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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZARTE POLITIKEN ETA OSASUN PUBLIKOAREN SAILA

Gasteizko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko martxoaren 29an hartutako erabakiaren 
laburpena: Gasteizko Udalak informazioa, sentsibilizazioa, prebentzio eta gizarte sustapena, 
ekintza solidarioen sustapena eta boluntariotza xede duten jarduera eta ekintzetarako Gizarte 
Gaien Saileko aurrekontuaren kontura ematen dituen diru-laguntzak arautuko duten 2019ko 
deialdi publikoa

BDNS(Identif.): 450126

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan 
aurreikusitakoaren ildotik, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Deialdiaren testu osoa Di-
ru-laguntzen Datu-base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhap.gob.es/bdns-
trans/index):

Lehena. Onuradunak

Estatutuetan berariaz gizarte prebentzio zein kudeaketara bideratutako ekintzak gauzatzeko, 
edota elkartasunezko ekimen zuzenak eta zailtasun sozialeko egoeran dauden pertsonei 
laguntzeko xedea dutela adierazten duten elkarte, fundazio eta entitateek parte hartu ahal izango 
du deialdian.

Orobat eskuratu ahal izango dute onuradun izaera pertsona fisiko edo juridikoen elkarte pu-
bliko edo pribatuek, ondasun komunitateek, edo beste edozelako ekonomi unitate edo ondare 
bereizik, nortasun juridiko propiorik izan gabe ere, diru-laguntza ematea dakarten proiektu edo 
jarduerak elkarrekin bideratzeko gai badira.

Diru-laguntza eskatzen duten pertsonek edo entitateek Gasteizko udalerrian izan behar dute 
helbidea, behar bezala justifikatutako kasuetan izan ezik. Horretaz gain, pertsona juridikoek 
Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistro Nagusian edo dena delako Erregistro Publikoan izena 
emanda egon behar dute, eta datuak eguneratuta eduki.

Bigarrena. Helburua

Gizartea informatzea, sentiberatzea, prebenitzea eta sustatzea helburu duten jarduera eta 
ekintzak, elkartasun eta boluntarioen ekintzak sustatzen badute eta gasteiztarrei zuzentzen 
bazaizkie.

Hirugarrena. Oinarriak

Gasteizko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko martxoaren 29an onartu ditu, eta 
ALHAOn argitaratuko dira.

Laugarrena. Zenbatekoa

Deialdiari 250.000,00 euroko aurrekontua egokitu zaio.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Bosgarrena. Eskabideak aurkezteko epea

Hogei egun baliodun, laburpen hau ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko martxoaren 29an

Gizarte Politiken Saileko Administrazio Zerbitzuko burua
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