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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, ekainak 04. Ostirala105. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Kultur Etxea Tokiko Erakunde Autonomoa

Getxoko udalerrian 2021.urtean hainbat auzo eta gunetan kultur asteak anto-
latzeko diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia.

SARRERA

Gaur egungo osasun-krisiak eragotzi egiten du jai tradizionalak ospatzea; izan ere, 
urtetik urtera, udalerriko jai-batzordeek jaietako hainbat programazio antolatzea susta-
tu izan da. Jai-programa baten dei-efektuak, jolas- eta jai-eremuko jarduera jakin bat-
zuetan egon daitezkeen jende-pilaketek eta herriko patronimia-ospakizunekin lotutako 
gizarte-praktikek osasun publikoari dakarzkioten arriskuak udalerriko auzo bakoitzeko 
jaiak 2021erako bertan behera uztea eskatzen duten elementuak dira.

Hala ere, herritarren parte-hartzearen aldeko apustua egiten jarraitzeko eta udale-
rrian kultura-jarduera bultzatzeko, ezinbestekoa da formulak bilatzea herritarren parte-
hartzea eta tokiko elkarte-sarearen ekimenak bideratzen jarraitzeko, horiek kalte handiak 
jasan baitituzte COVID-19ren hedapenari eusteko aplikatutako murrizketen ondorioz. 
Helburua da aire zabaleko espazioetan soilik kultura-jarduerak egitea ahalbidetuko duen 
bide bat aurkitzea, baina hertsiki kontrolatuta COVID-19ren prebentzio-protokoloekin eta 
kontingentzia-planekin, egungo pandemiaren aurkako borrokan indarrean dagoen arau-
dia zehatz-mehatz betetzen dela bermatzeko.

Hori dela eta, eta 2003ko azaroaren 17ko Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege 
Orokorrari, aipatutako legearen araudia onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Erre-
ge Dekretuari eta 2004ko abenduaren 30eko Osoko Bilkuran onartutako eta 2005eko 
urtarrilaren 24an BOEn argitaratutako Udal Ordenantzari jarraiki, deialdi hau argitaratzen 
da, 2021. urteko udalerriko auzoetan kultur asteak antolatzeko diru-laguntzak emateko.

ARAUDIA 

Lehena.—Helburua 
Deialdiaren helburua da udalerriko hainbat auzotan kultur asteak sustatzea pertsona 

edo erakunde eskatzaileei babes ekonomikoa ematearen bidez. 

Bigarrena.—Diru-laguntzaren modalitatea 
Ezohiko diru-laguntzak, hainbat auzo eta eremutako edo haietako zati bateko kultur 

asteak garatzearen ondoriozko gastuak ordaintzeko. Norgehiagoka-araubidearen bidez 
emango dira, eta ezin izango da Kultur Etxea jarduera horren antolatzailetzat hartu. Azal-
dutakoaren ondorioz, Kultur Etxeak ez du izango diruz lagundutako jardueraren garapen 
normalaren edo anormalaren ondoriozko erantzukizun zibileko ondare-erreklamaziorik.

Hirugarrena.—Pertsona edo erakunde hartzaileak 
Egoitza soziala Getxon duten irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoek eskatu ahal 

izango dute diru-laguntza, baldin eta auzo eta udal-eremu desberdinetako kultura-asteak 
antolatzeko proposamenak egin nahi badituzte eta Getxoko Erakundeen Udal Erregis-
troan erregistratuta badaude.

Ondorioz, ezingo dira onuradun izan Getxoko Erakundeen Udal Erregistroan erregis-
tratuta ez dauden pertsona juridikoak ezta irabazi-asmorik gabekoak.

Herritarren parte-hartzea sustatzeko helburua kontuan hartuta, inoiz ez zaio diru-
laguntza bat baino gehiago emango erakunde edo eskatzaile berari. Bi aste kultural 
desberdinetarako bi diru-laguntza eskatzen baditu, zenbateko handiena duena bakarrik 
emango zaio, eta zenbateko berdinekoak badira, lehen gertatzen den aste kulturalari 
dagokiona emango zaio.
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Laugarrena.—Diru-laguntzaren barruko jarduerak 
Diruz lagunduko dira kultura-jarduerak soilik, baldin eta:
—  Agertoki baten gainean garatzen badira, eta bertako jendeak parte hartzen du, 

elkarrekintzarik eta jarduera fisikorik gabe, COVID-19ren prebentzio-araudian es-
katzen den distantziaren arabera elkarrengandik bereizitako herrietan eserita.

