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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

URKABUSTAIZKO UDALA

2021ean Kultura, kirol, euskera eta gizarte jardueren antolaketa ordaintzeko diru-laguntzen 
deialdia

BDNS(Identif.): 564372

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/564372)

Lehenengoa. Onuradunak

Diru-laguntza hauen onuradun honakoak izan daitezen: gizarte, kirol edo kultur jarduera 
duten elkarteak edo taldeak, publikoak eta pribatuak, irabazi asmorik gabeak, eta legearen ara-
bera eratuta eta erregistratuta dauden udalez peko erakundeak, egoitza soziala Urkabustaizko 
udalerriaren barruan dutenak. Salbuespen izango dira beste udalerritakoak izanda udalerri 
honetako ikasleak dituzten ikastetxeetako guraso elkateak eta dirulaguntza eskatzen dituzten 
ekintzetan parte hartzen badute.

Bigarrena. Deialdiaren helburua

Aurrekontuaren mugen barruan, honako jardueren antolaketa laguntzea: kultura, euskararen 
sustapena, kirola eta/edo gizarte izaerakoak, 2021ean Urkabustaizko udalerriaren eremuan, eta 
helburu batzuk finkatzea, herritarrei bermatzeko, aukera berdintasuna zainduta, zerbitzu haue-
tarako sarbidea, udal eskumenei dagozkien zerbitzuak eta jarduerak osatu edo ordezkatzeko.

Urkabustaizko udalerrian gizarte ongizatea sustatzen dutenek.

Euskararen erabilera bultzatu eta sustatzen duten programak egiten dituztenek.

Herritarren parte hartzea bultzatzen dutenek.

Udalerriaren sustapena egiten dutenek.

Kulturaren, euskararen eta kirolaren zabalkundea eta sustapena, modu orokorrean edo 
tokian tokikoa bultzatuz, egiten dutenek.

Kirol praktikarako eta kulturarako sarbidea errazten duten jarduerak diseinatzen dituztenek.

Emakume eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko ekintzak eta/edo programak 
sustatzen dituztenek, eta/edo gutxietsita edo bazterkeria arriskuan dauden kolektiboak kon-
tuan hartzen dituztenek.

Bertako tradizioak berreskuratzea sustatzen dutenek.

Honako jarduerak egiten dituztenek: gazteen aisialdian arriskuen prebentzioa, aisialdiko 
jarduerak, bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak, ezintasunak dituztenei zuzendutako jarduerak, 
gazteek gizartean duten papera sustatu eta indartzeko heburua duten jarduerak.

Hirugarrena. Oinarri arautzaileak

Diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak 2021eko maiatzaren 21ean onartutako 
kultur, kirol, euskara eta gizarte jarduerak antolatzeko diru-laguntzak emateko ordenantza es-
pezifikoan daude jasota.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/564372
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Diru-laguntza horiek emateko prozedura norgehiagoka-erregimenean egingo da, aurkez-
tutako eskabideak erkatuz, deialdi honetan ezarritako balorazio-irizpideen araberako lehen-
tasun-hurrenkera ezartzeko, eta irizpide horiek aplikatuz baloraziorik handiena lortu dutenak 
esleituko dira, hurrengo puntuan ezarritako mugarekin.

Laugarrena. Diru-laguntzen zenbatekoa

Udalak diruz lagundu ahal izango du programaren kostuaren aurrekontuaren ehuneko 80, 
gehienez ere.

Hala ere, Udal honek, programa zehatz batzuetarako, tratamendu berezi bat egin ahal izango 
du, udalerriarentzat interes berezia badute, eta programaren kostuak ekarritako defizitaren 
ehuneko 100a lagundu ahal izango du diruz.

Bostgarrena. Eskaerak aurkeztea

Urteko programen edo proiektuen eskaerak aurkezteko epea 2021eko ekainaren 30ra arte.

Izaera puntuala eta/edo ezohikoa duten jarduerak edo programak, aurreikusitako jardueraren 
hasiera baino hilabete bat lehenago aurkeztu beharko dira. Edozein kasutan ere, urte horretako 
urriaren 15a baino lehen aurkeztu beharko dira.

Seigarrena. Justifikazioa

2021eko abenduaren 30a baino lehen.

Egiaztagiriak:

— Diruz lagundutako proiektu edo programa bakoitzeko memoria- likidazio bat.

— Diruz lagundutako jarduera edo jarduerak egiteak eragindako gastuen egiaztagiriak: fak-
turak edo gastua justifikatzeko beste agiri batzuk. Gastuaren zenbatekoa 300,00 eurotik gorakoa 
bada, ordainketa egin dela egiaztatu beharko da.

— Helburu bererako beste diru-laguntza edo laguntzarik jaso den edo ez adierazten duen 
zinpeko aitorpena, edozein administrazio, organismo edo erakunde publikotatik. Beste di-
ru-laguntzaren bat lortuz gero, jasotako zenbatekoa eta diru-laguntza eman duen administra-
zioa adierazi beharko dira, eta datu horiek egiazkoak direla egiaztatzen duen egiaztagiria ere 
aurkeztu beharko da.

— Diruz lagundutako jardueraren programa-aleak, kartelak eta publizitate-elementuak. 
Udalaren irudia agertu beharko da, diruz laguntzen duen erakundea den aldetik.

Izarra, 2021eko maiatzaren 21a

Alkatea
XABIER ALVÁREZ DE ARCAYA FERNÁNDEZ DE LANDA
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