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ALKARTASUNA DANTZA TALDEAGAZ LANKIDETZA 

HITZARMENA 
 
 

KARMELE MUÑOA ARRIGAIN andrea, Bermeoko Udaleko idazkari 
nagusi akzidentalak fede emoten dau  

 
 

BATU DIRA 

 
Alde batetik, ARITZ ABAROA CANTUARIENSE Jauna,  

NAN zenbakiduna, Bermeoko Udaleko Alkate-Udalburua 
 

Beste aldetik, IZARRA ELORTEGI BILBAO Andrea,  NAN 
zenbakiduna, ALKARTASUNA DANTZA TALDEA (IFK: G48434708) 
alkartearen ordez eta izenean, egoitza soziala Irakaskintza kalea 14-16an 
daukana 

 

 
PARTE HARTZAILEAK 

 
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE Jauna, Bermeoko Udalaren ordez eta 

izenean, 2020ko abenduaren 21eko 2020/3055 zenbakidun Alkatetza Dekretuz 
hartutako erabagiari jarraiki eta Toki Errejimeneko Oinarrien Legearen 21.1. b) 
eta r) artikuluek emondako ahalmenaren arabera, eta  
 

Beste aldetik, 
 

IZARRA ELORTEGI BILBAO, ALKARTASUNA DANTZA TALDEAren 
ordez eta izenean, Alkarteak emoten deutson ahalmenaren arabera. 
 

(I. eranskinean, izendapena eta karguaren ahalmenak jasotzen dira). 

 
 

ADIERAZTEN DABE 
 

Bermeoko Udalaren ahalmenaren artean dagoala Kultura eta kultura-
jarduerak antolatzea eta sustatzea, eta erabilera publikoko kultura-
ekipamenduak kudeatzea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 
Legearen 17.1.20) artikuluagaz bat eta, Dirulaguntzen Plangintza 
Estrategikoagaz bat, Bermeoko Udalaren helburu estrategikoa dala, Bermeoko 
herriaren nortasuna balioan ipintea, daukien trakzinorako gaitasuna eta 
ekonomia lokalean izan daikien eragin positiboa aitortuz eta herriaren izenaren 
zabalkundea egitea. 
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Eta helburu estrategiko horren barruan, helburu espezifiko moduan, 
herriko taldeekaz egitarau sendoa bultzatzea eta Bermeoko eta bermeotarren 
nortasuna balioan ipintea aurreikusten da. 
 

Eta Udalaren asmoa da, gitxienezko derrigorrezko ahalmenetatik 
haratago joanda, aitatutako eskumenaren barruan, Dirulaguntzen Plangintza 
Estrategikoagaz bat datozen ekimenak bultzatzea,  3.3  Bermeo bizia ardatzan 
dagoena kasu honetan, Bermeoko Udalerriaren eta bere biztanleen onuran, eta 
Bermeo zein bermeotarren nortasuna balioan ipinteko. 
 

Honez gain, Alkartasuna Dantza taldeak Udalagaz batera euskal 
folklorea bultzatzeko programa dauka. 
 

Ondorioz, alderdi bien lankidetzea eta Bermeoko Udalak emongo 
deutson dirulaguntza arautzea da hitzarmen honen helburua. 

 
 

ERABAGITZEN DABE 

 
 
LEHENENGOA.- Hitzarmenaren xedea. 

 
Bermeoko Udalak Alkartasuna Dantza taldeari lagunduko deutso 2020 

urtean, euskal folklorea sustatzeko. 
 
 
BIGARRENA.- Programa eta ekimenak. 

