BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN DIRU-LAGUNTZA: Gizarte-eraldaketarako lankidetza,
sensibilizazio eta hezkuntza proiektuak
XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.—Xedea
1. Foru-dekretu honen bidez, arautu egiten dira Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna
Sustatzeko Sailak 2018an gizarte-eraldaketarako lankidetza-, sentsibilizazio- eta hezkuntzaproiektuak egiteko, garapenerako lankidetzan genero-ikuspegia sartzeko eta larrialdietarako eta
ekintza humanitarioko ekintzak egiteko emango dituen diru-laguntzen oinarriak eta deialdia.
2. Foru Dekretu honen bidez honako diru-laguntza mota hauek arautzen dira:
a) Garapenerako lankidetza proiektuetarako diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko
erakundeentzat (II. Kapitulua).
b) Gizartea eraldatzeko sentsibilizazio eta/edo gizartea eraldatzeko hezkuntza
proiektuetarako diru-laguntzak (III. Kapitulua).
c) Herri txirotuetan edota Bizkaian ekintza zehatzak egiteko diru-laguntzak (IV.
Kapitulua).
d) Laguntza teknikoak jatorrian kontratatzea, haren helburua tokiko erakunde-kideen
antolamendua genero berdintasunaren alde aldatzen laguntzea izanik (V. Kapitulua).
e) Ekintza humanitariorako eta larrialdietarako laguntzak (VI. Kapitulua).
2. artikulua.—Erakunde onuradunak
1. Erakunde onuradun izan daitezke baldintza hauek betetzen dituztenak:
a) EAEko kasuan kasuko erregistroan eratuta eta izena emanda egotea, gutxienez deialdi
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu baino bi urte lehenagotik.
b) Erakundearen estatutuetan jasota edukitzea jarduera nagusien artean garapenerako
lankidetzaren arloan egiten duela.
c) Irabaziak lortzeko asmorik ez edukitzea.
d) Egoitza soziala edo ordezkaritza iraunkorra Bizkaiko Lurralde Historikoan edukitzea.
Ordezkaritza iraunkorra edukitzeko, erakundearen egiturarik garrantzitsuenak Bizkaian
egon behar dira, eta hori agirien bidez frogatu behar da.
Horretarako, GKEak Bizkaian kontrataturiko pertsonen zerrenda aurkeztu behar da,
Gizarte Segurantzako afiliazio zenbakiekin. Bizkaian erabiltzen duten/dituzten
lokal(ar)en deskripzioa ere aurkeztuko da, eta bertan adieraziko da lokalek zenbat metro
karratu eta zenbat ekipo informatiko eta komunikazio ekipo dituzten, jendaurreko
ordutegia, eta, halakorik badago, egoitzak dituen beste erabilera batzuk, Garapenerako
Gobernuz Kanpoko Erakundearen (GGKE) ohiko lanarekin zerikusia duten erabilerez
gain.
Kasu horretan, ordezkaritza iraunkorrak eskabidea aurkezteko zuzeneko
erantzukizuna bereganatzen du, eta proiektuen dokumentazioa Bizkaiko bulegoan
edukitzeko konpromisoa hartzen du.
e)

2017an Bizkaiko Lurralde Historikoan gutxienez sentsibilizazio jarduera bi egin behar
izan ditu (komunikabideetako esku-hartzeak eta GKEarekiko zuzeneko lotura duten
taldeentzako jarduerak kenduta).

f)

Ezin dute izaera bereko diru-laguntza edo laguntzak direla-eta hasi den itzulketa edo
zigor-prozeduraren batean sartuta egon.

2. Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen
2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan xedatutakoa aplikatuta, arau horretako 12.
artikuluko 2. eta 3. zenbakietan jasotako egoeretako batean dauden erakundeak ezin izango dira
izan diru-laguntza hauen onuradun.
Horretarako, onuradun izateko 12. artikulu horren 2. eta 3. zenbakietan ezarritako debekuegoeretako batean ere ez daudela justifikatzeko, erakundeek lekukotasun judiziala, ziurtagiri
telematikoak edo datu-transmisioak erabili ahal izango dituzte, dagokion araudian
ezarritakoaren arabera, edo, bestela, administrazio-ziurtagiria aurkeztu beharko dute, kasuaren
arabera. Agiri horren ordez, administrazioko agintari baten edo notario publiko baten aurrean
egindako erantzukizuneko aitorpena aurkeztu ahal izango da.
3. Erakundeen partzuergoek aurkezturiko proiektuek ere diru-laguntza jaso ahal izango dute.
Partzuergoko erakunde guztiek bete eta egiaztatu behar dituzte aurreko idatz-zatietan
adierazitako baldintzak.
Partzuergoko erakundeek proiektuaren erantzukizun bateratua bereganatzen dute; gainera,
egoitza bakarra aukeratuko dute, espedientearen jakinarazpen administratiboetarako.
Erakunde bakoitzak proiektuan duen parte hartzearen portzentajea, baita bakoitzaren
eskubideak eta betebeharrak ere, kasuan kasuko eskabidea aurkeztean egin beharko duten
hitzarmenean zehaztuko dira. Hitzarmen horretan erakunde bakoitzak bere parte hartze
portzentajearen erantzukizun zuzena eta proiektu osoaren erantzukizun subsidiarioa
bereganatzen dituela adierazi beharko da.
3. artikulua.—Diru-laguntzak emateko araubidea
1. Goian azaldu diren II, III, IV eta VI. Kapitulu(eta)ko diru-laguntzak lehiaketa bidez emango
dira, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Foru Diputatuaren Foru Agindu
baten bidez. Hain zuzen ere, lehiaketan berariazko artikuluetan ezarritako irizpideen arabera
puntuaziorik handiena lortzen dutenei emango zaie diru-laguntza, eta beti ere aurrekontusailean ezarritako zenbatekoa muga izanik.

2. V. Kapituluko diru-laguntzak Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Foru
Diputatuaren Foru Agindu baten bidez emango dira, lehia askean, eta diru-laguntza emango
zaie baldintzetan ezarritako betekizun teknikoak betetzen dituzten eskaerei. Horretarako muga
aurrekontuko partidan izendaturiko zenbatekoa izango da.
4. artikulua.—Eskabideak aurkeztea, agiriak eta epeak
1. II, III, V eta VI. kapituluetako diru-laguntzak jaso nahi dituzten erakundeek egoitza
elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dute eskabidea, nahitaez, atal guztiak behar bezala
beteta, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legearen 14.2 artikulua.—ezarritakoaren arabera.
2. IV. kapituluko eskabideak telematikoki edo Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro
Orokorrean aurkeztu daitezke.
Bitarteko elektronikoak erabili gabe aurkezten diren eskabideak eta nahitaezko agiriak
Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean (Diputazio kalea 7, beheko solairua, 48009 Bilbo.
Foru Liburutegiko kristalezko eraikina, Foru Jauregiaren atzealdean) aurkeztu beharko dira,

erregistro horrek duen ordutegiaren barruan (www.bizkaia.eus). Foru sailetako erregistroetan
ere aurkeztu ahal dira.
Eskabideak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 16 artikuluko 4. zenbakian aipatzen diren lekuetan ere aurkeztu ahal izango
dira .
3. Diru-laguntza eskatzeko ereduak Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko
Foru Diputatuaren Foru Aginduaren bidez onartuko dira eta web-orriko prozeduren katalogoan
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan (https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera )
eskuratu ahal izango dira.
4. Eskatzen den dokumentazioaz gain, nahitaezko dokumentazio hau ere aurkeztu beharko da:
a) Erakunde eskatzailearen sozietate-estatutuak.
b) Erakunde eskatzailea behar den administrazio erregistroan inskribatuta dagoela
frogatzen duen agiria.
c) Tokiko erakundeak erregistro administratibo egokian izena emana duela egiaztatzen
duen agiria, II, IV-A eta VI. kapituluen kasuetan.
d) Eskabidearen sinatzaileak erakundearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen
agiria eta haren NANa (bide elektronikoen bitartez aurkezten ez diren proiektuetarako
bakarrik).
e) Diru-laguntzarako eskabidea aurkezteak ekarriko du baimena ematea Bizkaiko Foru
Aldundiko Berdintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendaritza
Nagusiari, Foru Ogasunean eta Gizarte Segurantzan ziurtagiriak eskatzeko, betiere
eskatzaileek berariaz kontrakoa adierazi ez badute. Baimen hori ematearen kontra
egonez gero, erakundeak aurkeztu beharko ditu agiri horiek.
f) Itzulketa edo zehapen prozeduraren batean ez egotearen adierazpena (halako dirulaguntzen edo laguntzen eremuan hasitako prozedura).
g) Hartzekodunen zerrenda, kontua zabalik dagoen finantza erakundeak behar bezala
beteta.
h) Tokiko bazkidearekiko hitzarmen-proiektua, II, IV-A eta VI kapituluen kasuetan.
i) Diru-laguntza erakundeen partzuergoek eskatzen badute, Foru Dekretu honetako 2.3.
artikuluan ezarritako hitzarmena.
5. Aurretik aurkeztu diren eta dagoeneko Bizkaiko Foru Aldundiaren esku dauden dokumentuen
kasuan, data zehatz bati ez dagozkion agirien ordez, zinpeko deklarazio bat aurkeztu ahal izango
da, non adieraziko duten agiri horiek aldaketarik ez dutela izan.
6. Berdintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendaritza Nagusiak beharrezko
agiri eta informazio osagarri guztiak eskatu ahal izango dizkie erakunde eskatzaileei,
aurkezturiko eskabidea behar bezala ebaluatzeko eta ebazteko.
7. Eskabideak aurkezteko epea 45 egun naturaletakoa izango da, Foru Dekretu hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

