeko bestelako dirulaguntza edo laguntzaren bat jasotzeak , batera edo bakarka, lagundutako
proiektuaren kostua gainditzen bada, diru-laguntzaren ebazpena aldatzea ekarriko du
eta jasotako dirua itzultzera behartuko da.
12. Kontrol eta jarraipena.
Oinarri hauetan arautzen den diru-laguntza sistema Ibarrako Udaleko kontuhartzailetza
departamentuak aurrera eraman dezakeen kontrol finantzarioaren mende egongo da.
Oinarri hauetako onuradunak behartuta daude kontrol finantzarioa egiten duten
funtzionarioei lankidetza eskaintzera eta horretarako eskatzen zaizkien agiriak eta
beharrezko informazioa eskuratuko diete.
Jarraipen eta kontrol prozesu horretan oinarri hauetako baldintzak ez direla betetzen
ikusten bada, beharrezko neurriak hartuko dira diru itzulketa egin dadin, eta kasua
bada, emandako diru-laguntza kobratzeko eskubidea galduko da.
13. Betebeharrak ez betetzea.
Onuradunak deialdi honetan aurreikusten diren baldintzetako bat ez betetzeak, dirulaguntza iraungiaraztea edo gutxitzea ekarriko du. Dena den, diru-laguntzetarako
orokorra den azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluak eta harekin bat datorren
gainontzeko araudiak xedatzen dutena aplikatuko da.
14. Emandako diru-laguntzaren itzulketa.
Oinarri hauetako diru-laguntzak lotuta daude azaroaren 17ko diru-laguntzei buruzko
38/2003 Lege Orokorraren itzulketa araubideari.
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Elkarte baten aldetik deialdi honetan aurreikusten diren oinarrietako bat ez betetzeak
diru-laguntza iraungiaraztea edo gutxitzea ekarriko du. Dena den, Diru-laguntzetarako
Orokorra den azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluak eta harekin bat datorren
gainontzeko araudiak xedatzen dutena aplikatuko da.
Jarduera bertan behera geldituko balitz, edo eskaeran jaso zenetik guztiz ezberdina
baldin bada, jasotako diru-laguntza itzuli egin beharko da.
15. Erantzukizun eta zigor erregimena.
Oinarri hauetako diru-laguntza sistemaren pertsona fisiko eta juridiko onuradunak lege
honen mende daude: azaroren 17ko 38/2003 Diru-Laguntzei buruzko lege Orokorrak
ezarritako arau-hausteei buruzko erantzukizun eta zigor erregimena.

16. Interpretazioa.
Ibarrako Udaleko Euskara eta Hezkuntza Batzordeak erabakiko du oinarri hauek
interpretatzean sor daitekeen edozein zalantza.
17. Ordezko araudia.
Oinarri hauetan aurreikusten ez den guztirako, Herri Erakundeei aplikatu beharreko
araudiak dioena beteko da, bereziki, Diru-laguntzetarako azaroaren 17ko 38/2003
Lege Orokorrak eta uztailak 21eko 887/2006 Errege Dekretuaz onartutako Legeak
zehazten duen Arautegiak diotena hartuko dira kontuan.

IV. ERANSKINA
UNIBERTSITATEKO EUSKARAZKO UDAKO IKASTAROETARAKO DIRULAGUNTZAK
1. Diru-laguntzaren xedea.
Diru-laguntza honen xedea da Ibarrako bizilagunak Unibertsitateko euskarazko udako
ikastaroetan parte hartzera bultzatzea. Hori dela-eta, Ibarrako Udalak diru-laguntzak
emango dizkie euskarazko udako ikastaroetan parte hartzen dutenei.
2. Onuradunak.
Diru-laguntza honen onuradunak izango dira, Ibarran erroldatutako herritarrak.
3. Baztertuak
Deialdi honetatik kanpo gelditzen dira ondorengoak:
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a) Ebazpen irmo bidez diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko eskubidea
galdu dutenak
b) Konkurtso-deklarazioa eskatu dutenek, edozein prozeduretan kaudimengabe
aitortua izan direnak, konkurtso-deklarazioan jada daudenak, esku-jartze
judizialera lotutakoak edo konkurtso sailkapen sententzian ezarritako ez
gaitasun epea amaitu gabe konkurtso legearen arabera ez gaitutako pertsonak.
c) Administrazioarekin eginiko edozein kontratu bertan behera uzteko errudun
aitortuak izan direnak.
d) Pertsona fisikoa, merkataritza sozietateetako administratzaileak edota beste
pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak sartuta daudenean
kontratatzeko bateraezintasun kasuren batean, bakoitzean aplikaziokoa den
legeria espezifikoaren arabera; edo Hauteskunde Araubide Orokorraren
ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoak erregulatzen dituen hautetsi karguren
bat izatea.
e) Egungo xedapenek ezarritako zerga edo gizarte segurantzari buruzko
betebeharrak ez betetzea
f) Zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskal gisa sailkatutako herrialde edo
lurralde batean dagoenean
g) Udal honek emandako diru-laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako
obligazioak ordaindu gabe dituztenean.
h) Diru-laguntzak itzultzeko betebeharrean egonik, ordainketa eginda ez dutenek
(diru-laguntza itzultzeko prozeduraren zordun gisa).
i)