 

 Herritarren ikastaroa: martxora arte, erromeri txikia barne 

 Aratusteak: ikastaroa eta ekitaldia 

 Ume eta nagusien entseguak: martxora arte 

 Nagusien entseguak: udan 

 Folklore jaialdiko batzarrak eta prestaketa lanak 

 Ekitaldi bereziak: ETB-n “Dantzatzen duen herria”, TV-n “Urak 
dakarrena” eta Korrontzi Benefic (Barakaldon) 

 Bideo grabaketak eta emonaldi bereziak: Nazioarteko dantza eguna, 
ikastaroak online 

 Saio bereziak online: txistu alardea, Arrain Azoka birtuala, urteko ekitaldi 
bereziak 

 Materialaren eta erropen erosketa eta konponketa 

 2020-2021 ikasturteko plangintza, batzarrak eta protokoloak 

 Sare sozialen bidez zabalkundea 
 
(II. eranskinean jasoko da garatuko dan programa zehatza).  
 
 
HIRUGARRENA.- Dirulaguntzaren zenbatekoa. 
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Zio hau bide dala, Bermeoko Udalak lau mila eta zazpiehun euro (4.700 

€) ordainduko deutsoz Alkartasuna Dantza Taldeari. Diru kopuru hau guztira 

ordainduko da, 2020. urte barruan, aurrekontuaren 00400-33410-481.01.06 

partidaren pentzura, hain zuzen. Ordaintzeko modua honakoa izango da: 

hitzartutako guztia, 4.700 €, hitzarmena sinatu eta gero eta behar dan moduan 

justifikatu ondoren. 

 

 

LAUGARRENA.- Dirulaguntzaren ezaugarriak. 

 

Dirulaguntzak borondatezkoak eta aldi baterakoak izango dira. Baten 

emoteak ez deutso derrigortasunik eragingo Bermeoko Udalari, eta ez dau 

beste urte batzuetarako eskubiderik emoten ez aurrekaririk ezarten. 

 

Dirulaguntza ezin izango da gehitu ez berrikusi (ezin da erreklamazinorik 

egin). 

 

 

BOSGARRENA.- Alkartasuna Dantza Taldeak bete beharreko baldintzak: 

 

a) 2020 urteko programa-memorian agertzen diran ekitaldiak burutu. 

b) Bermeoko Udalak beste inoiz diru-laguntzaren bat emon badeutso, 

diru-laguntza horren kontra egindako gastuak justifikatuta eukitea. 

c) Hitzarmena sinatzen dan egunean tokiko zerga zorrak ordainduta 

daukiezala kreditatu beharko dabe. Bermeoko Udalak ziurtatuko dau puntu hau. 

d) Hitzarmena sinatzen dan egunean, egunean egotea betebehar 

fiskaletan eta Gizarte Segurantzan. 

e) Jardueratan ezin izango dira ezelako sexuaren ziozko bereizkeria 

eragin. Zentzu berean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 

18ko 4/2005 Legearen arabera sexu-diskriminazioan erori izanagatiko zigor- 

edo administrazio-arloko zigorra jaso ez izanaren aitorpena aurkeztu beharko 

da. 

f) Jarduerak irabazteko asmo barik garatzea, hau da, lortzen diran diru-

sarrerak, gastuak estaltzeko beharrezkoak baino ez diranak izatea. 

g) Jardueratatik sortu leikezan erantzukizunak erantzuteko aseguru 

egokia eukitzea. Polizaren kopia, hitzarmena sinatu eta gehienezko 10 

laneguneko epean aurkeztu beharko da. 

 

 

SEIGARRENA.- Bermeoko Udalak bete beharreko baldintzak: 
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a) Bermeoko Udalak, aitatutako jarduerak antolatzeko beharrezko 

baimenak izapidetu edota eskuratuko dauz. 

b) Era berean, jarduerak garatzeko ezinbesteko azpiegiturak ipiniko dauz: 

argindarra, soinu eta argi ekipoak, ur hornidura, segurtasuna bermatzeko 

hesiak eta bestelako baliabideak, etab. 

c) 2020 urteko jarduerak sortzen diran gastuei aurre egiteko 4.700 euroko 

laguntza emongo dau. 

d) Jarduerak modu egokian burutzen dirala eta hitzarmen honetan jasotako 

betebeharrak betetzen dirala bermatzeko, Bermeoko Udalak behar besteko 

ikuskapenak egin ahal izango dauz eta, beharrezkoa dan kasuetan, agindu 

zehatzak emon ahal izango dauz, hitzarmenaren baldintzak bete daizan. 

