
   

Prozedura 1796 :2021. urtean Bizkaiko adinekoen elkarteen programak egiteko diru-laguntzak      (E431) 

 

 

2021EKO DIRU-LAGUNTZAK JUSTIFIKATZEKO KONTUA 
 

BIZKAIKO adinekoen ELKARTEEN programak egiteko 
 

 
 

1. ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK 

IZENA  

IFZ  

POSTA 

ELEKTRONIKO 
 

HELBIDEA  

UDALERRIA   TELEFONOA  

 
 

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 

Arduraduna Autonomia Pertsonala Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia. 
Helburuak Adinekoentzako Bizkaiko elkarteentzako dirulaguntzak kudeatzea, beren autonomia 

pertsonala, gizarteko integrazioa eta partaidetza sustatzera bideratutako jarduerak 
bultzatzeko. 

Eskubideak Datuak eskuratzea, zuzentzea, ezabatzea eta tratamendua mugatu edo kontra egitea, 
idatzia bidalita banakako erabaki automatizatuen xede ez izatea. Idatzi bat bidaliko 
zaio Lege Aholkularitza, Informazio Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko 
Atalari. 

Informazio xehatua https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa  dagokion prozeduran. 
 
 
 
 

https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa
https://www.ebizkaia.eus/eu/izapideen-katalogoa
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2. ZIURTAGIRI OSAGARRIA 

 
ERAKUNDEAREN LEGEZKO ORDEZKARIAREN IDENTIFIKAZIOA 
IZENA  

NAN:  

KARGUA  

Behean sinatu duenak honako hau 
 

ZIURTATZEN DUT: 
1. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailak, ___________ren ____ko ___/____. Foru 

Aginduaren bidez,   
_______________________________________________ erakundeari (IFK: _____________________) 
 jarraian adieraziko diren kopuruak eman zizkion eta kopuru horiek diru-laguntzaren 
xederako erabili dira: 
 
 

Programaren 
kodea 

Jardueraren izena: 
Eskatutako 

kostua 
Justifikatutako 

kostua 

2020an 
jasotako 

diru-
laguntza 

     
 
 

 

    

    

    

    

    

 GUZTIRA    

 
 
2. Inprimaki honetan aurkeztutako datu guztiak egiazkoak direla; ildo horretan, datuok 

egiaztatzeko bidezkotzat jotzen diren jarduketa guztiak egingo dituela eta eskabidea 
aztertzeko eskatzen zaion informazio osagarria emango duela. 

3. Fakturen zerrenda bat etorri behar da erakundeak dituen jatorrizko agiriekin. 

4. Legez ordezkatzen duen erakundeak konpromisoa hartzen du diru-laguntzen deialdiko 
arauak betetzeko eta Bizkaiko Foru Aldundiko teknikariek betebeharrok betetzen diren 
egiaztatzeko eta zerbitzuaren kalitatea kontrolatzeko egiten dituzten bisitak onartzeko. 
 
_______________________ (e)n, 2022ko _____________aren _____(e)(a)n. 
(Erakundearen zigilua eta legezko ordezkariaren sinadura) 
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3. DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUEREN JUSTIFIKAZIO-MEMORIA 

 
3.1. EGITURAZKO PROGRAMA EGIN IZANAREN FITXA (0810 PROGRAMA)  
 
Erakundea: _______________________________________________________________________ 
 

 Alokairu gastuak: Elkartearen egoitzarako lokalen alokairua. 
 

 Funtzionamendu-gastuak:  
 

o Gastu arruntak: uraren, gasaren eta elektrizitatearen, telefonoaren 
eta Interneten  kontsumo-gastuak, komunitatea eta kontratatutako 
garbiketa-zerbitzuarenak 

o Beste gastuak:  Erakundearen egoitzaren erabileraren edo jabetzaren, 
dagokionaren arabera, ondorioz sortutako erkidego-ordainketak eta 
zergak, baita ere erantzukizun zibileko aseguruenak, eguneroko 
prentsa, lokalen konponketa txikienak eta elkartearen 
ekipamenduenak, baldin eta higiezinaren balioa handitzen ez badute; 
ostalaritza- eta errestaurazio-zerbitzuen gastuak kanpo geratzen dira; 
ekipo informatikoetan eta aplikazioko softwarean inbertitzea . 

 

KOSTU-KONTZEPTUEN DESKRIPZIOA ETA HAIEN FAKTUREN ZERRENDA 

Data Hornitzailea IFZ Kontzeptua Zenbatekoa 
Gastu 
mota 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

GUZTIRA   

 
Kontzeptuen laburpena Zenbatekoa 

 Alokairua  

 Funtzionamendu gastuak  

• Gastu arruntak  

• Beste gastuak  

GUZTIRA  
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3.2. JARDUERAK EGIN IZANARI BURUZKO FITXA (0542, 0543, 0545 PROGRAMAK) 
(Fitxa bana bete diru-laguntza jaso duen jarduera bakoitzeko) 
Erakundea:_________________________________________________________________ orria ___ 
Zein kode duen jarduera bere baitan hartzen duen programa. «X» batez adierazi  
 0542 Kultur jardueren 
eta garapen pertsonaleko 
jardueren programa 

