2021SCCO0006
215/2021 ALKATEAREN ERABAKIA

RESOLUCIÓN DEL ALCALDE 215/2021

Ikusita Debako Udalbatzak 2021eko
martxoaren 4an Debako udalerrian,
baina Itziarko Toki Entitate Txikiaren lur
eremutik kanpo, kultur programak edo
jarduerak egiten dituzten Deban
erroldatutako irabazi-asmorik gabeko
pertsona fisikoei eta tokiko kultur
elkarteei zuzendutako dirulaguntzak
emateko oinarri arautzaileen hasierako
onespena
erabaki
zuela
(GAO
2021/03/24).

Visto que le Pleno del Ayuntamiento en
sesión extraordinaria de 4 de marzo
acordó aprobar inicialmente las bases
reguladoras para la concesión de ayudas
económicas a las asociaciones locales
culturales y personas físicas sin ánimo de
lucro, domiciliadas en Deba, que lleven a
cabo programas o actividades culturales
que tengan incidencia en el municipio de
Deba, salvo en el ámbito de la Entidad
Local Menor de Itziar (BOG 24/03/2021).

Ikusita oinarri arautzaileak behin betiko
izaera dutela (GAO 2021/05/28).

Visto que las citadas bases han sido
aprobadas de manera definitiva (BOG
28/05/2021).

Kontuan hartuz dirulaguntzei buruzko
azaroaren
17ko
38/2003
Lege
Orokorraren 23. Artikuluan ezarritakoa,

Considerando lo establecido en el artículo
23 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones,

EBAZTEN DUT

RESUELVO

LEHENA.- Onartzea Debako Udalbatzak
2021eko martxoaren 4an Debako
udalerrian, baina Itziarko Toki Entitate
Txikiaren lur eremutik kanpo, kultur
programak edo jarduerak egiten
dituzten Deban erroldatutako irabaziasmorik gabeko pertsona fisikoei eta
tokiko kultur elkarteei zuzendutako
dirulaguntzen deialdia, ebazpen honen
eranskinean jasotako testuaren arabera.

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria para
la concesión de ayudas económicas a las
asociaciones locales culturales y personas
físicas sin ánimo de lucro, domiciliadas en
Deba, que lleven a cabo programas o
actividades culturales que tengan
incidencia en el municipio de Deba, salvo
en el ámbito de la Entidad Local Menor de
Itziar, con el texto que figura en el Anexo
de la presente resolución.
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BIGARRENA.- Deialdia Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratu dezan,
Dirulaguntzen Datu Base Nazionalari
deialdiaren testua igorria izan dadila.

SEGUNDO.- Remitir a la Base de Datos
Nacional
de
Subvenciones
la
documentación necesaria para que se
proceda a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de
Guipúzcoa.

Deban, 2021eko maiatzaren 31n.

En Deba, a 31 de mayo de 2021

Gilen Garcia Boyra
Alkatea

Jorge González Endemaño
Idazkaria
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ERANSKINA
Araututako jendaurreko informazio epea batere erreklamazio edo oharpenik gabe
iragan denez, behin betikotzat jo dira 2021eko martxoaren 4an egindako ezohiko
Osoko Bilkuran hartutako hasierako erabakiak, Debako udalerrian, baina Itziarko
Tokiko Entitate Txikiaren lur eremutik kanpo, eragina izango duten kultur programak
edo jarduerak antolatzen dituzten irabazi asmorik gabeko herriko elkarteei eta
pertsona fisikoei diru laguntzak esleitzeko oinarriak. Testuak honakoak dira:
Debako udalerrian, baina Itziarko Tokiko Entitate Txikiaren lur eremutik kanpo, eragina
izango duten kultur programak edo jarduerak antolatzen dituzten irabazi asmorik
gabeko herriko elkarteei eta pertsona fisikoei diru laguntzak esleitzeko oinarriak.
1.- OINARRI HAUEN XEDEA DA:
Oinarri hauen xedea da irabazi asmorik gabeko herriko elkarte, talde edota eragile
kulturalei zein pertsona fisikoei diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea, oinarri
kultura-ekintza bereziak garatu eta antola ditzaten, bereziki honako kultura-arlo
hauetan:
•
•
•