Agindu horreek beteko ez balira, hitzarmena bertan behera izteko erabagia 

hartuko dau Udalak, beste aldeari entzunaldia emon eta gero. 

 

 

ZAZPIGARRENA.- Diruz lagundu daitezkeen gastuak, dirulaguntzaren 

ordainketa eta egin beharrekoak. 

 

Arlo honetan diru-laguntzak jaso daikiezan kontzeptuak dira: formazioa, 
baliabide materialen hornikuntzea, alkartrukeak, federazinoen kuotak, 
beharrezkoak diran kudeaketa gastuak, kultura difusioa eta sustapena egiteko 
jarduerak eta programak, musika eta arte eszenikoak, bideo emonaldiak, 
umeentzako ekitaldiak, folklore, ondarea eta arte plastikoak. Baita, 
kulturartekotasuna bultzatzeko jarduerak eta programak. 
 

Diruz lagundutako programagaz lotura zuzena daben katerin eta 
ordezkaritza-gastuak justifikatzeko orduan, gastu horiek, gehienez be, 
programaren kostuaren %10 izango dira. 
 

Hitzarmenaren ordainketa egin aurretik, 5. puntuan eskatzen diran 

baldintzak beteten dirala ziurtatzeko, agiri honeek aurkeztu behar dira: 

 

a) IFK-ren kopia eta alkartearen estatutuak aurreko urteetan ez badira 

aurkeztu. 

b) Alkartasuna Dantza taldearen 2020 urteko txostena. Txostenean 

lehenengo atalean finkatutako xedeagaz egindako programa edota jardueran 

deskribapena jasoko da. 

c) 2020 urterako alkarteak daukazan aurrekontu eta gastuen 

aurreikuspena, eta bertan agertu beharko da ze neurri ekonomikogaz lagundu 

diran ekintzak aurrera eroateko (kuotak, bestelako dirulaguntzak, etab.) eta 

gastuen jatorria (ekitaldiak, azpiegitura, materialea, garraio gastuak,...). 
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d) Hitzarmena sinatzen dan egunean, egunean egotea betebehar 

fiskaletan eta Gizarte Segurantzan. 

 

 

Agiriak udaleko Erregistro Orokorreean, edo Herri Administrazinoen 

Administrazino Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeko 16.4. artikuluan jasotako 

bestela erak erabiliz. Aurkeztuko dira, 10 laneguneko epean hitzarmena 

sinatzen dan unetik zenbatzen hasita. 

 

 

ZORTZIGARRENA.- Bestelako sarrera edo dirulaguntzen 

bateragarritasuna. 

 

Jasotako diru laguntza lortu daitekezan bestelako sarrera publiko zein 

pribatuekaz bateragarriak izango dira, beti be gain-finantzaketarik ez dagoen 

bitartean. 

 

Holan izanda, Alkartasuna Dantza Taldea behartuta egongo da bere 

finantzaketarako lortzen dauzan bestelako sarrera eta dirulaguntzen barri 

emotera eta, danatara %100etik gorako finantzaketarik lortzen badau, 

Bermeoko Udalari horren barri emoten, gain-finantzatutako kopuruak 

berreskuratzeko prozedurari hasiera emon daiezan. 

 

Holan egingo ez balitz, zigorra ipintzeko arrazoia izango litzake, itzuli 

beharreko kopurueri lege interesak aplikatzearen kalte barik. 

 

 

BEDERATZIGARRENA.- Euskerearen erabilerea. 

 
 - Herriaren hizkuntza ezaugarriak kontutan eukita, programak eta 

jarduerak euskeraz garatuko dira. 

