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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

2018-2021 laurtekoan herrialde pobretuen garapenerako lankidetza proiektuak batera finan-
tzatzeko diru laguntzen oinarri arauak onartzea

Laudio Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak, 2018ko urriaren 5ean egin zuen bileran hartu zuen 
erabakian onartu egin ziren 2018-2021 laurtekoan garapenerako lankidetza proiektuen batera 
finantzatzeko laguntzen deialdia arautzen duten oinarri-arauak.

Oinarri hauek jendaurrean erakutsiko dira zortzi eguneko epean, Gizarte Ongizate, Lankidetza 
eta Osasun arloko bulegoetan, interesatuek aztertu ahal izan ditzaten eta, hala badagokio, erre-
klamazioak aurkezteko. Egindako erreklamazioei buruz Korporazioak hartuko du bere erabakia 
eta oinarri hauek behin betiko onartuta geratuko dira epe horretan ez bada erreklamaziorik 
aurkezten.

Erakunde laguntza emailea:

Erakundea: Laudio Udala.

Arloa: Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasuna.

Helburua:

Oinarri honen helburua da arautzea diru laguntzak ematea xede moduan dutenak batera 
finantzatzea gobernuz kanpoko erakunde eta gainerako diru irabazi asmorik gabeko beste 
erakunde lankideen proiektu eta ekintza planak, lagunduko dutenak herrialde txiroenetako 
hazkunde sozio-ekonomiko eta kulturalean eta jasaten ari diren arazoei buruz gure auzokideak 
sentsibilizatzeko eta Laudioko herritarren artean eta proiektuetan inplikatutako herrialdeetako 
kolektiboen arteko, edo euren onuradunen arteko elkartasunezko harremanak sortzeko.

Diru laguntzak emateko aurrekontua:

Guztirako zenbatekoa: 2018-2021 laurtekoan sartutako urte bakoitzeko deialdian zehaztu-
takoa.

Oinarriak aztertu, informazioa eta dokumentazioa eskuratzea:

Laudio Udalako Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasun arloko bulegoan, Herriko Plazako 
5. zenbakiko 2. solairuan, 944034840 telefonoan, 9:00-14:00 ordutegian astelehenetik ostiralera, 
ALHAOn argitaratu ondorengo egunetik hasita proiektuak aurkezteko epea amaitu arte.

Laudio, 2018ko urriaren 9a

Alkatea
JON IÑAKI URKIXO ORUETA
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DIRU-LAGUNTZEN OINARRI ARAUTZAILEAK 

 
 

1. XEDEA 
 
Oinarri honen xedea da garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen (aurrerantzean, 

GGKE) proiektuak finantzatzeko diru-laguntzak ematea txirotutako herrialdeetan hazkunde sozioe-
konomikoa eta kulturala bultzatzeko eta Laudioko herritarren nahiz proiektuetako parte-hartzaile 
edo onuradun diren kolektiboen artean elkartasunezko harremanak sortzeko eta, horrela, sentsibili-
zazio-lanak egiteko. 

 
 

2. ERAKUNDE ONURADUNAK 
  
Planteamenduetan eta helburuetan deialdiaren xedearekin bat datozen GGKEk eskatu 

ahalko dituzte laguntzak, betiere, jarduera eta egoitza edo ordezkaritza iraunkorra Euskal Autono-
mia Erkidegoan edo Nafarroako Foru Komunitatean badute. Halaber, Eusko Jaurlaritzaren edo Na-
farroako Gobernuaren elkarteen erregistroan inskribatuta egon beharko dute eta dagokien dokumen-
tazioa eguneratuta eduki beharko dute. 

 
Ezingo dira aurkeztu diru-laguntza hauetara izaera publikoa duten erakunde eta organis-

moak, ezta irabazi asmoa duten enpresa edo gainerako erakundeak ere. 
 
 

3. DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN PROIEKTUAK 
 
Diruz lagundu ahalko dira hezkuntzaren, nekazaritza-ekoizpenaren eta oinarrizko azpiegi-

turen (ura eta energia) arloak ardatz dituzten proiektuak, betiere, Ekonomiako Lankidetza eta Gara-
penerako Erakundeak duen herrialde txirotuen zerrendako batean kokatua badago. 

 
Ez dira diruz lagunduko garapenerako lankidetzaren inguruan sentsibilizatzeko proiektuak, 

ezta laguntza humanitarioa edo larrialdiko laguntza ematekoak ere, tratamendu espezifikoa baitute 
deialdi honetatik kanpo. Laudio herriarekin senidetutako Somoto (Nikaragua) eta Bucraa (Mende-
baldeko Sahara) herrietan garatzeko proiektuak ere ez dira diruz lagunduko, bereizi tratatzen baitira. 

 
* Proiektuen betekizunak  
  

a) Guztirako gastu-aurrekontua, 9.000 € izatea gutxienez eta 12.000 € gehienez. 
b) Helburuak, egingo diren jarduerak, aurreikusitako baliabideak eta aurreikusitako jarduerak 

betearazteko ardura izango duen erakundea jasota eta modu egokian azalduta izatea. 
c) Hasiak izatea dagokion deialdian definitutako urtean eta, beti ere, laguntza eman duen ebaz-

penaren egunetik hasita hiru hileko epea igaro baino lehen. 
d) Bukatzea dagokion urteko diru-laguntza deialdian zehaztutako epeen barruan. 
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4. DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOAK ETA EZAUGARRIAK 

 
Emango diren diru-laguntzen zenbatekoak ezingo ditu gainditu 30.000 euroak. Gastu hori 

2017ko udal aurrekontuko 0700-2301-489.00 partidan kargatuko da. 
 