5. artikulua.—Eskaeretan atzemandako akatsak zuzentzea eta espedientea artxibatzea
Diru-laguntzei buruzko eskabideak ez badira behar bezala betetzen, edota derrigorrezko
dokumentazio guztia ez bada aurkezten, orduan erakunde eskatzaileari hamar egun
balioduneko epea emango zaio, akatsak zuzen ditzan edota derrigorrezko agiriak aurkez ditzan.
Horrela egingo ez balu, orduan eskaera horretan amore eman duela ulertuko da eta, hori

adierazteko, berariazko ebazpena emango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluaren arabera.
II, III, V eta VI. kapituluei dagokienez, erakunde eskatzailetako batek eskabidea bertara
joanez aurkezten badu, zuzendaritzak errekerimendua egingo dio, aurkezpen elektronikoaren
bidez zuzen dezan. Ondorio horietarako, eskabidearen aurkezpenaren data zuzenketa egin den
data izango da.

6. artikulua.—Izapidetzea, ebazpena eta helegiteak
1. Diru-laguntzak Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Foru Diputatuaren
Foru Aginduaren bidez eman eta ukatuko dira, horrexetarako berariaz eratzen den Batzorde
Teknikoak proposatutakoaren arabera.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
urriaren 1ko 39/2015 Legearen 40. artikulua.—eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera
jakinaraziko zaie prozeduraren ebazpena interesdunei.
2. Batzorde Teknikoa kide anitzeko organoa da, eta diru-laguntzak emateko proposamenak
egingo ditu. Batzorde Teknikoa, deialdi honetako kapitulu guztientzat, honako kideek osatuko
dute:
a) Batzordeburua: Berdintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendari
Nagusia. b) Batzordekideak: Herritarren Eskubideak eta Lankidetza sustatzeko Teknikari
Ertain bi.
c) Idazkaria: Lankidetzako Idazkari Tekniko Juridikoa.
Batzorde Teknikoak gaiaren arabera beharrezkotzat jotzen den aholkularitza eduki dezake.
3. Emateko ebazpenean baldintzak ezarriko dira, esate baterako proiektua burutzeko epea,
ekintzak egin direla frogatzeko modua eta horretarako dagoen epea, etab., bai eta onuradunek
Foru Dekretu honetan ezarritakoaren arabera dituzten betebeharrak ere. Kasu bakoitzerako
baldintza bereziak ezarri ahal izango dira, baldin eta jardueren ezaugarri bereziak edo beste
inguruabar batzuk kontuan hartuz komenigarria bada.
4. Frogatzen ez bada erakunde eskatzaileak Bizkaiko Foru Ogasunarekiko eta Gizarte
Segurantzarekiko zorrak ordainduta dituela, eskaerari gaitz iritziko zaio. Era berean, eskaerari
gaitziritziko zaio jarritako partidetako kreditu baliagarriak agortzen direnean.
5. Eskatutako laguntza ematen edo ukatzen duten ebazpenek administrazio bidea agortuko
dute. Haien aurka interesdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote eman
dituen organoari, edo zuzen-zuzenean aurkaratu ahal izango dituzte Administrazioarekiko
Auzibide Jurisdikzioan.
6. Eskabideak ebazteko epea sei hilekoa izango da gehienez, eskabidea jasotzeko epea amaitzen
denetik zenbatzen hasita. Epe hori amaitu baino lehen berariazko ebazpenik eman ezean,
eskabidea ezetsitzat joko da.
7. Ematen diren diru-laguntzen publizitateari dagokionez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da zer diru-laguntza ematen diren, eta hor adieraziko da, batetik, aurrekontuko zer
programari eta kredituri egozten zaizkion, eta, bestetik, adjudikaziodun gertatu diren entitateen
eta bakoitzari emaniko diru-kopuruen zerrenda bat.

