
DIRULAGUNTZEN DEIALDIA. OINARRIAK.  

AEZKOAN GIZARTE, KULTUR, KIROL ETA  

BELAUN ARTEKO JARDUERAK ANTOLATZEN 

 DITUZTEN IRABAZI ASMORIK GABEKO 

 TALDE, KOLEKTIBO ETA ELKARTEENTZAT 

 

 

1- XEDEA ETA JASOTZAILEAK 

 Deialdi honen xedea da gizarte, kultur, kirol eta belaun-arteko jarduerak 

antolatzen dituzten irabazi asmorik gabeko talde, entitate, kolektibo eta 

elkarteentzako dirulaguntzak emateko sistema ezartzea. Talde horien helbide soziala 

Aezkoakoan egon behar du, eta bertan ere jardun behar dute. 

Halaber, Pirinioetako eremuan helbide soziala ez duten beste entitate batzuek 

ere dirulaguntza jaso ahalko dute, Aezkoako biztanleei zuzendutako aktibitateak 

antolatzen badituzte. Kasu horretan diruz lagunduko dira bakarrik aktibitate 

horietatik partaide edo jasotzaile aetzei  dagokien gastua, aurrerago zehaztuko den 

moduan. 

** 4/2019 Foru Legeak, otsailaren 4koak, ezarritakoaren arabera, gehi Arztibar 

eta Orotz-Betelu.  

Dirulaguntzen xedea da 2021. urtean zehar Aezkoako biztanleei zuzendutako 

kultur, hezkuntza, kirol, gizarte eta aisialdi ekintzak eta aktibitateak sustatzea eta 

laguntzea. Jarduera horiek haraneko bizitza publikoko parte hartzea bultzatu behar 

dute elkarketa, kultura, hezkuntza, gizarte edo aisia arloetan. Aurrikusitako 

aktibitateen iraupena aurtengo urtera mugatzen ez bada, bakarrik finantziatuko da 

2021. urteari dagokiona, urteko bereizketa egin ezin den ikastaro osoen kasuan izan 

ezik.   

 

2- KANPO GELDITZEN DIRENAK 

 2.1- Deialdi honetatik kanpo gelditzen dira antolatzaileen asistentzia gastuak, 

(lan-sariak, dietak, kilometraia eta abar), opariak, jarduera gastronomikoak 

(bazkariak, otamenak…), elkarte edo kolektiboaren mantenamendu gastu 

orokorrak, aktibitateak egiteko beharrezko materiala eta Aezkoatik kanpo egiten 

diren eta elkartearen xedearekin zerikusia ez duten aktibitateak.  

 2.2- Materialen kasuan, kostuaren parte bat finantzatzea aztertuko da, 

dirulaguntzaren xedea den proiektua gauzatzeko guztiz beharrezkoak badira eta 

harekin guztiz lotuta badaude. 

 2.3- Halaber, dirulaguntzetatik kanpo gelditzen dira bidaiak eta inbertsioak. 

 2.4- Kanpo gelditzen dira ere Batzarre Nagusiak beste aurrekontu lerro batetik, 

osorik edo partzialki, diruz lagundutako  aktibitateak, edozein dela kopurua. 

 

3. BALDINTZAK 

 3.1- Eskatzaileenak 

 Dirulaguntzak jaso ahalko dituzte helbide soziala eta aktibitatea Aezkoan 

duten talde, entitate, kolektibo eta elkarteak, edo, kanpokoak izanik ere, bere 

aktibitatearen parte bat Aezkoan garatzen dutenak eta honako baldintza hauek 

betetzen dutenak:  

-. Irabazi asmorik gabekoak izatea. 

-. Kultur, kirol, hezkuntza, gizarte edo aisialdi jarduerak egitea. 

-. Nafarroako Gobernuko Entitateen Erregistroan inskribatuta egotea. 

- Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatea, eta hori egiaztatzeko 

bidezko egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte. 



- Aezkoako Batzarre Nagusiarekin zorrik ez izatea. Puntu hau Batzarre Nagusiak berak 

egiaztatuko du. 

