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8. artikulua. Justifikatzea eta jasotzea 

 
Agiri hauek aurkeztu behar zaizkio udalari dirulaguntza jasotzeko: 
Herriaz gaindiko jarduera eta proiektuetarako: 
* Eskaera, eredu ofizialaren arabera egina. (III. eranskina) 
* Egindako jardueraren memoria, emaitzen indizeak zehaztuta. 
* Gastu eta diru sarreren memoria ekonomikoa. 
* Jasotako beste laguntzen zerrenda. (II. eranskina) 
* Gastua frogatzen duten fakturak (jatorrizkoak zein fotokopia konpultsatuak); 
datu hauek eduki behar dituzte: - Data, dirulaguntza eman den urtekoa izango 
da. Igorlea edo elkarte igorlea: haren izena edo sozietatearen izena eta NANa 
edo IFZ. Igorlea edo elkarte igorlea: haren izena edo sozietatearen izena eta 
NANa edo IFZ. - Hornitzailearen zigilua edo sinadura. - Gastuaren xedea. - 
Prezioa (BEZa sartuta dagoen ala ez zehaztuta) eta PFEZaren atxikipena, hala 
badagokio. Langile gastuak badaude edo elkarteek PFEZaren atxikipena duten 
fakturak aurkezten badituzte, 190 ereduaren kopia bidaliz egiaztatu beharko 
dute atxikipenak ordaindu dizkiotela Arabako Foru Aldundiari. 
* Aurkeztutako fakturen ordainagiriak. 
* Egindako jardueren publizitatearen frogagiria, zeinetan agertzen den 
Kanpezuko Udalaren logoa, erakunde laguntzaile gisa. 
Beketarako: 
* Eskaera, eredu ofizialaren arabera egina. (III. eranskina) 
* Gutxienez eskolen ehuneko 75era joan izanaren frogagiria eta/edo, hala 
badagokio, ikastaroa edo ikastaroak gainditu izanaren egiaztagiria, gainditze 
probak ofizialki egiaztatzen dituzten erakundeek emana; asistentziaren 
ehunekoa ezin bada frogatu, horretarako ezinbesteko arrazoiren bat egonik eta 
dagokion agiriaren bidez egiaztaturik, ikastaroa edo hizkuntza eskakizuna 
gainditu izana, euskaltegiak edo erakunde eskudunak ziurtatua. 
* Jasotako beste laguntzen zerrenda. (II. eranskina) 
Era berean, ez dira onartuko justifikazio gastu gisa zerga araudia betetzen ez 
duten faktura eta ordainagiriak, PFEZeko (pertsona fisikoen errentaren gaineko 
zerga) konturako ordainketei dagokienez. 
Dirulaguntzak justifikatzean, justifikatzeko modu gisa erabili ahal izango dira 
faktura elektronikoak, uztailaren 17ko EHA/2261/2007 Aginduak, baliabide 
elektronikoen, informatikoen eta telematikoen erabilera arautzen duenak, 
xedatutakoaren arabera. 
Faktura elektronikoak aurkeztuz gero, Factura-e eta Ef4ktur motako 
estandarretara egokitu beharko da haien formatua. Sinadura elektronikoa duen 
beste edozein agiri aurkeztuz gero, 11/2007 Legeak, urtarrilaren 8ko 4/2010 
Errege Dekretuarekin, administrazio elektronikoaren esparruan 
elkarreragingarritasun eskema nazionala arautzen duenarekin, bat etorriz, 
xedatutako @firma plataformaren bidez egindako ziurtagiriak onartuko dira 
(http: www.dnielectronico.es/seccion aapp/rel autoridades.htlm). 
Onuradunek oinarri hauetan jasotako betebeharrak eta zehaztapenak ez 
betetzeak dirulaguntza errebokatzea ekar dezake, eta emandako dirulaguntza 
itzultzeko prozedura aplikatuko da, Kanpezuko Udalaren dirulaguntzen 
ordenantzan araututakoaren arabera. 
Frogagiriak hurrengo urteko urtarrilaren 31ra arte aurkez daitezke. 