Laguntzak diru-laguntza gisa emango dira eta, beraz, bete egin beharko dituzte 11/2016 

Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoko Diru-laguntzei eta Transferentziei bu-
ruzkoa, 38/03 Legea, azaroaren 17koa, Diru-laguntzen Lege Orokorra eta hori garatzen duen erre-
gelamendua, Toki Udalbatzen Zerbitzuen Erregelamendua, Laudio Udalaren diru-laguntzak arau-
tzen dituen udal ordenantza eta aplikagarri izan daitezkeen lege osagarriak. 

 
a) Beste finantza-iturrien ekarpena (GGKE eskatzailearena, proiektua egikarituko duena-

rena edo beste erakundeena), gutxienez, proiektuaren aurrekontu osoaren % 25 izango 
da. 

b) GGKEk adierazi egin beharko du aurkezten duen proiektuari beste erakundeen diru-
laguntzak eman zaizkion edota beste erakundeen deialdietara aurkeztu den. Hala bada, 
horien zerrenda aurkeztuko beharko du, zenbatekoa eta xedea jasota, diru-laguntzen 
ordainketan bikoiztasunak ekiditeko eta baliabideak hobeto eta modu bidezkoagoan es-
leitzeko. 

c) Beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuen aldetik laguntzak lortzen ba-
dira proiektu bererako, diru-laguntza emateko ebazpena aldatu ahalko da eta, ondorioz, 
Udalak emandako diru-laguntzaren zenbatekoa proportzionalki doitu ahalko da. Horrez 
gain, Udalak beretzat gorde du gutxienez GGKEk beste instantzietatik eskuratu duen 
zenbatekoa diru-laguntzatik kentzeko. 

d) Diru-laguntzen inguruko arau-hausterik balego, aplikagarri diren arau-xedapenen ara-
berakoa izango da zigor-prozedura. 

e) Laudio Udalari diru-laguntza emateko garrantzizkotzat eta beharrezkotzat jotzen den 
edozein datu ezkutatzen bazaio, diru-laguntza itzuli beharko da. 

 
* Diruz lagun daitezkeen gastuak: 
 
a) Kostu zuzenak, proiektua gauzatzearekin lotutakoak: 

 Higiezinak eraikitzea edota eraberritzea: langileriari, obra-zuzendaritzari, erai-
kuntza-materialari eta material horren garraioari dagozkion gastuak. 

 Ekipamenduak eta hornidurak: erosketa edota errendamendu gastuak: makine-
ria, tresneria, altzariak, ibilgailuak, material didaktikoak, ekipamendu informa-
tikoak, osasun materiala, lanabesak eta proiektuarekin zuzenean erlazionatutako 
sargaiak. Ekipamenduen proformako faktura edo aurrekontua erantsi beharko 
da.  

 Langileria: GGKEko langileen soldata eta aseguru sozialen gastuak edo beste 
aldeko alderdiarenak, betiere, proiektua gauzatuko den herrialdeko legeekin bat. 
Ezin izango dira sartu proiektuaren formulazioa, jarraipena eta ebaluazioa egi-
ten duten pertsonen laneko gastuak edo zerbitzuen prestaziokoak, horiek sartuta 
baitaude zeharkako kostuetan. Gastu horiek ezin dute inolaz ere gainditu proi-
ektuaren guztirako zenbatekoaren %15. 
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 Bidaiak eta egonaldiak: sartuko dira proiektuan programatutako jardueren on-
doriozko joan-etorrien gastuak (esaterako, ikastaroetara joateagatiko egunsa-
riak, pertsona onuradunen joan-etorriak, hango eta hemengo pertsonen bidaiak 
etab.). Gastu horiek ezin dute inolaz ere gainditu proiektuaren guztirako zenba-
tekoaren %15. 

 Funtzionamendu gastuak: beste kontzeptu batean sartu ezin direnak eta proiek-
tuaren gauzatze zuzenarekin lotuta daudenak, baita proiektuaren ondoriozko 
moneta transferentziengatiko banku-gastuak ere. Gastu horiek ezin dute inolaz 
ere gainditu proiektuaren guztirako zenbatekoaren %15. 

b) Ekintza-programa kudeatzeko, administraziorako, jarraipena eta ebaluazioa egiteko, 
hedapenerako eta sentsibilizazio-lanetarako gastuak, gehienez ere, proiektuaren guzti-
rako zenbatekoaren % 5era iritsi arte. 

c) Ez dira diruz lagunduko koordinazio, ikuskapen edo kudeaketa beharrak direla eta kon-
tratatutako kanpo-langile atzerriratuen kostuak. 

 
 

5. ESKAERAK ETA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
 
Jarraian ageri diren dokumentuak aurkeztu beharko ditugu bere burua deialdira aurkezten 

den GGKE orok:  
a) Estatutuen kopia autentifikatua (bakarrik deialdira aurkezten den lehenengoan), le-

gezko ordezkaritzaren ziurtagiria eta IFK txartelaren fotokopia erantsita. 
b) Aurreko ekitaldietan deialdiak hartzen duen eremu geografikoan bideratutako garape-

nerako lankidetzako ekintzen balantzeak eta jardueren memoria. 
c) Laudio Udalak eskatuko balu, sentsibilizazio-ekintzaren bat egiteko prestasunari bu-

ruzko txostena (Elkartasun Azokan egotea, erakusketa, mintzaldiak etab.). 
 