 

3.2- Programatutako aktibitateenak:  

- Publikoak izanen dira, eta zuzendutako kolektiboan sartzen diren Aezkoako 

bizilagun guztiei zuzendutakoak; eta, hortaz, haraneko herri guztietan iragarriko dira, 

aldez aurretik beharrezko denborarekin. Modu berean, Batzarre Nagusiari 

jakinaraziko zaio web-orrian jarri ahal izateko. Aezkoako Batzarre Nagusiak diruz 

laguntzen dituen aktibitate guztien publizitatea euskaraz eta gaztelaniaz eginen da, 

euskara lehenetsita. 

 

- Dirulaguntza antolatutako aktibitateetan parte hartzen dutenen matrikula kostuak 

gutxitzeko eskatzen den kasuetan, partaideek Aezkoako herrietako batean 

erroldatuta daudela, urte bat aitzin, eta bertan urtean gutxienez bederatzi hilabetez 

bizi direla egiaztatu beharko dute. 

 

4. ESKARIAK AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA 

 Proiektuak, behar bezala osaturik,  Aezkoako Batzarre Nagusiko Erregistroan 

edo edozein erregistro ofizialean aurkeztuko dira, deialdia Nafarroako Aldizkari 

Ofizialean argitaratzen den egunetik hasita, 30 egun naturaleko epean, Aezkoako 

Batzarre Nagusian, astelehenetik ostiralera, 09:00 – 13:00 bitartean. Administrazio 

Publikoen Administrazio Prozedura Arruntaren urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. 

artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

 Gaiari dagokion Batzarre Nagusiko batzordeak uste badu dokumentazio 

gehiago aurkeztu behar dela, 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak Administrazio 

Publikoko Prozedura Administratibo Arruntarenak, 68 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, 

eskatzaileari eskatu ahalko dio eskaria osatu edo argitu dezan, eta akatsa 

zuzentzeko edo dokumentazio gehigarria aurkezteko hamar lan-eguneko epea 

emanen dio, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasita. Eskatutakoa 

emandako epean egiten ez bada, eskaria desestimatu eta artxibatuko da. 

 

5. AURKEZTU BEHARREKOA 

 Proiektuak honako agiri hauekin batera aurkeztuko dira: 

 

-Instantzia orokorra 

 Oinarri hauei atxikitako eranskinean agertzen den arabera. Bertan entitate 

eskatzailearen datuak agertuko dira. 

 

-Proiektuaren azalpena: 

 1- Proiektuaren izena eta aktibitateak: proiektu edo aktibitatearen arrazoiak;  

erdietsi nahi diren helburuak;  egin beharreko aktibitate(ak) zehatza(k);  garapenean 

erabiliko den metodologia; martxan jartzeko entitateak dituen giza, material eta 

finantza baliabideak. 

 2- Proiektua edo aktibitatea gauzatuko den lekua, iraupena eta datak. 

 3- Erakunde bakoitzak proiektu bakarra aurkeztu ahal izanen du laguntza-

deialdi honetara, oinarri hauetako 1. puntuan aurreikusitako beste elkarte edo 

erakunde batzuekin lankidetzan antolatzen denean izan ezik; azken kasu horretan, 

proiektu propio bat onartuko da, eta, gehienez ere, lankidetzako beste bat. Kasu 

horretan, parte-hartzaile bakoitzak argi eta garbi zehaztu beharko du zer parte-

hartze duen programatutako jardueretan edo, oro har, proiektuan. 



 

 

-Alderdi ekonomikoak 

 1- Aktibitatea edo proiektua gauzatzeko entitateak dituen material eta 

finantza baliabideak: proiektua osatzen duten aktibitate guztien aurrekontu zehatza. 

Beharrezkoa da honako atal hauek guztiak agertzea: 

 

1.1 -  Gastuen aurrekontua, aktibitateen arabera banatutakoa. 

1.2 – Diru-sarreren aurrekontua. Beste entitate bati finantzazioa eskatu 

bazaio, atal honetan adieraziko da (kopurua eta eskatu zaion 

entitatea). 