 

 - Publizidadea eta komunikazino ekintzak euskeraz egingo dira bai ahoz, 

zein idatziz: argitaratzen diran programa, iragarki, ohar, kartel eta 

gainontzekoak euskeraz egingo dira. Euskerea ez dan beste hizkuntzaren bat 

erabiltekotan publizidade eta komunikazino ekintzetan, lehentasun osoa eukiko 

dau euskereak (3-1). 
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- Euskerearen kalidadea bermatu beharko da aitatutako ahozko eta 

idatzizko ekintza guztietan, eta udaleko Euskera Sailaren laguntzea izango dau 

arraun alkarteak hizkuntza aholkularitzea eta laguntzea behar dauenean. 

 

 

HAMARGARRENA.- Debekatutako jarduera sexistak. 

 

- Debeku da pertsonen sexuan oinarritzen dan bereizkeria oro, 

zuzenekoa zein zeharkakoa, edozein dalarik be horretarako erabilitako era. 

 

- Ezin izango da adierazi, pertsonek, sexu batekoak edo bestekoak 

izateagaitik, giza duintasun gutxiago edo gehiago dutela, ez eta objektu sexual 

soilak dirala be. Orobat, ezingo jake zabalkundea emon emakumeen aurkako 

indarkeria justifikatu, horri garrantzia kendu edo horretara bultzatzen daben 

edukiei. 

 

 

HAMAIKAGARRENA.- Alkartasuna Dantza Taldearen betebeharrak: 

 

1. Hitzarmen honetan jasotakoa betetea. 
2. Hitzarmen honen xedea diran ekitaldietako publizidadean, Bermeoko 

Udalaren logoagaz agertzea. 
3. Bermeoko Udalari lankidetza honen kontrola egiten iztea. 

 

 

HAMABIGARRENA.- Jasotako diruaren justifikazinoa. 

 

 Dirulaguntza kobratu ahal izateko, dirulaguntza justifikatu beharko da. 

Horretarako agiri honeek aurkeztu beharko dira: 

 

1.- Txosten bat, non agertzen diran non agertzen diran egindako 

jarduerak eta jasotako emaitzak, ezarritako adierazlearen arabera: 

2020ko programaren kostua: guztira emondako dirua/parte-hartzailearen 

kopurua, alkarte onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta. 

 

2.- Jardueren sarrera eta gastuen balantzea, eta bertan agertu beharko 
da ze neurri ekonomikoagaz lagundu nahi diran ekintzak aurrera eroateko eta 
gastuen jatorria. Puntu honegaz batera faktura originalak edo fotokopia 
konpultsatuak aurkeztu behar dira. (Udaleko Kultura eta Hezkuntza Sailean 
egiten dira konpultsak). 
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Egiaztapena egin eta gero, originalak itzuli egingo dira. Ez da onartuko 
beste gastu batzuen justifikazinorik, horreek ez badabe balio dirulaguntzearen 
helburuak lortzeko. 
 

Fakturek, azaroaren 3.eko 1619/2012 Errege Dekretuak arautzen 
dauzen fakturazinoko betebeharrak bete behar dabez.  
 

Emondako diru guztia gastatu ez bada, justifikazinoa eginda, itzuli egin 
beharko da, baita neurgarriak ez betetzeagatik zehazten diranak ere, 
Dirulaguntza Lege Orokorrean 36. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren 
arabera. Onuradunak jaso dauan laguntza osorik edo zati batean itzuli ahalko 
dau borondatez, horixe egiteko eskatu aurretik. Eskaera ebatzi egingo da eta, 
gero, Alkartasuna Dantza taldeari jakinarazoko jako, ordainketa egiteko epea 
eta modua. Hori guztia, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 90. 
artikulua betetuz. 
 

Dokumentazinoaren aurkezpena egiterakoan ez bada aurreko puntuetan 

eskatutakoa zehatz beteten, interesdunak 10 eguneko epea izango dau akatsak 

zuzentzeko. Denpora tarte horretan ez badira zuzentzen, eskariari uko egiten 

jakola ulertuko da. 

 

Agiri honeek ez aurkeztea dirulaguntza ukatzeko eta ordaindutako 

lehenengo zatia itzultzeko zioa izango da. 