Gainera, eskaerarekin batera dokumentazio hau aurkeztu beharko da: 
a) Proiektua aurkezteko formularioa, eranskinaren eredu ofizialaren arabera. 
b) Egingo den proiektuaren, horren interesaren eta gizarte-eraginaren deskribapen-

memoria, onuradun izango diren kolektiboak aipatuta. 
c) Proiektua egikarituko duen beste aldeko alderdiari eta komunitate- edo garapen-ekintza 

edo -programetan duen eskarmentuari buruzko dokumentazioa. 
d) Gastuen aurrekontu xehakatua, eurotan nahiz proiektua egikaritzen den herrialdeko 

monetan, baita ipiniko diren toki baliabideen edo berezko baliabideen zerrenda ere, 
beste instituzioek emandako edo beste instituzioei eskatutako laguntzen zerrendarekin 
batera. 

e) GGKEk Ogasunarekiko edota Gizarte Segurantzarekiko zorrik ez duela, moneta-
obligazioak behar bezala beteta dituela eta Laudio Udalari diru-laguntzarik itzuli behar 
ez diola egiaztatzeko agiria.  
Azken bi dokumentu horiek ordezka daitezke administrazio arloko agintaritza edo no-
tario publiko baten aurrean egindako aitorpen arduratsuaz, azaroaren 17ko Diru-
laguntzen gaineko 38/93 Lege Orokorraren 13 artikuluaren 2. eta 3. paragrafoetan 
azaldutako onuradun izateko debekuetan sartuta ez egoteari buruz. 
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6. ERAKUNDE ESKATZAILEEN OBLIGAZIOAK 
 
 Diru-laguntzaren funtsa den xedea betetzea, proiektua gauzatzea eta aurreikusitako jar-

duerak bideratzea. 
 Justifikatzea udalaren aurrean betebehar eta baldintzak betetzen direla, baita diru-

laguntza emateko oinarri izan diren jarduerak bideratu direla eta helburu bete dela  ere. 
 Onartzea Udalaren egiaztatze-jarduera eta eskumena duten organoek finantzak kontro-

latzeko egin ditzaketen beste jarduerak, aipatu diren jarduera horiek gauzatzeko eska-
tuko zaion informazio guztia eskainita. 

 Jakinaraztea Udalari ekintzak finantzatuko dituen beste diru-laguntzaren bat, beste 
diru-sarreraren bat edo beste baliabide batzuk lortu izana. 

 Kontu liburuak, eginbidea jaso duten erregistroak eta beharrezko auditoria igaro duten 
gainerako dokumentuak eskura izatea, kasuan kasuko onuradunari aplikagarria zaion 
sektoreko eta merkataritzako legedian xedatzen diren baldintzetan, baita udalak eska-
tuko dizkion kontularitzako egoera eta erregistro espezifikoak ere, egiaztatze- eta    
kontrol-eskumenak era gauzatzea garantizatzeko. 

 Jasotako funtsen erabilera justifikatzeko dokumentuak gordetzea, egiaztapen eta kon-
trol jardueren objektu izan baitaitezke. 

 Programaren finantzazioaren izaera publikoari publizitate egokia ematea, erregelamen-
duz ezarritako terminoetan. 

 Oinarri hauetan diru-laguntzaren galerari buruzko zatian aurreikusitako kasuetan jaso-
tako funtsak bueltatu beharrari ekitea. 

 
 

7. AURKEZPENA ETA EPEA 
 
 Diru-laguntzaren eskaerak zuzenean aurkez daitezke Laudio Udalaren Erregistro Oro-

korrean, Herriko Plazako 5. atarian, beheko solairuan edo posta arruntaz bidal daitezke. 
 Dokumentazioa aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izango da deialdiaren iragarkia 

Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAOn) argitaratuta agertzen 
den egunaren biharamunetik hasita. 

 Bakarrik onartuko dira epe barruan eta behar bezala aurkeztutako eskaerak. 
 
 

8. LAGUNTZAK EMATEKO BALORAZIO-IRIZPIDEAK  
 
Laudio Udalak garapenerako lankidetzaren arlorako ematen dituen diru-laguntzak eta diru-

ateratzeak borondatezkoak izango dira eta GGKE eskatzaileen arteko norgehiagoka bidez emango 
dira, beraz, ez dago inolako betebeharrik diru-laguntza emateko aurkezten diren eta deialdiaren bal-
dintzak betetzen dituzten eskatzaile guztiei. Horrez gain, diru-laguntzarik eman gabe itxi daiteke 
deialdia. 

 
Laudio Udaleko Gizarte Ongizate, Lankidetza eta Osasun Arloko langile teknikoz osatu-

tako batzorde batek ebaluatuko ditu aurkezten diren proiektuak. 
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1. eranskinean ezarritako baremoen araberakoak dira diru-laguntzak emateko eta gardenta-
sun-, lehia-, objektibotasun- eta berdintasun-printzipioak nahiz diskriminaziorik eza betetzeko behar 
diren irizpide objektiboak eta horien haztatzea. 

 
 

9. DEIALDIAREN EBAZPENA 
 
Ebaluazio batzordeak aztertuko ditu diru-laguntzak eta batzorde beraren ardura izango da 

horiek eman edo ukatzea. Eskaerak aurkezteko epea bukatu ondoren gertatuko da hori. 
 