1.3- Batzarre Nagusitik jaso nahi den dirulaguntza kopuru zehatza edo 

gastuen proportzioa.   

1.4- Entitateak dituen baliabide propioak, parte-hartzaileen edo 

ikasleen kuotak… 

  

 2- Dirulaguntza kobratu ahal izateko kontu zenbakia. 

 

 3- Dirulaguntza parte-hartzaileen matrikulentzat eskatzen den kasuetan, horien 

zerrenda erantsiko da,  izena, bi abizen eta herria adierazita. Batzarre Nagusiak 

berak egiaztatuko du zerrendan agertzen direnak haranean erroldaturik dauden eta 

bertan bizi diren. 

 

6. ESKARIEN EBALUAZIOA 

 Dirulaguntzen balorazioa eta proposamena egiteko batzorde bat eratuko da, 

honakoekin osatutakoa: Batzarre Nagusiko Euskara, Kultura eta Hezkuntza 

batzordea, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko gizarte hezitzailea eta dinamizatzaile sozio-

kultural bat. Batzordeak elkarteei eskatu ahalko die bidezko ikusten duen informazioa 

edo  kideetako batekin elkarrizketatzea, egindako ekintzen jarraipena egiteko. 

Modu berean, eskariak aztertzeko teknikari gehiago egotea eskatu ahalko du. 

 

7.- ARAU-HAUSTEAK 

 Dirulaguntza jasotzeak berarekin dakar oinarri hauetan zehaztutako 

konpromisoak betetzea, dirua adierazita xederako erabiltzea eta gastuak justifikatu 

behar izatea. 

 Onuradunak arauren bat hausten badu, Batzarre Nagusiak erabaki ahalko du 

dirulaguntza bertan behera uztea edo itzultzea eskatzea, oinarri hauetan 

adierazitako arrazoiengatik. Gainera, eskatzailea edo onuraduna hurrengo 

deialdietatik kanpo geldituko da. 

 Honako hauek hartuko dira arau-haustetzat: 

a) Dirulaguntza jasotzea exijitutako baldintzak bete gabe. 

b) Oinarri hauetan ezarritako dokumentazioa ez aurkeztea, horretarako bertan 

finkatutako  epean. 

c) Aktibitate beragatik gastua baino dirulaguntza kopuru handiagoa jasotzea 

entitate desberdinetatik. 

 

 

8.- BALORATZEKOAK 

 Dirulaguntza emateko honako alderdi hauek baloratuko dira: 

 



a) Proiektuaren interes soziala: jasotzaile kopurua, proiektua zuzenduta dagoen 

partaideen profila, proiektuaren xedea duen jarduera eskualdean duen presentzia 

(bakarra den edo ez), proiektua beste jarduera baten osagarria den. Lehentasuna 

izanen dute hezkuntzaren arloko proiektuek eta eskola garaian dauden haurreei 

zuzendurikoek. 0-20 puntu bitartean kalifikatuko dira, azpi-atal hauen arabera: 

 - 0-5 punturen artean: 0 puntu, profil bakar bati zuzenduta lan egiten duen eta 

ekintza bakar eta zehatz baterako eskatu duen entitatea; 5 puntu, erabiltzaile profil 

zabala duen eta ekintza asko eskaintzen dituen entitatea. 

 - 0-5 punturen artean, eskualdean dauden baliabideak garatzen edo osatzen 

dituzten proiektuentzako:  5 puntu, dauden beste proiektu batzuk eta beste entitate 

batzuek garatzen dituzten ekintzak osatzeari begirako ekintzetarako. 

 - 0-5 punturen artean, eskola garaian dauden adin txikiko kolektiboari 

zuzendutako aktibitateak. 0 puntu kolektibo hori kontuan hartzen ez dutenentzat; 5 

puntu bakarrik kolektibo horri zuzendutakoentzat. 

 - 0-5 punturen artean, eduki hezitzailearen araberako proiektuak. 5 puntu, 

izaera hezitzailea soilik dutenentzat eta 0 puntu, izaera hezitzailerik ez dutenentzat. 