—  Esparru mugatu batean egiten badira, aurrez lortutako doako gonbidapenaren bi-
dez baino ezingo da sartu esparru horretara.

—  Kontzertuak, antzezlanak, emanaldiak, ikuskizunak, errezitalak, hitzaldiak, bertso-
lari-saioak eta deialdi honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten era guztie-
tako jarduera eszenikoak badira. Zine-emanaldiak ere diruz laguntzeko moduko 
objektutzat hartuko dira deialdi honen baitan.

—  Artelanen erakusketak badira, eta museoen, erakusketa-aretoen, monumentuen 
eta bestelako kultura-ekipamenduen jardueretarako Lehendakariaren maiatzaren 
7ko 23/2021 Dekretuan ezarritakoa betetzen badute. Dekretu hori SARS-CoV-2k 
eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriei buruzkoa da, 
eta hesitutako esparrua da.

—  Railer edo antzekoen tipologiakoak, kultura- edo arte-esparrukoak soilik, eta 
SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriei 
buruzko Lehendakariaren maiatzaren 7ko 23/2021 Dekretuan haurrentzako eta 
gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jardueretarako ezarritakoa betetzen badute.

— Oro har, euskarazko eta gaztelaniazko kultura-programazioa eskaintzen badute.
—  Deialdi honetan adierazitako lekuan gertatzen badira, auzo edo zona bakoitzari 

dagokionez.
Ezin dira jarduerak aldi berean egin, inolaz ere.
Kultur asteek deialdi honetan kasu bakoitzerako ezarritako iraupena izan beharko 

dute, muntaketa- eta desmuntatze-lanetarako behar den denbora kontatu gabe.
Ez dira diruz lagunduko jarduera hauek:
—  Kultura-sektorearekin zerikusirik ez dutenak.
—  Kirolaren arlokoak, gastronomikoak, komertzialak, edo kulturakoak ez diren sekto-

reetakoak.
—  Adierazitako lekuan hesitutako esparrutik kanpo gertatzen direnak.
—  Indarrean dagoen araudia urratzen edo betetzen ez dutenak, bereziki COVID-

19ren prebentzioari buruzkoa.
—  Publikoarekin edo publikoaren artean edozein interakzio eragiten dutenak, fisikoa 

edo hurbilekoa.
—  Protagonistek hesitutako esparruaren eszenatokia ez den leku batetik parte hart-

zen badute. Kultura-tailerren tipologiaren kasuan, tailerra ematen duenak araudiak 
eskatutako urruntasun sozialari eutsi beharko dio uneoro.

—  Aurrez aurreko sukaldaritza-lehiaketen edo antzekoen tipologiakoak.
—  Dantzaldi irekiak, erromeriak, kirol-saioak, azokak, azokak, txosnak, ibilbideak, 

ibilbideak, bisita antzeztuak edo antzekoak.
—  Indarrean dagoen araudiarekin bat datorren COVIDen aurkako protokolorik edo 

prebentzio-neurrien protokolorik, edukiera-memoria bat eta bide publikoan jardue-
rak egiteko nahitaezko gainerako dokumentazioa ez dituztenak.

Proposamenek bete egin beharko dute SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedape-
na geldiarazteko prebentzio-neurriei buruzko Lehendakariaren maiatzaren 7ko 23/2021 
Dekretuan edo aplikatu beharreko ondorengo araudian ezarritakoa.

Era berean, indarrean dagoen araudiaren arabera beharrezkoa den kasu guztietan, 
proposamenek segurtasun pribatuko langileak kontratatzea jaso beharko dute, jarduere-
tan segurtasuna bermatzeko eta esparruko ekipamenduak zaintzeko, muntatzen direne-
tik desmuntatzen diren arte.
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Diru-laguntza hau eman aurretik, Kultur Etxeko lehendakariak ebazpen bidez erabaki 
ahal izango du deialdi hau indarrik gabe uztea, COVID-19aren osasun krisiaren egoerak 
hala gomendatzen badu.