 Deialdiaren ebazpena egitea Tokiko Gobernu Batzarrari dagokio; ebazpena oinarritu 

egin beharko da eta administrazio arloko bideari amaiera emango zaio horrela. Hauek 
adierazi beharko dira: 

a. Aurkeztutako proiektu bakoitzari diru-laguntza ematen edo ukatzen zaion. 
b. Diruz lagun daitekeen aurrekontuaren ehunekoa edo zenbatekoa onartutakoekin 

batera eta diruz lagundutako edo kanpo utzitako partidak. 
c. Ordaintzeko era. 
d. Egindako gastua justifikatzeko epea. 

 Ebazpena bi hilabeteko epean emango da gehienez ere, proiektuak aurkezteko azken 
egunetik aurrera zenbatuta.  Epe hori bukatutakoan ez bazaie ebazpenik jakinarazi inte-
resatutako GGKEei, administrazio isiltasunez ukatu zaiela ulertuko da. 

 Laudio Udalak beretzat gorde du aurrekontuan jasotako zenbateko osoa erabiltzeko ala 
ez erabiltzeko eta diru-laguntzarik ez emateko ahalmena, baldin eta irizten bazaio aur-
keztutako proiektuetako bat ere ez dela egokia deialdiaren funtsari erreparatuta. 

 Diru-laguntzak emateko edo ukatzeko prozeduraren ebazpena idatziz jakinaraziko zaie 
GGKE eskatzaileei eta Diru-laguntzen Datu-base Nazionalean argitaratuko da, baita 
Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean (ALHAOn) ere.  

 Deialdi honen eta honen bitartez eratorritako jardueren kontra egiteko aukera dago, He-
rri Administrazioen Araubide Juridikoaren arautzen duen Urriaren 1eko 39/2015 Le-
gea. 

 
  

10. ONARTU ONDORENGO HITZARMENA 
  
Behin diru laguntza emateko ebazpena emanda, GGKE onuradunak hitzarmen bat sinatuko 

du Laudio Udalarekin, zeinetan ezarriko baita diru-laguntzaren xede zehatza, diruz lagundutako 
ekintzari noiz eta nola egingo zaion jarraipena eta diru-laguntzaren azken justifikazioa. 

 
 

11. DIRU-LAGUNTZAK ORDAINTZEA 
 
Diru-laguntza bi ordaintze aldi bereizi eta ezberdinetan egingo da: 
 Lehen ordainketa, esleitutako guztirako zenbatekoaren % 70, laguntza emateko unean 

bertan. 
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 Eta beste bigarren bat, gainerako % 30arena, behin proiektuko aurrekontu guztiaren % 
60a egikaritu dela frogatu ostean, dagozkion gastuak justifikatzeko agiri egokiak aur-
keztuta edo balio juridikodun beste edozein dokumenturen bidez eta dagokion txoste-
naren bidez. 

 
Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Legea, azaroaren 17koa onetsi zuen uztailaren 21eko 

887/2006 Errege Dekretuaren 2 d) artikuluarekin bat, deialdi honetara aurkeztutako GGKEk ez dute 
bermerik eratu behar, euren jarduera humanitarioa baita. Edonola ere, Udalak uko egiten dio era-
kunde onuradunen jardun normala oztopatu edo baldintzatuko lukeen berme-araubiderik ezartzeari. 

 
 

12. DIRU-LAGUNTZAREN JUSTIFIKAZIOA ETA JARRAIPENA  
 
* Justifikazioa 
 
Azaroaren 17ko 38/2003 Legearekin, hau da, Diru-laguntzen Lege orokorrarekin bat, diruz 

laguntzeko aurkeztu den aurrekontu osoa justifikatu beharko da, ez soilik Udalak emandako zenba-
tekoa. Laudio Udalaz besteko erakundeek finantzatutako gastuak egindako gastuen zerrenda xeha-
katuan jaso beharko dira, zenbatekoa, iturria eta funtsak diruz lagundutako jardueretarako aplikatu 
izana adierazita, baina ez da beharrezkoa izango horiei dagokien jatorrizko dokumentazioa aurkez-
tea. 

  
GGKE eskatzaileak elkarrekiko independenteak diren bi txosten mota aurkeztu beharko 

ditu proiektuak dirauen bitartean:  
 Seihileko txostena: Proiektua hasi ondoren bidaliko da eta bi zati desberdin izango ditu: 

o Azalpenekoa edo egikaritzearena, zeinetan adieraziko den proiektuaren gara-
pena zertan den.  

o Finantzena, egindako gastuen egiaztagiriekin. Gastuak ezarritako % 60era iris-
ten direnean, bigarren ordainketa egin ahalko da. Tokiko bazkideari egindako 
transferentzien kopiak ere eskatuko dira. 

 Azken justifikazio-kontua: Kontuan hartuta Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Oro-
korraren 30. artikuluaren 2. idatzi-zatian xedatutakoa, GGKE onuradunak proiektuaren 
azken justifikazio-txosten bat aurkeztu beharko dio Udalari deialdi honen 3. eta 12. oi-
narrietan ezarritako gehienezko epean, eta zorrozki bete atxiki beharko zaizkio diru-
laguntzen eskaeran adierazitako kontzeptuei, hauek  barne hartuta: 

o Egindako jardueren azalpen-memoria eta memoria grafikoa. 
o Memoria ekonomikoa, zeinetan justifikatuko baitiren proiektua bideratzeko 

diru-sarrerak (zenbatekoa, jatorria, funtsak diruz lagundutako jardueretara bide-
ratu izana) eta guztirako gastuak (emandako laguntzaren zenbatekora iritsi ar-
teko jatorrizko fakturak eta merkataritza-trafiko juridikoan balio duten edo ad-
ministrazio-eraginkortasuna duten gainerako dokumentuak), horien ordainagi-
riak erantsita. 