  

b) Herritarren inplikazioa  garatuko diren aktibitateen antolaketan, profesionalek 

egiten duten lan proportzioaren arabera. 0-5 puntu artean jasoko da. 0, 

profesionalekin soilik aritzen diren entitateentzat eta 5 puntu, ahalik eta boluntario 

kopuru handien lan egiten duten entitateentzat. 

 

c) Proiektuaren bideragarritasuna. 0-5  puntu bitartean emanen dira. 5 puntu, diru-

iturri bakar bat duenarentzat eta 0 puntu, finantzazioa bestelako diru-iturrirekin osatu 

ahal duenarentzat. 

 

d) Aktibitateak 2021. urtea bukatutakoan jarraipena izateko dituen aukerak. 0-5 

puntu artean emanen dira. 0 puntu,  aktibitate zehatzentzat eta 5 puntu, jarraipena 

duten aktibitateentzat. 

 

e) Proiektuaren aurrekontu osoa eta parte-hartzaile bakoitzeko aurrikusitako  kostua. 

Beste entitateetako diru-ekarpenak kenduko dira, egonez gero. 0-5 puntu artean 

baloratuko da, proportzionalki. 

 

f) Aktibitatea garatzeko orduan euskararen erabilera baloratuko da, 0-5 punturen 

artean. 5 puntu emanen dira euskaraz soilik garatzen diren aktibitateentzat. 

 

g) Proiektuak ere kontuan hartuko da baliabide ekonomiko urriak dituzten 

pertsonentzako eskuragarria izateko eskaintzen diren aukerak. 0-5 punturen artean, 

aurrikuspenaren arabera. 

 

h) Proiektuak sustatzeko eta garatzeko kolektiboen arteko lankidetza baloratuko da. 

Lankidetza hori memorian eta esku hartzen duen erakunde bakoitzari esleitutako 

zereginen artikulazioan egiaztatu beharko da. 0 eta 10 puntu artean emanen dira, 

eta 10 puntu emanen zaizkie bi kolektibo/elkarte baino gehiago inplikatzen 

dituztenei (1. oinarrian zerrendatutakoetatik). 5 puntu lortuko dituzte kolektibo 

horietako bi (elkarteak) inplikatzen dituzten eta proiektuan modu proportzionalean 

parte hartzen duten kolektiboek. 

 



i) Honakoak baloratuko dira: Berdintasuna sustatzea, pertsonak edo kolektiboak ez 

diskriminatzea, gizarteratzea eta hizkuntza inklusiboa erabiltzea proiektuaren 

aurkezpenean eta garapenean. 0 - 5 puntu..  

 

 

 

9. FINANTZAZIOA 

 Dirulaguntzak finantzatuko dira Aezkoako Batzarre Nagusiko 33400-4890001- 

kultura, kirol eta belaunaldi-arteko aktibitateentzako dirulaguntzak izeneko Gastuen 

Aurrekontuko lerroaren kargura (8.000,00 €). Partida erabiliko da aurkeztutako 

eskariak  partzialki edo osorik finantzatzeko. Deialdi honetan aurrikusitako 

dirulaguntzak emateko prozedura  konpetentziaren lehiaren  erregimenean 

tramitatuko da: aurkeztutako eskariak konparatuko dira, 38/2003 Legearen, 

Dirulagutzen Orokorrarena, arabera. 

 

 Dirulaguntzaren portzentaia eta  zenbateko hauek ezarri dira: proiektu 

bakoitzak %80 dirulaguntza, eta, gehienez 2.000 euro, jasoko du. 

  

 

10. ESKAEREN EBAZPENA 

 Aezkoako Batzarre Nagusiko Osoko Bilkurak ebatziko ditu eskariak, Balorazio 

Batzordearen proposamena aurkeztu ondoren. Emandako ebazpenaren berri 

emanen zaie interesatutakoei, hilabete bateko epean, eskariak aurkezteko epea 

bukatzen denetik hasita.   