7. artikulua.—Diru-laguntzak ordaintzea

1. Diru-laguntzak zehazten den prozeduraren arabera onartu ondoren, eta prozeduraren
ebazpenaren jakinarazpenetik gutxienez hamar egun igarota, emandako diru-laguntzaren %100
ordaintzeko izapidea egingo da, eta horretarako ez zaio inolako bermerik eskatuko erakunde
onuradunari.
2. Diru-laguntza ez da ordainduko, izapidetzen ari den bitartean zerga betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekikoak eguneratuak ez baditu edo diru-laguntzak itzultzeko prozedura
ebazpenaren bidez zorduna bada.

8. artikulua.—Hitzarmenak tokiko kidearekin
1. Diru-laguntza ematea ebatzi ondoren, erakunde adjudikaziodunak erantzukidetasuneko
hitzarmena sinatuko du tokiko kidearekin proiektua garatzeko (III, IV-B eta V. kapituluko
proiektuetan izan ezik). Hitzarmen hori Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasunerako,
Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendaritza Nagusia aurkeztu beharko da bi hilabeteko
epean.
2. Hitzarmen horretan, gutxienez honako hau jaso beharko da:
a) Alderdiek diru-laguntzak arautzen dituen Foru Dekretuaren edukiaren berri dutela
egiaztatzea, eta horren ondoriozko betebeharrak betetzeari buruzko berariazko
konpromisoa.
b) Diru-laguntzaren bidez lorturiko ondasun higigarri eta higiezin guztiak proiektuaren
helburu den biztanleriarenak izango direla dioen berariazko adierazpena;hori ezinezkoa
denean, tokiko kidearen jabetzakoak izango dira, eta diru-laguntzen helburua den
erabileraren jarraitasuna bermatu beharko da.
c) Herri bakoitzean mekanismorik egokiena ezartzea, alderdi bien artean proiektuaren
betearazteari dagokionez sor daitezkeen gatazka guztiak konpontzeko.
9. artikulua.—Erakunde onuradunen betebeharrak
Erakunde onuradunek 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 13. artikuluan
zerrendatzen diren eginbeharrak bete beharko dituzte, bereziki hauek:
a) Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzaren bidez martxan jarritako jardueretan,
Aldundian indarrean dagoen logotipoa jarri beharko da publizitatean eta jarduera horien
zabalkunderako ekintzetan. Halaber, elkarteek jardueren berri eman beharko diote dirulaguntza eman duen sailari, jarduerak egin aurretik.
b) Erakunde onuradunak konpromisoa hartzen du, bere ahalaren arabera, dekretu
honetan oinarrituta antolatzen diren zerbitzu, ekitaldi edo jarduera guztietan oztopo
arkitektonikoak eta komunikaziorako oztopoak ezabatzeko.

10. artikulua.—Zuriketak Justifikazioa egiteko inprimakiak
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Foru Diputatuaren Foru Aginduaren
bidez onartuko dira eta web-orriko prozeduren katalogoan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
egoitza elektronikoan (https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera) eskuratu ahal izango dira.