Deialdi honetara aurkeztutako proiektuen gastuak justifikatzeari dagokionez, 2. eranskinean 
ezarritako jarraibideak aplikatuko dira. 
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Udalak egokitzat jotzen dituen egiaztagiriak egiaztatuko dira diru -laguntza behar bezala 
aplikatu dela frogatzeko oinarri nahikoa lortzeko. Horretarako, aukeratutako gastuari buruzko do-
kumentazio osagarria bidaltzeko eskatu ahalko dio GGKEri. 

 
Gehienez ere, jarduera bukatu eta bi hilabetera bukatuko da kontuak emateko epea eta, 

edonola ere, ezin izango dira kontuak eman 2020ko otsailaren 28a baino beranduago. 
 
* Jarraipena 
 
Diru-laguntza jasotzen duen GGKEk Udalari jakinaraziko dio proiektuaren garapenean 

eragin esanguratsua izan dezakeen edozein zirkunstantzia, batez ere, egikaritzea atzeratuko balu edo 
guztirako kostua aldatuko balitz. Edonola ere, aurrekontuan izango diren eraginak zehaztu beharko 
dira, baldin baleude.  

 
Azken justifikazioaren aurkezpena atzeratzeko eskaerei dagokienez, ez da inoiz atzeratuko 

2019ko ekainaren 30a baino geroago, ez bada ezinbesteko kasuetan. Ildo horretatik, Tokiko Go-
bernu Batzarrari dagokio, proposatutako aldaketa onartzea, halako moduz ezen hilabete epe-muga 
barruan adieraziko duen aldaketarekin bat datorren ala ez. Aipatu den epe horren barruan aldaketa 
proposamenari erantzunik ez bazaio eman, Udalak aldaketa hori onartu egin duela joko da eta uler-
tuko da. 

 
Onartutako jatorrizko proiektua teknikoki edo ekonomikoki birformulatzen bada Laudio 

Udalari jakinarazi gabe edo Laudio Udalak adierazitako borondatearen kontra, automatikoki indar-
gabetuko dira diru-laguntzak eta diru-laguntzaren kontura jasotako ordainketak itzuli beharko dira. 

 
 

13. LAGUNTZAREN ZENBATEKOA DOITZEA 
 
Diruz lagundutako GGKEak ez baditu egiten proiektatutako ekintza guztiak edo proiektuak 

izandako benetako gastuak aurkeztutako aurrekontuen aldean txikiagoak badira edo jardueraren 
azken defizita hasiera batean aurrekontuan jasotakoa baino txikiagoa bada, Udalak emandako diru-
laguntzaren zenbatekoa doituko du (laguntzaren baliokidetasuna mantentzeko) eta, horretarako, 
diru-laguntza emateko aplikatu ziren irizpide eta muga berberak aplikatuko dira.   

 
Irizpide horiek aplikatuko dira elkarte onuradunak azken finean jaso beharreko zenbatekoa 

zehazteko edo, hala bada kasuan, Diru-Laguntzen Lege Orokorra den azaroaren 17ko 30/03 Legeko 
17. n) artikuluan xedatutakoarekin bat, finkatu ahal izateko itzuli beharreko zenbatekoa, eta propor-
tzionalitate printzipioari erantzungo diote. 

 
Gertatzekotan, zenbatekoa doituko da, lehenik, aurrekontuan sartutako guztirako gastuare-

kiko eta, gero, proiektuaren benetako guztirako gastuarekiko. Halaber, hala balegokio, bigarren ins-
tantzian, egingo litzateke hasiera aurrekontuko defizita eta benetako defizita oinarria hartuta egingo 
litzateke, behin proiektua amaitua eta justifikatuta dagoela. 
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14. DIRU-LAGUNTZA GALTZEA 
 
GGKE onuradunek deialdi honen barruan jasotako diru-laguntzak gal dezakete, aldez au-

rretik espedientea zabalduz, kasu hauengatik: 
a) Diru-laguntzaren eskabidean edo aurkeztutako dokumentazioan datuak faltsutu badira. 
b) Proiektuaren helburua partzialki edo osoki bete ez denean eta Udalak emandako diru-

laguntza ez denean aurkeztutako eta onartutako proiekturako erabili. 
c) Kitapenak aurkezteko epea amaituta dagoenean eta kitapena aurkezteko berariazko es-

kaera egin zaion ondoren, kitapena ez aurkezteagatik. 
d) Bere horretan edo beste diru-laguntza batzuei gehituta diru-laguntzaren zenbatekoak 

GGKEk bideratu beharreko diruz lagundutako jardueraren guztirako kostua gainditzen 
duenean. 

e) Orokorrean oinarri hauetan edo diru-laguntza ematearen erabakian finkatutako edozein 
obligazio betetzen ez denean. 

 
Diru-laguntza galtzeak berekin dakar jasotako dirua itzuli beharra, diru-laguntza ordaindu 

zenetik Laudio Udalari transferentzia bidez itzuli beharra erabakitzen den eguna arte sortutako be-
randutze-interesekin batera. Dagokion zenbatekoa itzultzeak kontuan edukiko ditu zuzenbide publi-
koko diru-sarrerak eta diru-sarrera horien arabera egingo da kobrantza. 

 
Arau-hauste eta zehapenen tratamendurako, edonola ere, lehenetsiko da Diru-laguntzen 

38/03 Legearen 52. artikulutik 69 artikulura xedatuta dakarrena. 
 
 

15. GARAPENA ETA INTERPRETAZIOA 
 
Deialdi hau gauzatzeko Udal honetako Gobernu Batzarrak egoki irizten dizkion erabakiak 

hartuko ditu eta oinarri hauetan araututakoa betetzen dela eta datuen egiazkotasuna egiaztatu eta 
exijitu ahal izateko egintzak egikaritu ahalko ditu. Horretarako, proiektuak gauzatzeko jardueren 
inguruan eskatzen zaien dokumentazio guztia eman beharko dute GGKE onuradunek hiru urteko 
epean, jarduerak egin zirenetik zenbatuta. Laudio Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak argituko du 
oinarri hauek interpretatzean sor litekeen edozein zalantza. 

 
Aplikatzeko oinarrizko arauak izango dira Aurrekontua Betearazteko Udal Arauaren 27. 

artikulua eta xedapen gehigarri bakarra. 
 
Arau horretan eta oinarriotan aurreikusi ez diren alderdiei dagokienez, azaroaren 17ko 

38/03 Legean, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrean eta hori garatzeko erregelamenduan xeda-
tutakoa aplikatuko da.  

 
 

16. ZABALKUNDEA 
 
Deialdi hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAOn) argitaratu 

da, Udaletxeko iragarkien taulan, Udalaren web atarian eta Zuin udal informazio orrian argitaratuko 
da, ahalik eta zabalkunderik handiena izan dezan. 
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1. ERANSKINA 
 

GARAPENERAKO LANKIDETZA PROIEKTUEN 
DEIALDIAREN BAREMAZIOA 

 
 
Deialdi honetako diru-laguntzak esleitzeko eta bertan ezarritako helburu eta lehentasune-

kiko egokitasuna baloratzeko eta haztatzeko, balorazio-irizpide hauek, euren baremoa eta puntuazi-
oen xehetasunak hartuko dira kontuan: 

 
 

PROIEKTUAREN KOHERENTZIA OROKORRAZ                                               (18 p.) 
Bideratuko den proiektuari buruzko informazioa (testuingurua etab.) 5 
Ekintzaren justifikazioaren, helburuen, jardueren eta aurreikusitako emaitzen arteko 
koherentzia 

5 

Jarduera, baliabide eta kostuen arteko erlazioa 4 
Zenbatekoaren, lortu nahi diren helburuen eta onuradun kopuruaren arteko erlazioa 4 
PROIEKTUAREN BIDERAGARRITASUNAZ ETA IRAUNKORTASUNAZ            (22 
p.) 
Bideratuko den ekintzaren bideragarritasun teknikoa 5 
Proiektu globalaren finantza-bideragarritasuna (eta ez bakarrik eskatutakoari dagokiona) 5 
Proiektuaren iraunkortasuna diruz lagundutako ekintzaren ondoren 4 
Onuradunek proiektuaren proposamenetan, gauzatzean eta kudeaketan duten 
parte-hartzea 

4 

Bideragarritasun instituzionala 2 
Tokiko erakunde profesionalen parte-hartzea 2 
LEHENTASUNA DUTEN ZEHARKAKO ILDOEZ                                                 (20 p.) 
Giza eskubideak defendatu eta sustatzea 5 
Behar gorrian edota bereizkeriapean bizi diren sektoreen bizi-kalitatea hobetzea 5 
Genero-ikuspegia txertatzea 3 
Kultura indigenen defentsa eta promozioa 3 
Komunitatearen antolakuntza eta parte-hartzea sustatzea 2 
Ingurumena babestea edo lehen-eratzea 2 
TOKI ERAKUNDEAREN GAITASUNAZ ETA HAREN HARREMANEZ        (14 p.) 
Atzerriko alderdia den toki erakundearen esperientzia 5 
Erakundeak duen kudeaketa-gaitasuna eta kaudimena 5 
Atzerriko alderdiak onuradun izango den biztanleriarekin duen harremana 4 
ERAKUNDE ESKATZAILEAZ                                                                                  (16 p.) 
GGKEren esperientzia, kaudimena eta kudeaketa- nahiz jarraipen-gaitasuna 4 
EAEn eta Nafarroan lankidetzaren arloko sentsibilizazio- eta hezkuntza-lanetan duen 
esperientzia 

4 

GGKEren gaitasuna eta kaudimena 4 
GGKEren eta atzerriko alderdiaren arteko lankidetza aurrekariak egotea 4 
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PROIEKTUAREN KOHERENTZIA OROKORRAZ (18 p.) 
 
 Bideratuko den proiektuari buruzko informazioa, 5 puntu arte: 

o 5 p. proiektua bideratzeko erabiliko diren baliabideen eta eskakizun teknikoen 
inguruko nahikoa informazioa ematen bada (planoak, langileak, materialak, 
etab.) 

o 3 p. emandako informazioa oro har nahikoa bada, baina antzematen bada gau-
zaren bat ez dela behar bezain argi geratu. 