Arte eszenikoak eta dantza
Musika eta kontzertuak
Aurreko bi kultura-arloetan sartzen ez diren bestelako jarduerak

Debako udaleko Euskara eta Kultura batzordeari dagokio erabakitzea, egindako
eskaera bakoitza zein kultura-arlori dagokion.
2.- LAGUNTZAZ KANPO GELDITZEN DIREN PROGRAMAK ETA GASTUAK:
•
•
•
•

Erritu edo jai izaerako ekintzak edo jarduerak
Kirol jarduerak
Ezaugarri sexistak, arrazistak eta indarkeria dituzten jarduerak
Udal eskaintzarekin lehiatuko duten jarduerak
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•
•
•
•

•

Material suntsikorraren erosketa
Zeharkako kostuak.
Euskararen erabilera bermatzen ez duten jarduerak.
Irakaskuntza alorreko programetan aurreikusitako edo horiei lotutako
jarduerak
Udalerriaren nahiz tokiko erakunde txikiaren lur eremutik kanpo egiten direnak

3.- BETEBEHARRAK
Diru laguntza hauen onuradunek ondoko bete behar hauek dituzte:
• Deban erroldatuta egotea
• Irabazi asmorik gabeko elkarte edo entitate juridikoa izatea, dagokion
erregistroan formalki inskribatuta egotea eta bere estatutuetan, helburu,
misio eta/edo memorietan espresuki agertzea, kultur jarduerak eta oinarri
hauen helburuarekin bat datozenak burutzeko asmoa.
• Zerga egoitza eta helbide soziala Deban izatea.
• Diru laguntza eskatzeko unean zerga eta gizarte segurantzako obligazioak
beteta edukitzea eta Debako udalarekin zorrik ez izatea.
• Ezin izango dute diru-laguntza hauen onuradun izan azaroaren 17ko
38/2003 Legeak, diru-laguntzen gainekoak, 13. artikuluaren 2 eta 3 ataletan
ezarritako egoeraren batean dauden pertsona edo erakundeak.
Baldintzak betetzen dituztela, dokumentuen bidez egiaztatu beharko dute
onuradunek.
4.- ORGANO ESKUMENDUNA
Udalbatzarra izango da oinarri hauek onartzeko eskumena duen organoa.
5.- ESKAERAK
5.1. Diru laguntzen urteko deialdiak diru laguntzen dotazio ekonomikoa zehaztuko du;
baita eskaerak aurkezteko modu eta epeak ere.
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5.2. Deialdi bakoitzean zehaztuko dira eskaera ereduak eta beharrezko bestelako
ereduak.
5.3. Deialdi bakoitzaren informazioa eta eskaera egiteko inprimaki normalizatuak
Debako Udalaren web orrian egongo dira eskuragarri.
5.4. Laguntza jasotzeko aurkezten duten proiektu bakoitzeko, eskabide orri bana
aurkeztu beharko dute elkarteek.
5.5. Elkarte batek ezingo ditu bi eskaera baino gehiago aurkeztu diru laguntza lerro
bakoitzeko.
5.6. Eskaerak edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioak akatsik baldin
badu, edo osatu gabe badago, 10 eguneko epea emango zaie interesatuei sumatutako
akatsak zuzentzeko; epe hori igarota, zuzentzen ez badira, eskaera bertan behera utzi
dela ulertuko da, horretarako aurretik ebazpena eginez.
5.7. Entitate eskatzailea ordezkatzeko ahalmen legala duen pertsonak sinatutako
eskabide orriarekin batera, ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko da:
• Erakunde eskatzailearen erregistro-inskripzioaren fotokopia.
• Erakunde eskatzailearen estatutuak. Erakunde eskatzailea formalki eratua eta
inskribatua egon behar da dagokion erregistroan.
• Elkartearen aurkezpen txiki bat, azken urteetan izandako ibilbidea, jarraitasuna,
egonkortasuna eta dedikazioa baloratzeko; hala nola, beste erakundeekin duen
harremana.
• Euskararen erabilera sustatzeko irizpideak (publikoari begirakoak zein
jardueraren barne funtzionamenduari begirakoak).
• Elkartearen funtzionamenduaren eta egituraren barruan emakume eta gizonen
arteko berdintasun irizpideak.
• Laguntzagai den jardueraren memoria
• Gastu eta diru sarreren aurrekontu xehatua eta eskaeran jasotako ekintzarako
tramitatutako beste edozein laguntza-eskaera ze egoeratan dagoen (emanda
edo erabakiaren zain). Eskatzaileek adierazi beharko dute eskaeran jasotako
ekintzarentzako beste eskaerarik egin duten edota laguntzarik jaso duten beste
erakunderen baten partetik. Hala balitz, eskaerak zerrendatu eta kopuruak zein
helburuak zehaztu beharko dituzte, diru laguntzetan bikoizketarik egon ez
dadin eta baliabideen banaketa egokiagoa egitea ahalbidetu dadin.
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•

Zinpeko deklarazioa, agertuz, ez dela zigortua izan Euskal Administrazio
Publikoaren diru laguntzak jasotzeko bete beharrekoak ez betetzeagatik.
• Zerga eta Gizarte Segurantzaren obligazioetan egunean dagoela ziurtatzeko
agiriak.
• Azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, Diru Laguntza Orokorren gainekoak, bere 13.
artikuluan xedatutako baldintzak betetzen direla egiaztatuko duen agiria.
5.8. Eskabideak behar bezala beteta deialdian zehaztutako epean aurkeztu beharko
dira Debako udalaren erregistroan astelehenetik ostiralera 8:00etatik 15:00etara edo
udalaren web orriko erregistro telematikoaren bidez.
5.9. Deialdira aurkezteak oinarri hauek onartzea dakar. Eskabideak emandako
ereduaren arabera bete beharko dira.
5.10. Jarduerak deialdiaren urte naturala bukatu baino lehen burutu beharko dira.
6.- ESKABIDEAK BALORATU ETA BIDERATZEA
-Euskara eta Kultura Batzordeak izendatutako instrukzio-organoak bideratuko ditu
eskaerak. Batzordeko lehendakariak eta udal ordezkaritza duten partidu politikoetako
ordezkari banak osatuko dute organo hori; idazkari lanak, berriz, batzordeko idazkariak
egingo ditu.
-Lehendabizi laguntzak jasotzeko baldintzak betetzen ote diren egiaztatuko da.
-Eremu baten baino gehiagotan eragina duten proiektuak osotasunean ebaluatuko
dira.
-Espedientea ikusita, instrukzio-organoak ebazpen proposamena egingo du eta
udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak onartu beharko du, (Tokiko Gobernu Batzarrak,
proposamena eta baldintzak betetzen direla ikusita, diru laguntza emango du.
-Diru laguntzaren ebazpenean laguntzaren zenbatekoa eta justifikatu beharrekoarena
zehaztuko dira).

7.- BALORAZIO IRIZPIDEAK
Diru laguntzen eskaerak baloratzeko, jarraian aipatzen diren irizpide eta baremoak
hartuko dira kontuan:

Portu kalea, 1 - 20820 DEBA (Gipuzkoa) -

943192840 - info@deba.eus - www.deba.eus

2021SCCO0006

7.1. Balorazioko 1. fasea: fase honetan baloratuko da deialdi honetara
aurkeztutako kultura programaren egokitzapena: gehienez 60 puntu.
a) Debako kultura maparen barruan programak duen interesa
baloratuko da, oreka lortze aldera. Gehienez 20 puntu.
Beraz, kulturari lotutako jarduerak edo programak aztertuko dira
irizpide hauen arabera: proiekzioa, hedapen esparrua, eskualdean edo
Gipuzkoako lurraldean duten eragina. Balorazioa orokorra izango da;
ezinezkoa denez kalkulu objektiboa egitea, modu kualitatiboan egingo
da, taula honen arabera:
Kontzeptua

Ponderazioa

Oso ondo

20

Ondo

15

Zuzena

10

Gutxiegi

5

Eskas

0

b) Proposatutako programaren kalitatea eta originaltasuna. 20 puntu
arte.
Irizpide honek kultura jarduerak eta programak baloratuko ditu alderdi
hauen arabera: kalitate artistikoa, originaltasuna eta bere jarduketa
esparruan herritarrak sentsibilizatzeko eskainitako laguntza. Balorazioa
orokorra izango da; ezinezkoa denez kalkulu objektiboa egitea, modu
kualitatiboan egingo da, taula honen arabera:

Kontzeptua

Ponderazioa

Oso ondo

20

Ondo

15

Zuzena

10
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Gutxiegi

5

Eskas

0

c) Proposatutako programaren finkatze maila. Gehienez 5 puntu.
Laguntza eskaeraren oinarrian dagoen jardueraren edizio kopurua
baloratuko du irizpide honek, ondorengo taularen arabera:

Edizio kopurua

Ponderazioa

20 edo gehiago

5

19-15 artean

4

14-8 artean

3

7-4 artean

2

3 edo gutxiago

1

d) Udal, tokiko elkarte eta gainerako kultura eragileen partaidetza eta
beraien arteko koordinazioa, diseinuan, kudeaketan, nahiz
proposatutako programa gauzatzeko prozesuan. Halaber, kontuan
hartuko dira gizarteratzeari eta kultura-aniztasunari buruzko irizpideak.
Gehienez 10 puntu.
Irizpide honek eskaeraren azalpen txostenean emandako datuak
baloratuko ditu taula honen arabera:
Kontzeptua

Ponderazioa

Oso ondo

10

Ondo

7

Zuzena

5

Gutxiegi

2

Eskas

0
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e) Berrikuntza. Gai honi dagokionez, lehentasuna emango zaie bai
kultura proposamen berriei, bai egun dauden programei aplikatutako
berrikuntzei. Gehienez 5 puntu.
Irizpide honek eskaeraren azalpen txostenean emandako datuak
baloratuko ditu taula honen arabera:

Kontzeptua

Ponderazioa

Altua

5

Ertaina

3

Garrantzi gutxikoa

1

Orain arteko irizpideen balorazioan gutxienez 30 puntu lortu dituzten
proiektuak balorazioaren 2. fasera pasatuko dira. Gainerako proiektuak
baztertu egingo dira.

7.2. Balorazioaren 2. fasea: fase honetan baloratuko dira aurrekontuaren
egokitasuna eta zeharkako irizpideak, besteak beste hizkuntza ofizialen eta
genero berdintasunaren ikuspegiaren erabilera. 45 puntu arte.
f) Aurrekontuaren egokitasuna. 20 puntu bitarte, alderdi hauek
kontuan hartuta:
f.1) Proposatutako programaren eta horretara bideratutako
aurrekontuaren arteko oreka (programaren kalitate-prezioa).15 puntu
arte.
Kontzeptua

Ponderazioa

Altua

15

Ertaina

10

Eskasa

5
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f.2) Jarduerak sortutako baliabide ekonomikoak (beste diru laguntza
batzuk, babesleak, sarreren salmenta). 5 puntu arte.
Kontzeptua

Ponderazioa

Altua

5,0

Ertaina

2,5

Eskasa

0,0

g) Euskararen presentzia eta erabilera proposatutako programa eta
jardueretan. 10 puntu arte.
Irizpide honek euskararen erabilera baloratuko du proposatutako
egitasmoan. Balorazioa orokorra izango da; ezinezkoa denez kalkulu
objektiboa egitea, modu kualitatiboan egingo da taula honen arabera:

Kontzeptua

Ponderazioa

Oso ondo

10

Ondo

7

Zuzena

5

Gutxiegi

2

Eskas

0

h) Genero berdintasunaren ikuspegia egitasmoaren helburu eta
ekintzetan txertatzea, eta emakumeen ekarpena eta parte hartze
profesionala. Gehienez 10 puntu.
Genero berdintasunaren ikuspegia sartzea: eskaeraren azalpen
txostenean emandako datuak baloratuko dira. Balorazioa orokorra
izango da; ezinezkoa denez kalkulu objektiboa egitea, modu
kualitatiboan egingo da taula honen arabera:
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Kontzeptua