11. artikulua.—Ez betetzeak eta itzulketak
1. Diru-laguntza jasotzen duten erakunde batek Dekretu honetan, emate ebazpenean edo
gainerako arau aplikagarrietan ezarritako baldintzetako bat betetzen ez badu edo, halaber,
baldin eta bidezkoketa egiteko betebeharra osorik edo zati baten ez badu betetzen, kasuan kasu
egokia izango den itzultzeko prozedurari ekingo zaio eta erakunde onuradunek derrigorrez itzuli
beharko dute, hala osorik nola zati baten, jaso dituzten zenbateko horiek eta baita horiei
dagozkien berandutza korrituak ere, egokiak izango diren gainerako ekintzak gorabehera.
Kopuru horiek sarrera publikotzat hartuko dira.
2. Hurrengo kasuetan, diru-laguntza gisa jasotako kopuruak eta 5/2005 Foru Arauaren 33.
artikuluan ezarritako berandutze-interesak (diru-laguntza ordaindu zenetik itzulketaren
bidezkotasuna erabakitzen den datara arte) itzuli beharko dira, osorik edo zati bat, kasu
hauetan:
a) Diru-laguntza lortzeko, bete beharreko baldintzak faltsutu edo laguntza jasotzea
galaraziko luketen datuak ezkutatzen direnean.
b) Xedea, jarduera, proiektua edo diru-laguntza emateko funtsa den jokaera oso-osorik
edo zati batean betetzen ez denean edo epez kanpo betetzen denean.
Diruz lagundutako ekintzak egin direla frogatzeko ezarritako epeak igaro eta ez bada
egiaztatu eta justifikatu ekintza guztiak aurrez kusi bezala burutu direla, edo egin eta
justifikatutako gastua diru-laguntza emateko Foru Aginduan jarduerarako onartutako
kostua baino txikiagoa izan bada, baldintzak ez direla bete ulertuko da.
Hala ere, kasu bi horietan, diru-laguntzaren xedea eta helburua betetzat jotzen
badira, diru-laguntzaren zenbatekoa birdoitu egingo da, benetan justifikatu edo
burututako kostuen arabera. Horretarako, proportzionaltasun irizpidea erabiliko da,
diru-laguntza emateko ezarritako irizpide eta mugei dagokienez.
Bestetik, martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren Erregelamenduaren 71. artikuluan xedatutakoarekin
bat etorrita, diru-laguntzaren onuradunak aurkeztutako justifikazioan adierazten badu
diru-laguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzetan aldaketak egon direla, eta
aldaketa horiek ebazpena aldatzea eragin ahal zutela eta aldaketak onartzeko aurretik
bete beharreko baimen administratiboko izapidea bete gabe egin direla, diru-laguntza
eman duen organoak aurkeztutako justifikazioa onar dezake, betiere onartze horrek
hirugarrenen eskubideei kalterik eragiten ez badie; hala ere, horrek ez du salbuetsiko
onuraduna maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren arabera izan ditzakeen
zehapenetatik.
c) Justifikazioaren betebeharra ez betetzea edo behar adinako justifikaziorik ez egitea.
d) Indarrean dagoen arautegian jasotako zabalkunde-neurriak hartzeko betebeharra ez
betetzea.
e) Indarrean dagoen arautegian xedatutako egiaztapeneko eta finantza-kontroleko
jardunak direla eta, aurre egin, aitzakiak jarri, eragozpenak ipini edo ezetza ematen
denean, baita era kontabilitateko nahiz erregistroko betebeharrak edo agiriak
gordetzekoak betetzen ez direnean, horrek guztiak ondoko hauek egiaztatzeko
ezintasuna dakarrenean: jasotako funtsen erabilera egokia ote den, helburua lortu ote
den, diruz lagundutako jardueren errealitatea eta erregulartasuna norainokoak diren,
edota xede berbererako beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturen
batek -naziokoa zein Europar Batasuneko edo nazioartekoa emandako beste dirulaguntza, sarrera edo baliabiderik egon den.
f) Administrazioak erakunde laguntzaileei eta pertsona onuradunei ezarritako
betebeharrak –onuradunok diru-laguntza ematen zaiela eta bereganatzen dituzten
konpromisoak barne- betetzen ez direnean, baldin eta horrek helburuak lortzeko,

jarduera egiteko, proiektua burutzeko edo diru-laguntza ematean aintzat hartu den
jokabidea hartzeko erari eragin badio edo horrekin zerikusia badu.
g) Administrazioak erakunde laguntzaileei eta erakunde onuradunei ezarritako
betebeharrak —baita onuradunok diru-laguntza ematen zaiela— eta bereganatzen
dituzten konpromisoak ere, aurreko idatz-zatian aipatutakoez bestelakoak- betetzen ez
direnean, baldin eta horrek guztiak ondoko hauek egiaztatzeko ezintasuna badakar:
jasotako funtsen erabilera egokia ote den, helburua lortu ote den, diruz lagundutako
jardueren errealitatea eta erregulartasuna norainokoak diren, edota xede berbererako
beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturen batek —nazioartekoa zein
Europar Batasunekoa edo nazioartekoa— emandako beste diru-laguntza, laguntza,
sarrera edo baliabiderik egon den.
h) Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. artikulutik 109. era
bitartean xedatutakoa dela bide, diru-laguntza itzuli beharra dakarren erabakia hartzea.
i) Diru-laguntzari buruzko arau erregulatzaileetan xedatutako gainerako balizkoetan.