 Helburu, jarduera eta aurreikusitako emaitzen arteko koherentzia, 4 puntu arte: 
o 5 puntu proiektuaren sekuentzia osoan erlazio argia badago. 
o 3 p. proposatutako esku-hartzeak ez badirudi nahikoa arazoa konpontzeko edo 

ez badu behar bezalako oinarririk edo koherentzia akatsak baditu. 
 Jarduera, baliabide eta kostuen arteko erlazioa, 4 puntu arte: 

o 4 p. jarduera, baliabide eta kostuen xehakatze zehatza badago. 
o 2 p. zerrenda ez badago osatuta. 

 Zenbatekoaren, lortu nahi diren helburuen eta onuradun kopuruaren arteko erlazioa, 4 
puntu arte. 

 
PROIEKTUAREN BIDERAGARRITASUNAZ ETA IRAUNKORTASUNAZ (22 p.) 
 
 Bideratuko den ekintzaren bideragarritasun teknikoa, 5 puntu arte: 

o 5 p. proiektua bideratzeko erabiliko diren baliabideen eta eskakizun teknikoen 
inguruko nahikoa informazio ematen bada (planoak, langileak, materialak, 
etab.) 

o 3 p. emandako informazioa oro har nahikoa bada, baina antzematen bada gau-
zaren bat ez dela behar bezain argi geratu. 

 Proiektu osoaren finantza-bideragarritasuna, 5 puntu arte: 
o 5 p. aurrekontuaren % 100 justifikatzen duten proforma fakturak, aurrekontuak 

eta GGKEren nahiz atzerriko alderdiaren kanpo-balorazioak. 
o 3 p. aurrekontuaren % 90 justifikatzen duten proforma fakturak, aurrekontuak 

eta GGKEren nahiz atzerriko alderdiaren kanpo-balorazioak. 
o 2 p. aurrekontuaren % 80 justifikatzen duten proforma fakturak, aurrekontuak 

eta GGKEren nahiz atzerriko alderdiaren kanpo-balorazioak. 
 Proiektuaren iraunkortasuna diruz lagundutako ekintzaren ondoren, 4 puntu arte: 

o 4 p. etorkizunean, kanpoko laguntza bukatzen denean emaitzei eusteko neurriak 
aurreikusi badira. 

o 2 p. etorkizunean, kanpoko laguntza bukatzen denean emaitzei eusteko neurriak 
aurreikusi badira baina ez badira nahikoak. 

 Zuzeneko onuradunen parte-hartzea, 4 puntu arte: 
o 4 p. onuradunek proiektuaren fase guztietan parte hartzen badute: identifikazi-

oan, formulazioan, gauzatzean eta ebaluazioan. 
o 2 p. onuradunek gauzatzean baino ez badute parte hartzen. 
o 1 p. onuradunek gutxienez proiektuaren bi fasetan parte hartzen badute, gauza-

tzea kanpo utzita. 
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o 1 p. gehigarri onuradunen parte hartzearen eta proiektuaren iraunkortasunaren 
arteko erlazioa ezartzen bada. 

 Bideragarritasun instituzionala, 2 puntu arte: 
o 2 p. instituzio esanguratsu batek proiektuaren gauzatzean parte hartzen badu. 
o 1 p. instituzio esanguratsu baten bermea badago, gerta litezkeen arazoen au-

rrean bere laguntzaz baliatu ahal izateko. 
 Tokiko erakunde profesionalen parte-hartzea, 2 puntu arte. 
 
LEHENTASUNEZKO ZEHARKAKO ILDOEZ (20 p.) 
 
 Giza eskubideak defendatu eta sustatzea, 5 puntu arte: 

o 5 p. proiektuak beren osotasunean jasotzen baditu. 
o 3 p. gaia jorratzen bada jardueretako batzuetan. 

 Behar gorrian edota bereizkeriapean bizi diren sektoreen bizi-kalitatea hobetzea, 5 
puntu arte: 

 Genero ikuspegia txertatzea, 3 puntu arte: 
o 3 puntu emakumeen eta gizonen baldintza, egoera eta beharren arteko desber-

dintasunak kontuan hartzen baditu proiektuaren planifikazio, gauzatze eta eba-
luazio faseetan eta sexuen arteko berdintasun handiagoa lortzeko neurriak jaso-
tzen baditu. 

o 2 p. proiektua soilik emakumeentzat bada. 
o 1 p. proiektuaren barruko jardueraren bat emakumeentzat bada. 

 Kultura indigenen defentsa eta promozioa: komunitatearen ezaugarri kulturalak kon-
tuan hartu badira eta, ondorioz, proiektuaren bideragarritasuna bermatzeko 
lan-metodologiak aplikatu badira. 

 Komunitatearen antolakuntza eta parte-hartzea sustatzea, 2 puntu arte: 
o 2 p. lehendik zeuden erakundeei laguntzen bazaie. 
o 1 p. erakunde berriak sortzea sustatzen bada. 

 Ingurune naturala babestea edo leheneratzea ingurumenaren babesa bermatzen duten 
neurriak hartzen badira, 2 puntu arte. 

 
ATZERRIKO ALDERDIAREN GAITASUNAZ ETA HARREMANEZ (14 p.) 
 
 Atzerriko alderdiaren esperientzia 5 puntu arte: 

o 5 p. erakundea duela bost urte edo gehiago eratu bazen eta epe horretan proiek-
tuaren sektorean lan-esperientzia izan duela frogatzen badu. 

o 3 p. erakundea duela hiru urte baino gehiago eta bost urte baino gutxiago eratu 
bazen eta frogatu egiten badu epe horretan proiektuaren sektorean lan-
esperientzia duela. 

o 1 p. erakundea duela bi urte baino gehiago eta hiru urte baino gutxiago eratu 
bazen eta frogatu egiten badu epe horretan proiektuaren sektorean lan-
esperientzia duela. 