Zehazki, honako auzo edo eremu hauek sartzen dira deialdi honetan, eta haien kultur 
asteak taula honetan ezarritako egunetan soilik programatu ahalko dira:

Auzoa / gunea Datak

Algorta Abe. 3 - 10

Romo Abu. 30 - Ira. 5

Andra Mari Ira. 6 - 12

Andra Mari - Malakate Ira. 27 - Urr. 3

Zubilleta Aza. 8 - 14

Santa Ana Ira. 13 - 19

Portu Zaharra Urr. 18 - 24

Areeta Urr. 4 - 10

Hezetasuna Aza. 22 - 28

Kultur aste bakoitzaren kokapen zehatza honakoa izango da: 

Auzoa / Gunea Kokapena

Algorta Biotz Alai plaza

Romo Romoko aparkalekua
(Ibaigane kale ondokoa)

Andra Mari Kiroldegi ondoko aparkalekua

Andra Mari – Malakate Maidagan parkea

Zubilleta Kurutxagane parkea

Santa Ana Santa Ana plaza

Portu Zaharra Portu Zaharreko parkea,
Ereagako moilaren bukaera

Areeta Areetako geltokiko plaza

Hezetasuna Arene kaleko zabalgunea

Kultur aste bakoitzak honako egun kopurua izan beharko du; eskatzaileak proposatu 
egingo ditu egun zehatzak eta Kultur Etxeak onartu egin beharko ditu:

Auzoa / Gunea Iraupena

Algorta 6

Romo 6

Andra Mari 5

Andra Mari – Malakate 4

Zubilleta 3

Santa Ana 3

Portu Zaharra 6

Areeta 6

Hezetasuna 3
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Bosgarrena.—Aurkeztu beharreko dokumentazioa 
a. Pertsona fisikoa bada, eskatzen duen pertsonaren NANaren kopia. 
b. Erakundearen Estatutuen fotokopia. 
c. Eskaera-inprimakia beteta (I. Eranskina).
d. 3.000 eurotik beherako diru-laguntzak jasotzeko, erakundeko ordezkariaren 

edo eskatzen duen pertsonaren aitorpena, Bizkaiko Foru Ogasunarekiko edo Foru edo 
Estatuko beste edozein Ogasun Publikoarekiko zerga-betebeharrak egunean dituela 
egiaztatzeko (II. Eranskina). Bestalde, 3.000 eurotik gorako diru-laguntzetarako, egoera 
hori egiaztatzen duten agiriak. Ofizioz, Gizarte Segurantzari eskatuko zaio betebeharrak 
egunean dituela egiaztatzea, interesdunak espresuki kontrakoa adierazten ez badu eta, 
kasu horretan, ziurtagiria aurkezten badu.

e. Agertokia adierazitako lekuan jartzeko aurreikuspena azaltzen duen dokumen-
tua, haren neurriak, jarri beharreko aulki-kopurua eta hesiaren proposamena, dagozkion 
sarrera (k) eta irteera (k) adierazita. Eskatzaileak beharrezko kontsulta eta kudeaketa 
guztiak egin beharko ditu Udaleko Babes Zibileko Arloarekin, bide publikoaren okupa-
zioa onartzeko baldintzak ezagutzeko. Informazio gisa, beharren zerrenda erantsiko da: 
aulkiak, hesiak, konexio elektrikoak, ordenagailu eramangarriak, agertokia eta biltegirat-
zeko edukiontzia (behar izanez gero). (IV. Eranskina)

f. Kultur astean zehar egin beharreko jardueraren edo jardueren gaineko programa 
xehatua (II. Eranskina). 

g. Jarduera egiteko aurreikusitako gastuen eta sarreren gaineko aurrekontu xeha-
tua. Aurrekontu horretan zehaztuko da, halaber, jarduera horiek egiteko laguntza zein 
erakunde publiko edo pribaturi eskatu zaion eta nork eman duten, emandako zenbate-
koarekin batera. 

Seigarrena.—Eskaerak aurkezteko lekua eta epea 
Eskaerak ondorengo edozein udal-bulegotan aurkeztuko dira: 
—  Telematikoki, Getxoko Administrazio Elektroniko Bulegoan, www.getxo.eus 
—  Getxoko Kultur Etxeko Bulegoa. Muxikebarri - Basagoiti etorbidea, 77 (Algorta).
—  Herritarren Arretarako Bulegoa – Areeta/Romo. Mesedeetako kalea, 13 (Udal 

Elkartegia).
—  Herritarren Arretarako Bulegoa – Algorta. Torrene kalea, 3.
—  Eskaerak aurkeztu ahal izango dira, baita ere, Herri Administrazioen Araubide Ju-

ridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen inguruko 39/2015 Legearen 16. 
artikuluan aurreikusitako edozein lekutan. 

Eskaerak aurkezteko epea deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hu-
rrengo egunean irekiko da eta 30 egun natural geroago itxiko da. Eskaera guztiak epe 
horren barruan aurkeztu beharko dira.

Zazpigarrena.—Baloratzeko irizpideak 
Eskaerak ebazteko, ondorengo balorazio-irizpideak hartuko dira kontuan: 
—  Pertsona edo erakunde eskatzaileak gertaera edo jai hori antolatzen duen espe-

rientzia (15 puntu). 
—  2 urtetik behera: 5 puntu.
—  2tik 5 urtera: 10 puntu.
—  5 urtetik gora: 15 puntu.
—  Aurkeztutako programa (25 puntu). Programaren kalitatea eta aniztasuna balioet-

siko dira.
—  Kultur asteko programazioaren proposamenak duen partaidetza herritar eta he-

rrikoiaren maila (20 puntu).
—  Bost tokiko elkarte baino gutxiago: 5 puntu. 
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—  5 eta 15 tokiko elkarte artean: 12 puntu.
—  15 tokiko elkarte baino gehiago: 20 puntu.
—  Euskararen presentzia aurreikusitako programazioan (10 puntu). 
—  Jardueren % 35 euskaraz: 5 puntu.
—  % 35 eta % 45 artean: 8 puntu.
—  % 45 baino gehiago: 10 puntu.
—  Genero ikuspegiaren presentzia aurreikusitako programazioan (10 puntu). 
—  Jardueren xede-taldea den publikoa (zenbat eta zabalagoa, puntuazio handiagoa): 

10 punturaino. 
—  Bideragarritasuna (zenbat eta bideragarriagoa, puntuazio handiagoa): 10 puntu-

raino.
Esperientzia Kultur Etxean dauden datuekin baloratuko da. Beste batzuk baloratzea 

nahi izanez gero, eskaerarekin batera, dagokion informazioa aurkeztuko da.
Proposamen bakarra hautatuko da auzo edo gune bakoitzerako.
30 puntuko gutxienekoa eskuratzen ez duten proposamenak (orotarako 100 puntue-

tatik) baztertu egingo dira.

Zortzigarrena.—Zapidea eta ebazpena 
a. Oinarri espezifiko hauetan jasotako laguntzak emateko organo instruktorea Ge-

txoko Kultur Etxeko unitate administratiboa izango da. Ebazpena emateko eskumena 
Erakundeko Presidentea izango du, aurreko paragrafoan aipaturiko organo instruktoreak 
proposatuta. 

Elkargokidea den organoak, organo instruktorearen bidez, emateko proposamena 
egingo dio diru-laguntza emango duen organoari; hau da, Presidenteari, Diru-laguntzen 
inguruko 38/2003 Lege Orokorrean esaten denaren arabera. 

Organo Kolegiatuaren kideak Lehendakariaren ekainaren 28ko 233/ 2019 ebazpena-
ren bidez izendatutakoak izango dira.

b. Ebazpena gehienez 45 egun naturalen epean emango da, eskaerak aurkezte-
ko epea bukatzen denetik kontatzen hasita, Romo eta Algortako Inauterietan izan ezik, 
hauetan epea 20 egun naturalekoa izango da. Epe hori igaro eta berariazko ebazpenik 
ematen ez bada, diru-laguntzaren eskaera ukatutzat hartuko da, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen inguruko 39/2015 Legea-
ri jarraiki.

c. Diru-laguntza jaso ahal izateko udaleko zerga guztiak ordainduta izan behar dira. 
Halaber, ezin da bestelako betebehar ekonomikorik bete gabe izan. Ardura hori udalak 
hartuko du bere gain. Ezin izango da diru-laguntza ordaindu, itzulketa ebazpena dela eta 
onuraduna zorduna denean.