3. Baldintzak betetzen ez direnean, emaniko diru-laguntzaren zati bat edo laguntza osoa
itzultzeko prozedura legez aurrez ikusitakoa izango da. Prozedura Berdintasunerako,
Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendaritza Nagusiak hasi eta tramitatuko du eta
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Foru Diputatuak ebatziko du, erakunde
onuradunak esan beharrekoa entzun eta gero.
Aplikatu beharreko arauak ez betetzeagatik diru-laguntza itzultzeko prozedura abiarazten
bada, hamabi hilabete pasatu baino lehen ebatzi beharko da.

12. artikulua.—Diru-laguntza erakunde onuradunaren ekimenez itzultzea
Diru-laguntzen Erregelamendua onetsi duen 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru
Dekretuaren 76. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz (Dekretu honek maiatzaren 31ko 5/2005
Foru Araua garatu du), erakunde onuradunak diru-laguntza Bizkaiko Foru Aldundiari itzultzea
erabaki dezake hark ez eskatu arren.
Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak dagozkion berandutze-interesak
kalkulatuko ditu, Diru-laguntzen Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera eta
onuradunak itzulketa benetan egin duen unera arte.
Diru-laguntzaren itzulketa, onuradunak eskatuta, ordain-gutun egokiaren bidez egin beharko
da. Gutun hori, eskatzen denean, diru-laguntza kudeatu duen zerbitzuaren dependentzietan
izapidetuko da. Aipatutako ordain-gutunean itzuli beharreko zenbatekoa kontsignatuko da
(printzipala eta interesak), modeloaren kodea eta sarreraren arrazoia. Horrekin batera, itzuli
beharreko diru-laguntza ere aipatu beharko da.

13. artikulua.—Ebazpena aldatzea.
Diru-laguntza emateko ebazpena emandakoan, eta hura emateko aintzat hartutako
baldintzak aldatuko balira, erakunde onuradunak ebazpena aldatzeko eska dezake, eta hura
onartu ahalko da hirugarrenen eskubideak kaltetzen ez badira.
Esleitzeko jatorrizko baldintzak aldatutzat joko dira, eta beraz, ebazpena aldatzeko eskabidea
baimendu ahalko da, diruz lagundutako jarduerak ezarritako epean egitea teknikoki ezinezkoa
bada, edo aurreikusitako jarduerak egitea galarazten duen beste edozein inguruabar gertatzen
bada.

Jarduera burutzeko epea amaitu baino hilabete lehenago aurkeztu behar da ebazpena
aldatzeko eskabidea.

14. artikulua.—Diru-laguntzen bateragarritasuna
Emandako diru-laguntza honekin batera beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide
batzuk jaso daitezke xede berarekin, baldin eta Estatuko, Europar Batasuneko zein nazioarteko
edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk emandakoak badira. Baina kontuan
hartu beharko da beste diru-laguntza horiek arautzen dituen araudiak horren inguruan ezartzen
duena.
Hala ere, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa, bera bakarrik edo beste diru-laguntza
batzuekin batera, inola ere ezingo da izan diruz lagundutako jardueraren kostua baino
handiagoa. Horri dagokionez, beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabideren bat lortzen
duen erakundeak horren berri eman beharko dio organo emaileari, frogatzeko moduan, eta
itzulketa-gutunaren kopia aurkeztu beharko dute.

15. artikulua.—Azpikontratatzeari buruzko baldintzak
Diruz lagundutako jarduerak azpikontratatzeari buruzko baldintzak eta debekuak maiatzaren
31ko 5/2005 Foru Arauaren 27. artikuluan eta martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 53.
artikuluan xedatutakoak arautuko ditu.

16. artikulua.—Arau-hausteak eta zehapenak
Foru Administrazioak emandako diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan arau-hauste administratibo xedatutako ekintzen eta ezegiteen arduradunak bertan araututakoaren arabera zehatuko dira.

17. artikulua.—Datuen babesa
Deialdi honetako diru-laguntzetarako eskabideetan adierazten diren informazioek eta datuek
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren
babesa dute.

