
Ondarroako Udala, Musika Plaza z/g, 48700 Ondarroa. Tlf: 94 683 3672. orokorra@ondarroa.eus/www.ondarroa.eus 
IFZ: P-4808600-C 

DIRULAGUNTZA JUSTIFIKAZIOA 2.022 

AGIRIA SINATZEN DUENAREN DATUAK  Elkarteko presidentea ez bazara, "Ordezkaritza eredua" aurkeztu behar duzu 
Izen-abizenak Nortasun Agiria 

Telefonoa 1 Telefonoa 2 Posta elektronikoa 

DIRULAGUNTZA LERROA 

BERDINTASUNA EUSKARAREN SUSTAPENA GIZARTE ARLOKO ELKARTEAK KIROLA 

INGURUMENA HEZKUNTZA GIZARTEA: PERTSONEN GARAPENA   KULTURA 

EKINTZA EDO PROIEKTUAREN IZENA 

LORTUTAKO BESTE DIRULAGUNTZAK PROIEKTU HORRETARAKO 

Ondarroako Udalarena, besterik ez. Beste dirulaguntza hau jaso dugu: 
Erakundea Diru-kopurua 

JUSTIFIKAZIORAKO AURKEZTUTAKO AGIRIAK 

Memoria (ekintza fitxak) Bestelako agiriak 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Sarrera-gastuen balantze ekonomikoa eta 
gastuen zerrenda 
Egindako gastuen justifikanteak Publizitatea 

Eskatzaileak, BERE ARDURAPEAN, HONAKO HAU AITORTZEN DU: 
1. Hemen jasotako datuak zuzenak direla baieztatu eta, horietan oinarrituta, aurkezten dut dirulaguntzaren justifikazioa.

2. Ez elkarteak ez neronek, ez dugula debekurik laguntza publikoak jasotzeko ez eta administrazio- nahiz zigor-zehapenik Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunari buruzko Legearen itzalpean.

Ondarroan, (data) …………………………………  Sinadura 

ELKARTE ESKATZAILEAREN DATUAK 
Elkartearen izena IFZ 

Helbidea (jakinarazpenetarako) 

Udalerria Posta kodea 

Telefonoa 1 Telefonoa 2 Posta elektronikoa 

            Berrikuspen data: 2022-10-10
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EKINTZA EDO PROIEKTUAREN MEMORIA 

Ekintza edo 
proiektuaren izena 

Ekintza nola garatu 
den deskribatu 
(garapena, nori 

zuzendua, 
helburuak bete 

diren….) 

Parte hartzaile 
kopurua 

Andrazkoak Gizonezkoak 

Ekintza edo 
proiektuaren data 

eta ordutegia 

Bestelako 
informazio 
gehigarria 



Ondarroako Udala, Musika Plaza z/g, 48700 Ondarroa. Tlf: 94 683 3672. orokorra@ondarroa.eus/
www.ondarroa.eus IFZ: P-4808600-C 

EKINTZAK SORTUTAKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK 

DIRU-SARRERAK GASTUAK 

ESKATZAILEAREN 
EKARPENA € Gastuaren azalpena Faktura zka. Faktura 

data Hornitzailea IFK BEZ
% Zenbatekoa 

DIRULAGUNTZAK 

• Eusko Jaurlaritza € 

• Foru Aldundia € 

• Udalak onartutakoa € 

BABESLE PRIBATUAK 

€ 

€ 

€ 

BESTE DIRU-SARRERAK 

• Sarreren salmenta € 

• Matrikulak € 

€ 

€ 

€ 

€ 

SARRERAK, GUZTIRA  € GASTUAK, GUZTIRA 

PRESIDENTEAREN SINADURA Ondarroan,

Oharra: Balantze ekonomikoa orekatua osatu behar da. Horrek esan nahi du gastuen kopurua eta diru sarreren kopurua berdinak izan behar direla.Zuzeneko kostuak soilik lagunduko dira diruz. Hori 
horrela, eskatzaileak horiek zehaztu behar ditu eskaera egitean, zein justifikatzean.
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BIDAIEN GASTUAK (Norberaren autoarekin) 

Argibideak: Kilometrajea, 0,29 €ko prezioan kilometroko. Autopista, aparkaleku eta garraio publiko tiketak 
erantsi behar dira. 

Eguna Nora Zergatia KM 
KM 

kopurua 
    x 

Besteak Autoaren 
jabea 

Kilometrajea+ 
bestelako 
gastuak 

(autopista, 
parkina…) 

Autopista, 
parkina, eta abar Izena, NA eta 

sinadura Guztira 

Guztira

PRESIDENTEAREN SINADURA Ondarroan, 
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BANATUTAKO SARIEN EGIAZTAGIRIA 

Jn./and.ak NA duela, IFK   

___________________duen____________________________________________________________ 

elkartearen ordezkaria denak, zera egiaztatzen dut: 

Aipaturiko ekintzarekin lotuta ondorengo sariak banatu ditugula: 

Zergatia Zenbatekoa Hartzailea 
Izen abizenak NAN Sinadura 

Guztira 

Eta horrela egiaztatzeko sinatzen dut 
PRESIDENTEA 

Ondarroan, data 
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DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA 

Datuak Babesteko 3/2018ko Lege Organikoa (DBLO) eta 2016/679 Datuak Babesteko Erregelamendu Europarrari 
(DBEO) jasotakoaren arabera informatzen da:  

Tratamendu Arduraduna: Ondarroako Udala dela, Musika enparantza z/g 48700 Ondarroa (Bizkaia) 
dbo@ondarroa.eus; 

Tratamenduaren Xedea: Sarreren eta Irteeren erregistroaren kontrola, eta dokumentu honen goikaldean 
jasotako eskaeraren tramitazioa; 

Tratamenduaren Zilegitasuna: botere publikoen jardunak agindutako misioa betetzeko; 

Datuen Hartzaileak: ez zaie daturik emango hirugarren batzuei, lege-eginbeharra izan ezean; 

Eskubideak: atzipen, zuzenketa, ezereztatze, tratamenduaren mugatze eta tratamenduari aurka egiteko eskubideak 
besteak beste paragrafo honetan aipaturiko helbideak erabiliz gauzatu daitezkeela, Informazio gehigarria: 

Udalaren Webeko atalea: 

http://www.ondarroa.eus/eu-ES/Erakundeetakoa/Orriak/informacion-adicional.aspx 
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