 

 

 

HAMAHIRUGARRENA.- Hitzarmenaren jarraipenerako Batzordea. 

 

Hitzarmenaren jarraipena egiteko Jarraipen Batzorde bat eratuko da, 

zeinetan erakunde bakotxeko ordezkari bik hartuko daben parte. Bermeoko 

Udalaren aldetik, Alazne Zumeta Garro andreak eta Susana Regidor Lardies 

andreak hartuko dabe parte eta Alkartasuna Dantza taldea alkartetik, Izarra 

Elortegi Bilbao andrea eta Amaia Ormaza Tarantino andrea. 

 

Batzordea urtean behin batzartuko da gitxienez. 

 

 

HAMALAUGARRENA.- Hitzarmena ez betetzearen ondorioak. 

 

Alkartasuna Dantza Taldeak hitzarmen honetan jasotakoak ez betetzeak, 

dirulaguntza murrizteko edo kentzeko arrazoia izango da, Dirulaguntzak 

arautzen dauzan 38/2003 Legearen 37. artikuluagaz bat eta, horretarako, lege 

bereko 42.a artikuluak xedatzen dauan prozedura jarraituko da. 
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HAMABOSGARRENA.- Udalaren betekizunak, diru publikoaren erabilerari 

jagokonez. 

 

Bermeoko Udalaren, bere aldetik, eta Diru-laguntzak arautzen dauzan 

38/2003 Legearen aginduari jarraituta, honako eginkizunak beteko dauz: 

 

 Emondako diru-laguntzearen kontrol egokiak egin, diru-laguntza 

oinarritzen daben helburua eta egintzak benetan burutu dirala ikusi 

ahal izateko. 

 

 Lege berari jarraituta, diru-laguntzearen oinarriak bete ez dirala 

ikusten bada edota ez dirala era egokian justifikatu ikusi ezkero, 

desbideratutako diru publikoa berreskuratzeko, egokiak diran 

prozedura eta espedienteak izapidetuko dauz, hamargarren atalean 

adierazotakoagaz bat. 

 

 

HAMASEIGARRENA.- Hitzarmenaren iraupena. 

 

Hitzarmen honek 2020. urtean eukiko dau eragina, hitzarmen honi 

egotziko jakoz dirulaguntzaren izaeragaz bat datozen gastuak nahiz eta 

formalizatu aurretik egindakoak izan (urtarrilaren 1etik aurrera urte honen 

barruan) behar bezala justifikatuta badagoz. 

 

Aurreko atalean aitatutako ondorioak 2020. urtea amaituta izapidetu 

edota aplikatzearen kalte barik, beti be preskripzino epearen barruan. 

 

 

HAMAZAZPIGARRENA.- Arau-hauste legez hartuko dira jokabide honeek: 

 

1.- Bosgarren ataletik hamargarren atalera jasotako betebeharrak ez 
betetzea. 

2.- Jasotako dirulaguntza ez justifikatzea horretarako emondako epean. 
3.- Eskuratutako bestelako sarreren barri ez emotea, bardin publikoak 

zein pribatuak izan. 
4.- Gain-finantzaketarik balego, horren barri ez emotea edota itzuli 

beharreko kopuruak ez itzultzea. 
 

Lehenengo atalean jasotako arau-hausteen kasuan, onartutako 

dirulaguntza murriztea ekarriko dau zigor moduan, egindako ez betetzeen 
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garrantziaren arabera kalkulatuko dana, ez bada ez betetzeen larritasunagaitik 

dirulaguntza osorik itzultzea erabagitzen dala. 

 

Beste hiru ataletan aurreikusitako arau-hausteen kasuan, dirulaguntza 

osorik itzultzea ekarriko dau zigor moduan, eta hurrengo urteetan dirulaguntza 

barriak eskuratzeko ezintasuna suposatuko dau. 

 

Zigor horreek ipinteko, hitzarmen honen hamargarren artikuluan 

adierazoten dan legez, 38/2003 legeak aurreikusitako prozedura jarraituko da 

eta, erabagia hartu orduko, interesdunari entzunaldia emoten jakola bermatuko 

da. 