18. artikulua.—Araudi orokorra
Foru Dekretu honetan ezarritako diru-laguntzei Dekretuan bertan xedatutakoa eta dirulaguntzak emateko Foru aginduetan ezartzen diren baldintzak aplikatuko zaizkie.
Dekretu honetan ezarri ez diren gaietan ondokoak aplikatuko dira: Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; 169/2014 Foru Dekretua,
abenduaren 16koa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Erreglamendu Orokorra onesten
duena; Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Lege Orokorra; Diru-laguntzen Araubide
Juridikoa araupetu duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua; eta Diru-laguntzen
Erregelamendua oneste duen martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretua.

Jarraian interesatzen zaigun Dekretuaren zatia: IV Kapitulua

IV KAPITULUA
HERRI TXIROTUETAN EDOTA BIZKAIAN EKINTZA ZEHATZAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZAK

38. artikulua.—Helburua
Kapitulu honen helburua da lankidetzan ohikoak ez diren eragileak nazioarteko elkartasunera
sartzeko erraztasunak eskaintzeko laguntzak arautzea.

39. artikulua.—Erakunde onuradunak
1. Diru-laguntza jasotzeko, eskatzaileak 2. artikuluan xedatutako betekizunak bete behar ditu,
honakoak izan ezik: erregistro batean erregistratutako antzinatasuna (2.1.a artikulua),
jardueraren helburu nagusia (2.1.b artikulua) eta aurreko urteetan sentsibilizazio jarduerak egin
izana (2.1.e. artikulua).
2. II. Kapitulura eta/edo III. Kapitulura aurkezten diren erakundeak ezin izango dira aurkeztu
Kapitulu honetara.
40. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak
1. Proiektu edo ekintza mota bi diruz lagunduko dira:
a) Diru-laguntza jasoko dute ondasunak eta zerbitzuak erosteak edota garraiatzeak eta
pertsonak lekualdatzeak, herri txirotuetan herritar ahulei zerbitzuak emateko erabiltzen
badira. (IV-A proiektuak).
b) Diru-laguntza jasoko dute Bizkaian burututako gizarte-eraldaketarako sentsibilizazio
edota hezkuntzako ekintzak. (IV-B proiektuak).
2. Ez dute diru-laguntzarik jasoko ezustekoak direla-eta proiektu jakinetan sortutako egoerei
aurre egiteko gastuek.
3. Atzerriratutako langileen gastuak ezin izango dira aurrekontuan sartu. Edonola ere,
atzerrirako joan-etorriak ohiz kanpokoak izango dira, eta haien beharra azaltzen duen memoria
bat aurkeztu beharko da.
4. Zeharkako gastuek ezingo dute gainditu emaniko diru-laguntzaren %10a.

41. artikulua.—Proiektuen betekizunak
1. Diru-laguntza jasotzeko, proiektuek honako betekizun hauek bete behar dituzte:
a) Proiektua GLBaren laguntza-jasotzaileen zerrendako herri batean eginez gero,
eskatzaileak tokiko kidea eduki behar du. Bertako kide hori nortasun juridikodun
erakundea izan behar da, ez du izan behar irabazteko asmorik, eta behar bezala eratuta
eta behar den erregistroan izena emanda egon behar da. Kide hori erakunde bakarra
edo bi erakunde edo gehiagoren partzuergoa izan daiteke. Partzuergoa bada, bertako
erakunde bakoitzak adierazitako betekizunak bete behar ditu.

b) Adin, kultura nortasun, sexu-nortasun, ideologia edo erlijioaren ondoriozko
diskriminaziorik ez egotea.
c) Ekintza berrien finantzaketari egokitzea. Diru-laguntzak ez dira inoiz ere lehendik
egindako ekintzak finantzatzeko erabiliko.
d) Deialdiaren urte naturalean hastea, edo erakunde eskatzaileari diru-laguntza ordaindu
eta hurrengo bi hilabeteetan zehar.
e) Proposaturiko ekintzak gehienez hamabi hileko epean burutu ahal izateko moduan
planifikatu behar dira.
f)

40.1.b artikuluan jasotako ekintzak egiteko proiektu bat burutzeko irakaskuntzako
zentro baten partaidetza aktiboa behar bada, proiektuan inplikatutako zentroko edo
zentroetako zuzendaritzaren eskutitz bat erantsi beharko da, proiektuan parte hartzeko
interesa jakinaraziz.

2. Erakunde eskatzaile bakoitzak proiektu bakar bat aurkeztu ahal izango du 40.1.a artikuluan
jasotako ekintzak egiteko, eta beste bat 40.1.b artikuluan jasotakoetarako.
3. Eskatzaileek adierazi behar dute egin nahi dituzten ekintzetarako beste laguntzarik eskatu edo
jaso duten; hala bada, haien zerrenda aurkeztu behar dute, eta laguntza bakoitza zenbatekoa
eta zertarako izan den zehaztu.

42. artikulua.—Aukeratzeko eta baloratzeko irizpideak
1. Herrialde txirotuetan burutzeko antolatzen diren unean uneko ekintzak (IV-A proiektuak)
irizpide hauen arabera baloratuko dira (50 puntu, gehienez):
(zati hau kendu dugu irizpide hauek ez baitira gure proiektuak ebaluatzeko erabiliko direnak).
2. Bizkaian burutzeko antolatzen diren unean uneko ekintzak (IV-B proiektuak) irizpide hauen
arabera baloratuko dira (50 puntu, gehienez):
a) 1 taldea. Proiektuaren kalitate teknikoarekin loturiko irizpideak (20 puntu, gehienez).
1) Diagnostikoa (egoeraren analisi argia eta zehatza, helburuko biztanleen ezaugarriak,
partaidetza): 6 puntu, gehienez.
2) Koherentzia (egoeraren analisia eta helburuaren arteko lotura): 6 puntu, gehienez.
3) 3) Baliabideak (banakatutako partidak, beharrezko baliabideak eta nahikoak direnak,
proformako fakturak): 6 puntu, gehienez.
4) 4) Metodologia: 2 puntu, gehienez.
b) 2 taldea. Genero-ikuspegia (10 puntu, gehienez).
1) Sexuaren/generoaren arabera emandako informazioa: 4 puntu, gehienez.
2) Emakumeen eskubideen defentsa: 4 puntu, gehienez.
3) Emakumeen eskubideen alde lan egiten duten tokiko erakundeekin lankidetzan aritzea:
puntu 1, gehienez.
4) Maskulinitate berriak: puntu 1, gehienez.
c) 3 taldea. Lehentasun sektoriala eta geografikoa (12 puntu, gehienez).
1) Lehentasun sektoriala: emakumeak ahalduntzea, giza eskubide unibertsalak, tokiko
garapen ekonomikoa, tokiko gobernantza demokratikoa: 8 puntu, gehienez.
2) Lehentasun geografikoa (Afrikako kontinentea): 4 puntu, gehienez.

d) 4 taldea. Erakunde parte-hartzaileak (8 puntu, gehienez).
1) Tokiko erakundea lurraldean errotuta egotea (biztanleekin bi urteko esperientzia,
gutxienez): 2 puntu, gehienez.
2) Tokiko erakundearen esperientzia (sektorean bi urteko esperientzia, gutxienez): puntu
1, gehienez.
3) Tokiko erakundearen sareak eta itunak: 2 puntu, gehienez.
4) Erakunde parte-hartzaileen arteko lotura (aurretik jarduerak antolatzea denon artean):
3 puntu, gehienez.
e) 5 taldea. Erakunde eskatzailea (5 puntu, gehienez). Sareak eta itunak.

43. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa
1. Kapitulu honetako diru-laguntzen zenbatekoa gehienez 15.000 euro izango da edukia 40.1.a
artikuluari esleitzen zaion proiektuetarako eta 12.000 euro 40.1.b artikulura aurkeztuetarako.
2. Proiektu hautatuek eskaturiko laguntzaren %100 jasoko dute. Hala ere, behin proiektuak
antolaturik (puntuaziorik handienekotik txikienekora), azken proiektua gehitu ahal izango da,
ehuneko baino gutxiagoko laguntza bat emanez, baldin eta ez bada arriskuan jartzen
jardueraren bideragarritasuna. Jardueraren bideragarritasuna arriskuan jartzen ari dela ulertuko
da, baldin eta eskatutakoaren %75 baino gutxiago eman daitekeenean.
3. Ezin bazaio azken proiektu horren eskaerari erantzun, geratzen den zenbatekoa V. titulura
bideratuko da, aurreko atalean jasotakoaren arabera.
44. artikulua.—Diru-laguntza jasotzen duten ekintzen jarraipena, aldaketa eta justifikazioa
36. eta 37. artikuluetan ezarritako xedapenak aplikatuko dira.