Ponderazioa

Argi aipatzen dira berdintasun helburuak

5

Berdintasun neurri batzuk badaude

3

Ez dago berdintasun neurririk

0

Emakumeen ekarpena eta parte hartze profesionala: eskaeraren azalpen
txostenean emandako datuak baloratuko dira. Balorazioa orokorra
izango da; ezinezkoa denez kalkulu objektiboa egitea, modu
kualitatiboan egingo da taula honen arabera:
Kontzeptua

Ponderazioa

Garrantzitsua

5

Adierazgarria

3

Garrantzi gutxikoa

1

i) Proposatutako kultura jarduerara gazteak (35 urte arte) erakartzeko
egindako ahalegina. 5 puntu arte.
Eskaeraren azalpen txostenean emandako datuak balioetsiko dira.
Balioetsiko da aurkeztutako jarduera gazteei zuzenduta egotea eta gazte
jendeak parte hartzea, taula honen arabera:

Kontzeptua

Ponderazioa

Altua

5,0

Batez bestekoa

2,5

Eskasa

0,0

Diru laguntzak emateko proposamenean soilik sartuko dira bi faseen artean gutxienez
60 puntuko balorazioa lortu duten eskaerak.
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Diru laguntzen modalitate bakoitzeko aurreikusitako gastua onartutako eskaera
guztiek lortutako puntu guztien batuketarekin zatituko da. Hortik ateratzen den
emaitzak puntu baten balioa izango du, eta balio hori biderkatu egingo da erakunde
eskatzaileak lortutako puntu kopuruarekin, eta hala aterako da dagokion diru laguntza.
Irizpide orokor gisa, diru laguntzaren zenbatekoak ez du 9.000 euroko kopurua
gaindituko. Nolanahi ere, diru laguntzaren kopuruak ez du inola ere gaindituko
eskatutako zenbatekoa.
Behin lehen banaketa egin ondoren, oinarri hauetan ezarritako mugak aplikatzearen
ondorioz, soberakinik balego, soberakin hori onuradunen artean berdin banatu ahal
izango da. Prozedura hau erabili ahal izango da aurrekontuko partida amaitu arte.
Laguntza horietara bideratutako aurrekontu zuzkidurak ez badie hautatutako eskaerei
aipatutako mugara iristeko aukerarik ematen, diru laguntzaren kopurua
proportzionalki murriztuko da kasu bakoitzean, diruz lagundu daitekeen gastuaren eta
balorazioan lortutako puntuazioaren arabera.
Instrukzio-organoak balorazio batzordekoak ez diren teknikarien aholkularitza eskatu
ahal izango du.

8.- EBAZPENA
Debako Udaleko Tokiko Gobernua izango da prozedura hau erabakitzeko organo
eskuduna.

9.- ORDAINKETAK ETA DIRU LAGUNTZAREN JUSTIFIKAZIOA
Diru laguntzen onuradunek diru-laguntzak eman diren xedeetarako erabili beharko
dituzte eta halaxe egin dela egiaztatu beharko dute agirien bitartez.
Diru laguntzak bi zatitan ordainduko dira:
• %80, organo eskudunaren onespenarekin batera.
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• %20, diru laguntzak justifikatzeko eskatzen diren dokumentuak aurkeztu eta
balioztatzen direnean.
Diru laguntzak justifikatzeko epea urteroko deialdiarekin batera argitaratuko da eta
ondorengo dokumentuak aurkeztu beharko dira:
•
•
•

•

Diruz lagundutako proiektuaren memoria eta lortutako emaitzen balorazioa.
Ekintzaren inguruan sortutako dokumentazio grafiko eta idatzizkoa; hala nola,
programak, argitalpenak, kartelak …
Gastu eta diru sarreren arteko balantze ekonomikoa eta hurrengo urteko
urtarrilaren 20a baino lehen izandako fakturen jatorrizkoak edo jarduera garatu
den bitartean izandako gastuen fotokopia konpultsatuak, hartzekoduna eta
dokumentua identifikatuz, zenbatekoa, jaulkipen-data eta, bere kasuan,
ordainketa data.
Jarduera finantzatu duten bestelako diru sarrera edo laguntzen gaineko
zerrenda xehatua, kopurua eta jatorria adieraziz.