 0543 Jolas jardueren 
programa 

 0545 Jarduera solidario eta 
komunitarioen programa 

Diruz lagundutako jarduera  
 
 
Egindako jardueraren laburpena  
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
BELAUNALDIEN ARTEKO JARDUERA                           bai        ez                     itunduta     bai        
ez 
Hiru belaunaldik edo gehiagok hartzen dute parte      bai        ez  
Belaunaldien arteko jardueraren deskripzioa: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Parte-hartzaile kopurua Emakumeak  Gizonak Guztira 
Parte hartu duten bazkideak    
60 urtetik beherakoak*     
Egindako jardueraren ordutegia eta iraupena 
Emaitzen azterketa eta emakume eta gizonen arteko berdintasun handiagoa lortzeko hartu 
beharreko neurriak: 
 
 

KOSTU-KONTZEPTUEN DESKRIPZIOA ETA HAIEN FAKTUREN ZERRENDA   

Data Hornitzailea IFZ Kontzeptua Zenbatekoa 
Gastu-
mota 

      

      

      

      

      

      

GUZTIRA  

 

                                                           
* Jarduera belaunaldien arteko jardueratzat jotzen bada bakarrik bete behar da. Jarduera horretan parte 
hartzen duten eta erakundeko bazkideak ez diren pertsonei buruzkoa da atal hau. 
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4. DIRUZ LAGUNDU DIREN JARDUEREN SARRERA ETA GASTUEN EGOERA 

Deialdi honetan diruz lagundutako jarduerei bakarrik egotzitako gastuak eta sarrerak bakarrik 
bete, 6. puntuko jarraibideen arabera (azken orrialdean). 
 
 
4.1. DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUEREI EGOTZITAKO GASTUAK 

2021EKO GASTUAK ZENBATEKOA 

1) Langile-gastuak  

        a) Soldatak eta lansariak  

        b) Karga sozialak  

2) Hornikuntzak  

        a) Jarduerarako ondasunak eta hornidurak erostea  

        b) Beste erakunde batzuek jarduera horretarako eginiko lanak  

3) Kanpoko zerbitzuak  

        a) Hornidurak, ura, elektrizitatea, gasa, telefonoa eta Internet.  

        b) Errentamenduak eta alokairuak  

        c) Konponketak eta zaintza-lanak  

        d) Aseguru primak  

        e) Beste batzuk: komunitatea, zergak, garbiketa, prentsa  

GASTUAK, GUZTIRA  

EKITALDIKO GAINDIKIN POSITIBOA (AURREZPENA EDO ETEKINA)  

 
 
 
4.2. DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUEREI EGOTZITAKO SARRERAK 

2021EKO SARRERAK 

SARRERAK ZENBATEKOA 

        a) Bazkide eta afiliatuen urteko kuotak  

        b) Erabiltzaileen ekarpenak   

        c) Babesle eta laguntzaileen laguntzak  

        d) Diru-laguntzak  

           d.1) Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzak  

           d.2) Udalaren diru-laguntzak  

           d.3) Beste diru-laguntza batzuk  

        e) Beste batzuk  

SARRERAK, GUZTIRA  

EKITALDIKO GAINDIKIN NEGATIBOA  
(DESAURREZPENA EDO GALERA) 
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5. ERAKUNDEAREN SARRERAK GUZTIRA, DIRU-LAGUNTZEN ARABERA, BABESLEAK 

ETA LAGUNTZAILEAK 
 
Bete sarrera guztiak, 2021. urtean, erakundeak babesle eta laguntzaileengandik jasotako 
ekarpenen eta diru-laguntzen arabera.  
 

DIRU-LAGUNTZA 
EMAN DUEN 
ERAKUNDEA 

KONTZEPTUA 
2021EAN 

JASOTAKO 
ZENBATEKOA 

   

   

   

   

   

   

GUZTIRA  
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6. DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUEREI EGOTZITAKO GASTU ETA SARREREN 

EGOERARI BURUZKO KONTUEN EDUKIAREN JARRAIBIDEAK 
 

GASTUEN EGOERARI BURUZKO KONTUA. GASTU-MOTA 

 

1) Pertsonal-gastuak 

a) Soldatak eta sariak: elkarteko langileei emandako ordainsariak. 

b) Karga sozialak: Elkartearen ardurapeko langileen gizarte segurantza. 

2) Hornidurak 

a) Jarduerarako ondasunak eta hornidurak erostea: ondasunak erostea, 
merkaturatzeko asmoz. 

b) Beste erakunde batzuek jarduera horretarako egindako lanak: berez elkarteari 
dagozkion jarduerak azpikontratatzea. 

3) Kanpo-zerbitzuak 

a) Hornidurak, ura, elektrizitatea, gasa, telefonoa eta Internet. 

b) Errentamenduak eta alokairuak: lokalaren alokairu-gastuak. 

c) Konponketak eta zaintza-lanak: lokaletako eta ekipamenduetako konponketa 
txikiak. 

d) Aseguru-primak: erantzukizun zibileko asegurua. 

e) Beste batzuk: komunitatea, zerga fiskalak, garbiketa, prentsa… 

 

 

SARREREN EGOERARI BURUZKO KONTUA. 

 

a) Bazkide eta afiliatuen kuotak: bazkide-kuotengatik kobratutako zenbatekoak. 

b) Erabiltzaileen ekarpenak: bazkideek izena eman duten jardueretan kobratutako 
kopuruak. 

c) Babesle eta laguntzaileen laguntzak: pertsona pribatuek eginiko ekarpenak. 

d) Diru-laguntzak: eman dituenaren arabera sailkaturiko laguntza publikoak 
(Aldundia, udala edo besteren bat). 

e) Beste batzuk: aurreko epigrafeetan sartzen ez den zeinahi sarrera. 

 

 