 

 

HAMAZORTZIGARRENA.- Borondatezko pertsonala. 

 

- Jardueretan laguntzeko langile boluntarioak eduki ez gero, Alkartasuna 
Dantza Taldea izango da erantzule hirugarrenen aurka, ekintza edo 
omisioagatik eragindako kalteetan. 
- Erantzukizun hori aplikagarria den araudiaren arabera arautuko da. 
 

 

HEMERETZIGARRENA.- Aitorpen eta eskertasuna. 

 

Alde biek alkarlana eta lankidetza aitortu eta eskertasuna agertzeko 

konpromisoa hartzen dabe, alkarregaz egiten dabezan ekimen eta programetan 

eta idazten dabezan agirietan. Hori holan, alde bien parte hartzea espresuki 

agertuko dabe, eta erakunde bien logo edo ikurrak agertuko dira. 

 

 

HOGEIGARRENA.- Legedi aplikagarria. 

 

 Hitzarmen honeri honako legedia aplikatuko jako: 

 

1. Dirulaguntzak arautzen dauzan 38/2003 Legea. 

2. Dirulaguntzen Legearen Erregelamendua onartzen dauan 887/2006 

Errege Dekretua. 

3. Zuzenbide administratiboko arau orokorrak. 

4. Zuzenbide pribatuko arau orokorrak. 

 

Hori horrela, hitzarmenean aurreikusten ez dan guztirako, edozein 

zalantza argitu eta hitzarmena interpretatzeko, aitatutako legediak 

aurreikusitakoa jarraituko da zehatz. 
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HOGEITA BATGARRENA.- Hitzarmenaren izaera administratiboa. 

 

Hitzarmen honen izaera administratiboa da. Ondorioz, honen aplikazino 

edo interpretazinoan hartzen diran erabagiak bide administratiboari amaiera 

emongo deutsee eta zuzenean aplikagarriak izango dira, Administrazinoarekiko 

Auzibidean errekurritzeko eskubidearen kalte barik. 

 
 
HOGEITA BIGARRENA.- Hitzarmena argitaratzea. 
 
Hitzarmen hau eta emakiderako erabakia dirulaguntzen base nazionalean 
argitaratuko dira, sektore publikoa arrazionalizatzeari eta administrazioa 
erreformatzeko beste neurri batzuei buruzko irailaren 16ko 15/2014 Legeak 
aldatutako Dirulaguntzen Lege Orokorraren 20. artikulua betez. 
 
Hori holan, hitzarmenaren aurreikusten ez dan guztirako, edozein zalantza 
argitu eta hitzarmena interpretatzeko, aitatutako legediak aurreikusitakoa 
jarraituko da zehatza. 
 
 
 
 

Eta honela agertu daiten, honako hau emoten dabenek, agiri hau onartu 
eta sinatzen dabe, jagokozan ondorioetarako. 
 
 
Aritz Abaroa Cantuariense        Izarra Elortegi Bilbao 
         Alkatea      Alkartasuna Dantza Taldeko Presidentea 

 
 
 
 

Karmele Muñoa Arrigain 
Idazkari nagusi akzidentalak 

C
S

V
: 

07
E

40
00

58
D

30
00

R
1B

9Z
9T

5P
2H

0

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E400058D3000R1B9Z9T5P2H0

Sinadurea eta datea
IZARRA ELORTEGI BILBAO(G48434708-ALKARTASUNA DANTZA TALDEA ELKARTEA)-ALKARTASUNA

DANTZA TALDEA - ORDEZKARIA  -  27/12/2020
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE-BERMEOKO ALKATEA  -  28/12/2020

MIREN KARMELE MUÑOA ARRIGAIN-IDAZKARI AKZIDENTALA  -  28/12/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  28/12/2020

15:05:11

EXPEDIENTE ::
2020IDA_ERA_0203

Datea: 21/10/2020

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia




