
 

ZERTAN DATZA? 

 

Basauriko Udalaren Hezkuntza Atalak kanpaina bat abiaraziko du, eskola-materiala 

erosteko laguntza-bonuak banatzeko. Kanpainak bi xede ditu: batetik, familiei laguntza 

ematea ikasturte hasieran eskola-materiala erosteko; eta, bestetik, tokiko dendetan 

erostea sustatzea. Familiek irailaren 7tik 30era bitartean trukatu ahalko dituzte bonuak, 

kanpainarekin bat egin duten establezimenduetan.  

 

Honako material hau eskuratu ahalko da: 

 Idazmahairako material suntsikorra 

Arkatzak, boligrafoak, ezabatzeko elementuak, klipak, zorrozkailuak, erregelak, 
eskuairak, kartaboiak, angelu-garraiagailuak, rotring-ak, koadernoak, folioak, 
suntsikor informatikoak… 

 Material ez-suntsikorra 

Paper-zorroak, sailkatzeko paper-zorroak, artxibatzeko paper-zorroak, estutxeak, 
kalkulagailuak, konpasak, eskolarako motxilak, bereizgailuak... 

 Eskola-jarduerarako beharrezko jantziak 

Arropak (eskola-uniformeak eta mantalak barne), oinetakoak eta kirol-materiala. 

 Eskulanetarako osagaiak 

Arte-hezkuntzan, hezkuntza plastiko edo bisualean, teknologietan eta musikan 
jarduteko osagaiak (argizariak, olioak, margoak, pintzelak). 

Merkataritza-establezimenduek bete beharreko baldintzak, kanpainarekin 

bat egiteko 

Basauriko herriguneko establezimenduak izan behar dute, 10 langile baino gutxiago 

eduki behar dituzte eta adierazitako materialak saldu behar dituzte. 

Merkatari gisa kanpainarekin bat egin eta bonuak zure establezimenduan ere trukatu 

ahal izatea nahi baduzu, eskabide hau bete behar duzu, abuztuaren 17a baino 

lehenago.  

Basauriko Udaleko ordainketetan egunean egon beharko da.  

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

 



- Basauriko Udalarekin zorrik ez izateari buruzko egiaztagiria (dagokion atalak ofizioz 

egiaztatuko du hori).  Establezimenduaren jabeak zorrak edukiz gero, baztertu egingo 

da kanpainan parte hartzeko bere eskabidea. 

- Gizarte Segurantzaren eta Foru Ogasunaren egiaztagiriak, haiekin zorretan ez egoteari 
buruzkoak. Kanpainan parte hartzeko, eskabide-orrian dagoen erantzukizunpeko 

aitorpena aurkeztu ahalko da, aipatutako egiaztagirien ordez. Dena dela, kanpaina 
amaituta, trukatutako bonuen zenbatekoa 3.000,00 euro baino handiagoa bada, 
Gizarte Segurantzarekin eta Foru Ogasunarekin zorretan ez egoteari buruzko 
egiaztagiria aurkeztu beharko da (dirulaguntzei buruzko Udal Ordenantzan jaso 
bezalaxe), Udalak bonuen zenbatekoa ordaindu ahal izateko.  
 

-Hirugarrenaren fitxa, dagokion banku-erakundearen zigiluarekin. (COVID-19a dela-eta 

ezarritako alarma-egoeraren ondorioak arintzeko merkataritzarako laguntzetarako 

eskabidea aurkeztu bada, ez da beharrezkoa berriro aurkeztea: Udalak izango du jada) 

 

XEHETASUN GEHIAGO  

Programarekin bat egin duten Basauriko dendek faktura emango diete onuradunaren 
guraso edo tutoreei, eskuratutako materiala adieraziz. Onuradunaren guraso edo 
tutoreek, beren aldetik, fakturaren zenbatekoa ordainduko diote, aurkeztutako bonuaren 
zenbatekoa kenduta. Erosketa bakoitzarekin faktura edo faktura sinplifikatu bat sortuko 
da. Bonuaren zenbatekoa fakturaren zenbateko osoari (BEZa barne) egindako deskontu 
gisa agertuko da. 
 
Udalak dendariei ordaindu ahal izateko, haiek faktura bat egin beharko dute, eta, bertan, 
trukatutako bonu kopurua jaso beharko dute, dagokion BEZa banakatuta. Faktura horri 
erantsi beharko zaizkio trukatutako bonuak eta deskontua egin zitzaion erosketaren 
faktura sinplifikatua. 
 
Kanpainarekin bat egin duten denda guztiek Udalari egindako fakturak Udal Erregistroan 
erregistratu beharko dira azaroaren 30 baino lehenago, 2020ko aurrekontuaren kontura 
ordaindu ahal izateko. Data horren ostean aurkeztutako fakturak ez zaizkie ordainduko 
ekimenean parte hartu duten dendei. 
 
Zenbatekoa 5.000,0 €-tik gorakoa bada, faktura elektronikoa aurkeztu beharko da, 
nahitaez. Bestela, aukera egongo da egoitza elektronikoan zein Hezkuntza Atalean 
aurkezteko. 
 

 

 

 

 