Bederatzigarrena.—Diru-laguntzaren zenbatekoa 
Diru-laguntzen deialdi honetarako gehienez dagoen kreditua 177.492,63 eurokoa 

izango da, eta era honetan banatuko da: 

Diru-laguntzen atalak Diru-laguntza
(€)

Andra Mari auzoko kultur astea  19.173,56

Zubilleta auzoko kultur astea  8.497,54

Andra Mari - Malakate auzoko kultur astea  11.918,67

Areeta - Santa Ana auzoko kultur astea  8.933,63

Romo auzoko kultur astea  39.980,79

Algorta auzoko kultur astea  31.446,54
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Diru-laguntzen atalak Diru-laguntza
(€)

Portu Zaharra auzoko kultur astea  26.653,39

Areeta auzoko kultur astea  19.392,00

Hezetasuna auzoko kultur astea  11.496,51 

GUZTIRA  177.492,63  

Zenbateko horiek 003.00/3380-0/481.00.00 partidaren kontura ordainduko dira. 
Emango den diru-laguntzaren eta diruz lagundutako jarduerak izandako bestelako diru-
laguntzen, diru-sarreren edo baliabideen batuketa osoak ezin du gainditu jardueraren 
gastuen aurrekontua.

Diru-laguntza aldez aurretik ordainduko da, onuradunak egin behar duen justifikazioa 
baino lehen, diru-laguntza ezinbestekoa kontsideratzen delako jarduera garatzeko.

Hamargarrena.—Erakunde onuradunen betebeharrak 
Diru-laguntzak jasotako pertsonek edo erakundeek honako betebehar hauek izango 

dituzte: 
a. Udaleko Babes Zibileko arloarekin antolatuko den bilerara joatea, eta behar diren 

baimenak lortzeko dokumentazioa behar den epean eta moduan entregatzea. Bileraren 
data eta tokia erakunde onuradunen jakinarazpenarekin batera jakinaraziko dira.

b. Emandako diru-laguntza garaiz eta forman justifikatu beharra. 
c. Diruz lagundutako proiektu edo programan ez sartzea:
 a)  Oinarrizko eskubideetako edozein urratzea dakarten egintzak, pertsona 

guztien eskubide eta askatasunak errespetatzeko helburuz, eta zehazki, 
biktimen eta haien familiakoen mespretxua, umiliazioa edo izena galtzea 
dakarten ekitaldiak, terrorismoa goresten dutenak edo terroristei omenaldia 
egiteko edo jendaurreko sariak emateko antolatzen direnak.

 b)  Udalbatzak onetsi dituen Udal Planen aurka doazen egintzak: Berdintasun 
Plana; Gazte Plana; Droga-mendekotasun Plana eta Immigrazio Plana, 
etab.

 c)  Animaliei tratu txarrak ematea dakarten ekintzak.
 d)  Aurreikusitako proiektua edo programa egitearen ondorioz sor daitezkeen 

erantzukizun guztiak bere gain hartzea, bereziki kultur astea egiteko behar 
diren plan, memoria eta lizentzia guztiak lortzeari dagozkionak. 

 e)  Diru-laguntza jasotako programa ez aldatzea, Kultur Etxeak aldez aurretik 
adostasuna eman gabe. 

 f)  Kultur Etxeak egokitzat joz gero, emandako diru-laguntza aplikatzen den 
egiaztatzeko eta horren segimendua egiteko jarduerak burutzea. 

 g)  Publizitatean eta komunikazio-ekintzetan adieraztea proiektua, programa 
edo jarduera Getxoko Udalaren eta Getxoko Kultur Etxearen lankidetza-
rekin egiten dela. Horretarako, programaren kartela Kultura Aretora bidali 
beharko da inprimatu aurretik. Ezin izango da, inola ere, «Festa», «jai», 
«ospakizun» edo antzeko hitzik jaso, ez eta dagokion auzoko edo zonako 
patroiaren izena ere, ezta aurreko urteetan auzo edo zona horietan izan-
dako erreferentziazko ospakizunei erreferentzia egiten dien ezer ere. «Kul-
tur Astea» izena jarri beharko da egiten diren komunikazio-euskarri guz- 
tietan.

 h)  Proiektuaren, programaren edo jardueraren inguruko publizitatean eta ko-
munikazioan hizkuntza eta irudi sexistak ez erabiltzea. 

 i)  Erakunde kudeatzaileari dagokiona ordaintzea, eskubideak erakunde ho-
rrek kudeatzen dituen kasuan, katalogoko obrak erabiltzearen truke. 
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 j)  Proiektuaren, programaren edo jardueraren inguruko publizitatean eta ko-
munikazioan hizkuntza normalizaziorako irizpideak betetzea. 

 k)  Egitarauaren barruan ikuskizunen kokalekua zehazteko orduan kale izen-
degi ofiziala erabiltzea.

 l)  Kultur Etxeak kultur asteak antolatzeko eskatzailearen esku jartzen di-
tuen mahai, aulki, hesi, ekipamendu eta gainerako materialak zaintzea eta 
egoera onean itzultzea.

 m)  Ekitaldia egiteko eta bide publikoa okupatzeko baimenak eskatzea. Lan-ar-
loko araudia, laneko arriskuen prebentziokoa eta gizarte-segurantzakoa be-
tetzea, eta, bereziki, artista, talde edo banda guztiek kontratu bat indarrean 
izatea eta jardueraren egunean Gizarte Segurantzan alta emanda egotea.