Diru-laguntzen Lege Orokorraren edo Zergei buruzko Legearen arabera, dirulaguntzak lortzeko aukera ebazpen irmo bidez galduta dutenek.

j)

Entitatearen ordezkariren baten lege-bateraezintasuna Udaleko langile edo
hautetsiekin

4. Bete beharreko baldintzak.
Diru-laguntza eskuratu nahi dutenek honako betebehar hauek bete beharko dituzte:
a) Ibarran erroldatuta egotea.
b) Unibertsitateko euskarazko udako ikastaroren batean parte hartzea.
c) Ikastaroa euskaraz izatea.
d) Ikastaroa bukatzea eta gutxieneko aprobetxamendua izatea.
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e) Diru-laguntzak jasotzeko inolako debekuren batean sartuta ez egotea.
Debeku horiek azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluko 2. eta 3.
ataletan zehaztutakoak izango dira.
f) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela
egiaztatzen duen aitorpen erantzulea aurkeztea.
Diru-laguntza hauek bateragarriak dira beste administrazio edo erakunde publiko edo
pribaturen batek emandako diru-laguntzekin. Nolanahi ere, ez da gain-finantzaketarik
izango, eta hala gertatzen bada, diru-laguntza murriztu egingo da, dagokion
gehienezko mugaraino.
5. Diru-laguntzen bateragarritasuna.
1. Oinarri hauetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak izango dira bai beste Herri
Administrazioek emandako diru-laguntzekin bai erakunde publiko nahiz pribatuek
emandakoekin, helburua eta xedea berberak izanda ere.
2. Beste laguntza batzuk jasotzen badira, guztira jasotako diru-laguntza ezin izango da
diruz lagundutako jardunen kostua baino handiagoa izan. Horrelakorik gertatuz gero,
muga hori ez gainditzearren, ematekoa den diru-laguntza Oinarri hauen kargura,
murriztuko da.
6. Eskabideak, dokumentazioa eta aurkezteko epea.
Diru-laguntza eskaerak Ibarrako Udaleko Euskara Zerbitzuan aurkeztu ahal izango dira
2018ko uztailaren 27ko eguerdiko ordu bata arte. Egun horretatik aurrerako eskaera
guztiak hurrengo deialdian aurkeztu beharko dira.
Eskaerarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:
a) Eskaera orria, behar bezala beteta.
b) Nortasun Agiri Nazionalaren kopia.
c) Matrikularen kopia.
d) Unibertsitateak egindako ziurtagiria. Bertan honako gorabehera hauek
zehaztu beharko dira: Eskatzaileak ikastaroa bukatu eta gutxieneko
aprobetxamendua izan duen ala ez, eta asistentzia zenbatekoa izan den
(ehunekotan).
e) Bestelako administrazioei eta erakunde publiko edo pribatuei egindako dirulaguntza eskaeren zein jadanik emandako diru-laguntzen gaineko aitorpena.
f) Eskatzaileak duen bankuko kontuaren titularitatea egiaztatuko duen agiria.
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Udalak beharrezkoa irizten dion informazio osagarria eskatu ahal izango die
eskatzaileei eskabidean adierazitakoa egia dela ziurtatzeko.
Diru-laguntza eskaera aurkezteaz bat, eskatzaileak deialdian ezarritako baldintza
guztiak betetzen dituela, eta oinarri hauek osotasunean onartzen dituela aitortuko du.
Halaber, eskabidean agertzen diren datu pertsonalak bere baimenarekin hartu direla
adieraziko du, eta datu horiei tratamendu automatizatua emateko baimena emango du.
Eta era berean, datuak behar bezala baimenduta dauden Udalaren fitxategietan
sartzea onartuko du. Horretaz gain, datu horiek erabiltzeko baimena emango du, baldin
eta erabilera hori Udalaren kudeaketara mugatzen bada.
Atal honetan aipatutako dokumenturen bat aurkeztu ezean, eskatzaileari hamar
eguneko epea emango zaio aurkeztutako dokumentazioa zuzen edo osa dezan. Hori
horrela egin ezean, eskaerari uko egiten diola uste izango da, eta beste tramiterik egin
gabe, artxibatu egingo da.
Eskaera aurkezteak ez du, berez, diru-laguntza jasotzeko eskubiderik ematen, dirulaguntza orok berekin duen iritziaren araberako izaera baitu diru-laguntza honek ere.
7. Diru-laguntza emateko prozedura.
Diru-laguntzak emateko zuzeneko prozedura bidez tramitatuko da.
Diru-laguntzak Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako akordioaren bidez emango dira,
eta horretarako, gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango da.
Gobernu Batzarraren ebazpena, aldez aurretik, Euskara eta Hezkuntza Batzordeak
egin duen proposamenean oinarrituko da. Horrela, Euskara eta Hezkuntza Batzordeak,
dagokion proposamena egin aurretik, aurkeztutako diru-laguntza eskabideak aztertuko
ditu, Euskara Zerbitzuak egindako txosten teknikoari jarraiki.
8. Diru-laguntzaren zenbatekoa.
Ibarrako Udalak eskatzaile bakoitzari emango dion diru-laguntza gehienez matrikularen
%75a izango da.
Diru-laguntza hauek Ibarrako Udalak 2018 ekitaldirako indarrean duen aurrekontuko
481.455.01.00 zenbakidun partidaren kontura emango dira.
Laguntzetarako aurreikusitako diru izendapena goian adierazitako diru-laguntza
emateko bestekoa ez bada, diru-laguntzen onuradunen artean, diru-laguntzetarako
den gehienezko zenbateko osoaren banaketa proportzionala egingo da.
9. Onuradunen betebeharrak.
Honako hauek dira diru-laguntza honen onuradunek bete beharko dituzten
betebeharrak:
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- Diru-laguntza gai izan den jarduera bete-betean burutzea.
- Diru-laguntza zertarako eman den, hartarako erabili behar da.
- Ibarrako Udalari aditzera eman beharko zaio, berak diruz lagundutako
jarduera hau burutzeko, onuradunak beste diru-laguntzaren bat eskuratu al
duen.
- Onuradunek indarrean dagoen araudian ezarritako betebehar orokorrak bete
beharko dituzte.
10. Diru-laguntzaren ordainketa.
Tokiko Gobernu Batzarrak dagokion erabakia hartu ostean, diru-laguntzaren %100
(zenbatekoa ordainketa bakarrean) ordainduko da.