 

11. DIRULAGUNTZAREN JUSTIFIKAZIOA 

 Batzarre Nagusiaren dirulaguntza jaso duten taldek, kolektibo edo elkartek, 

2021ko azaroaren 30a baino lehen, diruz lagundutako proiektuaren exekuzioko 

azken justifikazioa aurkezteko konpromisoa hartzen dute, eta bertan honakoa jasoko 

da: 

 Proiektua gauzatu bitartean, puntuazioa lortu duten alderdi guztiak 

egin direla egiaztatzea. Horietakoren bat edo batzuk justifikatzen ez badira, diru-

laguntza % 20 murriztuko da justifikatu gabeko alderdi bakoitzeko. 

- Egindako jardueraren memoria zehatza, jardueraren onuradunen kopurua 

adierazita. 

- Diruz lagundutako jarduerari dagozkion diru-sarreren eta gastuen azken 

zerrenda. 

- Proiektuari dagozkion fakturen kopia konpultsatua, emandako diru-

laguntzaren zenbateko osoarekin. Fakturekin batera, haien zenbatekoa ordaindu 

dela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da. Diru-laguntza ikasleen matrikulen 

kostua finantzatzeko erabiltzen bada, erakundearen adierazpen bat aurkeztuko da, 

Aezkoako ikasleen matrikulen guztizko kostua adieraziz, pertsonaka eta kontzeptuka 

banakatuta. 

 - Jarduerak sortutako dokumentazio inprimatuaren kopia. 

- Beste erakunde publiko eta pribatu batzuetatik jasotako diru-laguntzen 

zerrenda. 

Justifikazioak jaso ahala ordainduko dira diru-laguntzak. 

- Justifikatu aurretik proiektua osorik gauzatzeko baliabide propio nahikorik ez 

duten erakundeek diru-laguntzaren aurrerapena eskatu ahal izanen dute, baldintza 

hauekin: 

1. Proiektuaren % 50 gutxienez egin izana justifikatu beharko da. 



2. Ordura arte egindakoari dagozkion fakturak eta dagozkien ordainagiriak 

aurkeztu beharko dira. 

3.- Batzarre Nagusiak justifikatutako fakturen % 80 ordainduko du gehienez, 

betiere zenbateko hori ez bada aurreikusitako diru-laguntzaren % 50 baino 

handiagoa; ordainketa azken ziurtagiriaren kontura egin dela ulertuko da. 

 

Ez dira epez kanpoko justifikazioak onartuko. 

 

12.- DIRULAGUNTZEN ARAUTEGIA 

 Deialdi honetan jasotako oinarriak eta bertan aurrikusita ez dagoen gainerako 

guztia, arautegi hauetan ezarritakoari jarraikiz erautuko da: 

Foru Legea, Nafarroako Toki Administrazioaren 

Foru Legea, Nafarroako Toki Ogasunena 

Dirulaguntzen Lege Orokorra (38/2003 Legea, azaroaren 17koa).  

 

13.- HELEGITEAK 

 Oinarri hauen eta haiek exekutatzeko egintzen aurka honako helegite 

hauetako edozein jar daiteke: 

1.- Aezkoako Batzarre Nagusiaren aurrean, nahi izanez gero, berraztertze-errekurtsoa, 

hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita, 30/1992 Legeak, 

azaroaren 26koa, Administrazio Publikoko Errejimen Juridikoa eta Prozedura 

Administratibo Arruntarenak, 116 eta 117 artikuluetan ezarritakoari jarraikiz . 

2.- Zuzenean, helegite kontentzioso-administratiboa, dagokion Auzitegi edo Salaren 

aurrean, jakinarazpena jaso eta bi hilabeteko epean.  

3.- Eta, nahi izanez gero, Nafarroako Administrazio Auzitegiaren aurrean gorako 

helegitea, hilabeteko apean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasita. 

 

 

 

 

 

ARIBE, 2021KO MAIATZA (2021eko maiatzaren 14an egindako Osoko Bilkuran 

onetsitakoa)) 

 