Hamaikagarrena.—Diru-laguntza itzultzea
Jarraian adierazitako kasuak gertatzean, jasotako diru-laguntza Udalaren Diru-kutxa-

ra itzuliko da, diru-zaintza ordaintzen denetik berau itzultzeko erabakia hartzen den egu-
nera arte sortutako berandutzazko interesak barne: 38/2003 Legearen 37. artikulukoak, 
azaroaren 17koa eta diru-laguntzei buruzkoa, eta aurreko atalean jasotako betebeharrak 
ez betetzea.

Itzuli beharreko zenbatekoa zehazteko, osorik edo zati batean, proportzionaltasuna-
ren edo egitatearen printzipioari jarraituko zaio eta, horretarako, kasu bakoitzaren ezau-
garriak hartu dira kontuan.

Diru-laguntza itzultzeko ebazpena diru-laguntza emateko ebazpena eman zuen or-
gano berak eman beharko du.

Dirua itzultzeko espedienteak 39/2015 Legearen, urriaren 1ekoa eta Administrazio 
Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, IV. Ti-
tuluan ezarritako arauak beteko ditu, eta, 15 eguneko epean interesdunari entzunaldi-
izapidea emango zaio.

Halaber, ondorengoak kontuan izango dira: uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekre-
tuko III. eta IV. Tituluetan ezarritakoa, diru-laguntzen gaineko azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorreko Erregelemandua onartzen duena, eta Diru-laguntzen gaineko 38/2003 
Lege Orokorreko II. Titulua, azaroren 17koa.

Hamabigarrena.—Zehapenak 
Ezarritakoak betetzen ez diren kasuan, honako hauek aplikatuko dira: Diru-laguntzen 

inguruko 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; uztailaren 21eko 887/2006 
Errege Dekretua, aipatu Legearen Erregelamendua onartzen duena; eta 2004ko aben-
duaren 30ean egindako Osoko Bilkuran onartutako eta 2005eko urtarrilaren 24ko BAOn 
argitaratutako Udal Ordenantza. 

Hamahirugarrena.—Diru-laguntza justifikatzea 
Jarduera burutu eta hurrengo 60 eguneko epean, dagokion justifikazioa aurkeztu be-

harko da: 
—  Memoria narratiboa: gutxienez, burututako egitaraua (V. Eranskina)
—  Balantze ekonomikoa: batetik, izandako sarrerak, eta, bestetik, izandako gastuak 

biltzen dituen agiria. 
—  Zenbateko osoa ekonomikoki justifikatzeko agiriak; hau da, 
 1) Faktura orijinalak 
 2)  Fakturen kopia parekatuak (Herritarrak Artatzeko edozein Bulegotan egi- 

ten da). 
 3) Justifikazio-kontua (VI. Eranskina).
—  Diru-laguntza jasotako jarduera edo jaia dela-eta, argitaratutako liburuxka, kartel, 

liburu, bideo, CD-Rom eta abarren ale bana. 
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Justifikatzeko aurkeztutako agiri guztiek diru-laguntza emandako ekitaldi ekono-
mikoko data izango dute. 

Diru-laguntzaren zuriketa egiteko betebeharra betetzen ez den kasuan edo nahikoa 
ez den kasuetan itzulketa eskatuko da, Diru-laguntzen gaineko 38/2003 Lege Orokorre-
ko 37. artikuluak ezartzen dituen baldintzetan.

Hamalaugarrena.—Publizitatea
Bai oinarriak, baita ebazpena ere Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira. Ha-

laber, deialdia BDNSen argitaratuko da.
Eranskinak www.getxo.eus wegunean eskuragarri daude.
Getxon, 2021eko maiatzaren 26an.—Paula Caviedes Gil, Getxoko Kultur Etxeko Le-

hendakaria den Irantzu Uriarteren aginduz
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