11. Emandako diru-laguntzen aldaketak
Emakidaren baldintzak aldatzeak edo onuradunak aitortu gabeko bestelako dirulaguntza edo laguntzaren bat jasotzeak , batera edo bakarka, lagundutako
proiektuaren kostua gainditzen bada, diru-laguntzaren ebazpena aldatzea ekarriko du
eta jasotako dirua itzultzera behartuko da.
12. Kontrol eta jarraipena.
Oinarri hauetan arautzen den diru-laguntza sistema Ibarrako Udaleko kontuhartzailetza
departamentuak aurrera eraman dezakeen kontrol finantzarioaren mende egongo da.
Oinarri hauetako onuradunak behartuta daude kontrol finantzarioa egiten duten
funtzionarioei lankidetza eskaintzera eta horretarako eskatzen zaizkien agiriak eta
beharrezko informazioa eskuratuko diete.
Jarraipen eta kontrol prozesu horretan oinarri hauetako baldintzak ez direla betetzen
ikusten bada, beharrezko neurriak hartuko dira diru itzulketa egin dadin, eta kasua
bada, emandako diru-laguntza kobratzeko eskubidea galduko da.
13. Betebeharrak ez betetzea.
Onuradunak deialdi honetan aurreikusten diren baldintzetako bat ez betetzeak, dirulaguntza iraungiaraztea edo gutxitzea ekarriko du. Dena den, diru-laguntzetarako
orokorra den azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluak eta harekin bat datorren
gainontzeko araudiak xedatzen dutena aplikatuko da.
14. Emandako diru-laguntzaren itzulketa.
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Oinarri hauetako diru-laguntzak lotuta daude azaroaren 17ko diru-laguntzei buruzko
38/2003 Lege Orokorraren itzulketa araubideari.
Elkarte baten aldetik deialdi honetan aurreikusten diren oinarrietako bat ez betetzeak
diru-laguntza iraungiaraztea edo gutxitzea ekarriko du. Dena den, Diru-laguntzetarako
Orokorra den azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluak eta harekin bat datorren
gainontzeko araudiak xedatzen dutena aplikatuko da.
Jarduera bertan behera geldituko balitz, edo eskaeran jaso zenetik guztiz ezberdina
baldin bada, jasotako diru-laguntza itzuli egin beharko da.
15. Erantzukizun eta zigor erregimena.
Oinarri hauetako diru-laguntza sistemaren pertsona fisiko eta juridiko onuradunak lege
honen mende daude: azaroren 17ko 38/2003 Diru-Laguntzei buruzko lege Orokorrak
ezarritako arau-hausteei buruzko erantzukizun eta zigor erregimena.

16. Interpretazioa.
Ibarrako Udaleko Euskara eta Hezkuntza Batzordeak erabakiko du oinarri hauek
interpretatzean sor daitekeen edozein zalantza.
17. Ordezko araudia.
Oinarri hauetan aurreikusten ez den guztirako, Herri Erakundeei aplikatu beharreko
araudiak dioena beteko da, bereziki, Diru-laguntzetarako azaroaren 17ko 38/2003
Lege Orokorrak eta uztailak 21eko 887/2006 Errege Dekretuaz onartutako Legeak
zehazten duen Arautegiak diotena hartuko dira kontuan.
Eta eguneko gai-zerrendan aztertu beharreko beste gairik ez zegoenez, batzordeburu
jaunak egintza amaitutzat eman zuen goizeko hamaikak eta hogeita bost direnean, eta
nik, idazkari naizen honetan, horixe egiaztatu nahi dut
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