Gastua zuritzeko dokumentazioa justifikazio modura onartua izan dadin, deialdiaren
urteko data izan beharko du.
Gastu bat justifikatzeko oinarrizko dokumentua faktura da. Faktura bat zuzena den ala
ez erabakitzeko, azaroaren 30eko 1619/2012 Errege Dekretuko 6.1. artikuluan
jasotakoa hartuko da kontuan, han onartzen baita fakturazio betebeharrak
erregulatzeko Araudia.
Eskuratutako diru laguntza, eskabidean idatzitako kontu korrontean ingresatuko da.
Onuradunek diru-laguntza jaso duten jardueraren publizitate eta hedapenerako
Debako udalaren ikurra erabili beharko dute.
Oinarrietan jasotako baldintzak beteko ez balira, organo eskudunak eska lezake
eskuratutako diru laguntza itzultzea.
10.- INTERPRETAZIOA
Oinarri hauen interpretazioan eta garapenean sor daitezkeen zalantzak Debako
Udaleko Euskara eta Kultura Batzordeak ebatziko ditu.
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11.- AURREKONTU ZUZKIDURA
Deialdi honetan jasotako diru laguntzetara bideratuko den diru kantitatea, urteroko
aurrekontuetan zehaztuko da.
Kultura Batzordeak finkatuko du urte bakoitzean ze kultura-arlok izango duen
lehentasuna aurrekontua banatzerako orduan.
Kultura-arlo batean emandako diru laguntzetan diru soberakina egongo balitz, hori
beste kultura-arlo bateko/batzuetako aurrekontua handitzeko erabiliko da.
12.- ARAUDI JURIDIKOA.
Diru laguntza hauek ematerakoan eta diru laguntza ematen duen organoaren eta
onuradunaren arteko harreman juridikoa zehazterakoan, oinarri hauetan xedatutakoa
bete beharko da eta, bertan aurreikusten ez denerako, Diru laguntzen gaineko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean (2011-11-18 Estatuko Aldizkari Ofiziala) eta
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartutako Diru laguntzen gaineko
Araudi Orokorrean xedatutakoa.
13. BESTE DIRU LAGUNTZEKIKO BATERAGARRITASUNA.
•

•

Oinarri hauetan araututako laguntzak bateragarriak izango dira, aurrekontu
publikoen kargura helburu bererako eman daitezkeen beste diru laguntza
batzuekin.
Beste finantzabide batzuk eskuratuz gero, eta arau espezifikoek bestelakorik
arautzen ez duten bitartean, diru laguntzaren gehiengoa %100eko gastura
iritsiko da; hau da, ezingo da gain finantzaketarik gertatu udalaren diru
laguntzaren bitartez.

14.-EBAZPENA ETA JAKINARAZPENA
Erabakiak amaiera emango dio administrazio bideari.
Prozeduraren erabakia interesatuei jakinaraziko zaie, baina Udaletxeko web orrian ere
argitaratuko dira emandako diru laguntzak.
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15. DIRU LAGUNTZA ERREBOKATU ETA ITZULTZEA
Honako egoera hauetakoren bat gertatuz gero, dirua eta atzerapenaren interesak itzuli
egin beharko dira:
•
•
•
•
•

Jasotako fondoei emandako erabilera epe barruan eta behar bezala ez
justifikatzea.
Esandako datetan eskatutako dokumentazioa ez aurkeztea edo datuak
ezkutatu eta/edo faltsifikatzea.
Diru laguntzak ematerakoan onuradunei ipinitako baldintzak ez betetzea.
Diru laguntzaren helburua, osorik edo parte batean, ez betetzea.
Kontrol organoei bere ekintzen jarraipena eragoztea edo zailtzea.

Kudeaketa, inspekzio eta kontrol prozesuetan, emandako laguntza desegoki jaso edo
erabili dela susmatuz gero, espedientea irekiko da eta kautelazko neurriak hartuko
dira.

16. KLAUSULA GEHIGARRIA.
Oinarri hauetan espreski zehazten ez den guztian, Dirulaguntzen 38/2003 Lege
orokorra eta horrekin bat datozen gainerako legezko xedapenak beteko dira.

Gilen Garcia Boyra
Alkatea
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