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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

URKABUSTAIZKO UDALA

2021eko Urkabustaiz Udalerriak herritako jaiak edo eta erromeriak antolatzeko diru-laguntzen 
deialdia

BDNS(Identif.): 565651

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artiku-
luetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu 
base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/
GE/es/convocatoria/565651).

Lehenengoa. Onuradunak

Diru-laguntza hauek jaso ditzakete legearen arabera osatu eta erregistratu diren entitate 
lokal txikiak, Urkabustaiz Udalerrikoak.

Bigarrena. Deialdiaren helburua

Urkabustaiz Udalerriko herrietako jaiak edo erromeriak sustatzea.

Kultur-kirolak, elkartasun, tolerantzia eta genero berdintasunaren balioak sustatzen dituzten 
aisialdi jarduerak.

Ez da diru-laguntzarik emango lunch, afari edo antzekoetarako gastuetarako.

Hirugarrena. Oinarri arautzaileak

Diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak 2021eko maiatzaren 21ean onartutako 
2021eko Urkabustaiz Udalerriak herritako jaiak edo eta erromeriak antolatzeko diru-laguntzak 
emateko ordenantza espezifikoan daude jasota. Diru-laguntza horiek emateko prozedura norge-
hiagoka-erregimenean egingo da, aurkeztutako eskabideak erkatuz, deialdi honetan ezarritako 
balorazio-irizpideen araberako lehentasun-hurrenkera ezartzeko, eta irizpide horiek aplikatuz 
baloraziorik handiena lortu dutenak esleituko dira, hurrengo puntuan ezarritako mugarekin.

Laugarrena. Diru-laguntzen zenbatekoa

Gehienez Izarrako Administrazio Batzarrari 1.000 euroko dirulaguntza eta 500 euro bestei. 
Dena dela Udal honek modu berezian izapidetu ditzake interes bereziko programa jakin batzuk, 
baina diru-laguntza guztien zenbatekoak ezingo du inolaz ere Urkabustaizeko Udaleko aurre-
kontu orokorrean xede horretarako finkatu diren partiden zenbatekoa gainditu

Bostgarrena. Eskaerak aurkeztea

Epe bakar batean egingo da, hau da 2021eko abenduaren 30ean amaituko da.

Seigarrena. Justifikazioa

Kitapen ekonomikoa.

Diru-laguntzaren xede diren jarduerarako edo jardueretarako suertatu diren gastuak (ema-
ten den dirulaguntzaren gutxieneko kopurua) justifikatzeko agiriak: fakturak edo dokumentu 
frogatzailea edo antzekoa; orijinalak edo fotokopia konpultsatuak.

Kontzejuak hartutako ziurtagiria, jaiak ospatzeagatiko gastuen balantze ekonomiko xehatua 
eta jai batzordeari emandako diru-laguntza onartzen dituena.
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Jardueren programa eta balorazioa

Zinpeko aitorpena, xede horretarako beste edozein Administrazio, organismo edo entitate 
publikoetatik beste diru-laguntza edo laguntzarik jaso izanari edo ez izanari buruzkoa. Beste 
diru-laguntzarik jaso bada, jasotako kopurua eta zein administraziok eman duen zehaztu behar 
da; gainera datu horiek egiaztatzeko agiria ere aurkeztu behar dute.

Programaren zenbait ale. Programa horietan Urkabustaizeko Udalak babesten duela aipatu 
behar da.

Izarra, 2021eko maiatzaren 21a

Alkatea
XABIER ALVÁREZ DE ARCAYA FERNÁNDEZ DE LANDA
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