 Atzerriko alderdiaren gaitasuna eta kudeaketa-kaudimena 5 puntu arte: 
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o 5 p. erakundeak azken bost urtean dagoeneko bukatuta dagoen proiekturen bat 
kudeatu badu, eskatu den diru-laguntzaren zenbatekoan edo zenbateko handia-
goan. 

o 2 p. erakundeak azken bost urteetan dagoeneko bukatuta dagoen proiekturen bat 
kudeatu badu, eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoaren % 75ean edo zenba-
teko handiagoan. 

o 1 p. erakundeak azken bost urteetan dagoeneko bukatuta dagoen proiekturen bat 
kudeatu badu, eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoaren % 50ean edo zenba-
teko handiagoan. 

 Atzerriko alderdiak onuradun izango den biztanleriarekin duen harremana, 4 puntu 
arte: 

o 4 p. atzerriko erakundeak 4 urteko esperientzia edo luzeagoa badu komunitate 
onuradunarekin lanean. 

o 3 p. komunitatearekin lanean duen esperientzia hiru urte baino luzeagokoa 
bada; 2 p. 2 urte baino gehiago badira eta 1 p. komunitate onuradunarekin urte-
bete edo gehiago eman badu lanean. 

 
ERAKUNDE ESKATZAILEAZ (16 p.) 

 
 GGKEren esperientzia, 4 puntu arte: 

o 4 p. erakundea duela bost urte edo gehiago eratu bazen eta epe horretan proiek-
tuaren sektorean lan-esperientzia izan duela frogatzen badu. 

o 2 p. erakundea duela hiru urte baino gehiago eta bost baino gutxiago eratu bada 
eta frogatzen badu lan-esperientzia egonkorra duela proiektuaren sektorean. 

o 1 p. erakundea duela bi urte baino gehiago eta hiru baino gutxiago eratu bada 
eta frogatzen badu lan-esperientzia egonkorra duela proiektuaren sektorean. 

 Oinarri soziala eta esperientzia izatea Euskal Autonomia Elkartean edo Nafarroako 
Foru Komunitatean garapen arloko sentsibilizazio- edota hezkuntza-lanetan: 

o 4 p. 150 bazkide, boluntario edo kolaboratzaile baino gehiago baditu eta hiru 
sentsibilizazio-jarduera edo gehiago bideratu baditu Euskal Autonomia Erkide-
goan edo Nafarroako Foru Komunitatean azken bi urtean. 

o 2 p. aurreko baldintzetako bat baino ez badu betetzen. 
o 1 p. gehigarri lankidetza-sare edo koordinazio-erakunderen bateko kide bada. 

 Gaitasuna eta kaudimena, 4 puntu arte: 
o 4 p. erakundeak azken bost urtean dagoeneko bukatuta dagoen proiekturen bat 

kudeatu badu, eskatu den diru-laguntzaren zenbatekoan edo zenbateko handia-
goan. 

o 2 p. erakundeak azken bost urteetan dagoeneko bukatuta dagoen proiekturen bat 
kudeatu badu, eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoaren % 75ean edo zenba-
teko handiagoan eta 1 p. eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoaren % 50ean 
edo zenbateko handiagoan. 

 GGKEren eta atzerriko alderdiaren arteko lankidetza aurrekariak egotea, 4 puntu arte: 
o 4 p. GGKEk hiru urteko esperientzia edo luzeagoa badu atzerriko erakundeare-

kin. 
o 2 p. GGKEk hiru eta bi urte arteko esperientzia badu atzerriko erakundearekin. 
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Irizpide bakoitzeko puntuen guztirako baturak emango duen guztirako puntu kopuru bate-

ratuak adieraziko du esleituko zaion diru-laguntzaren portzentajea, diruz lagundu daitekeen aurre-
kontuaren arabera.  Proiektu bat diruz lagundu ahal izateko, gutxienez, 60 puntu eskuratu beharko 
ditu orotara. 

 
 

PUNTUAZIOA % 
0 - 59 puntu 0 % 
60 - 64 puntu 60 % 
65 - 69 puntu 65 % 
70 - 74 puntu 70 % 
75 - 79 puntu 75 % 
80 - 85 puntu 80 % 
86 - 90 puntu 90 % 

 
Proiektu batek ezin izango du inolaz ere jaso guztirako aurrekontu gisa duen zenbatekoaren 

% 90 baino gehiago. 
 
Aurreko guztia behar bezala baloratuko da txosten tekniko baten bidez. 
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2. ERANSKINA 
 

DIRUZ LAGUNDUTAKO GARAPENERAKO LANKIDETZA-PROIEKTUEN 
GASTUAK JUSTIFIKATZEKO ETA KONTROLATZEKO JARRAIBIDEAK 

 
 IZAERA OROKORREKOAK 
  
Laudio Udalak emandako diru-laguntzaren kargura egindako gastuak justifikatzeko dokumen-
tuak jatorrizkoak izan beharko dira eta proiektua gauzatzen den herrialdean indarrean dauden 
legeen araberakoak izan beharko dute. Dokumentu horiek GGKE onuradunaren edo atzerrian 
duen bazkidearen izenean jaulkita egon beharko dute, fakturaren jaulkitzailea identifikatuta 
agertu beharko dute eta ordaindu dela egiaztatzeko kodea izan beharko dute. 
 
GGKEk ezin baditu eman jatorrizko fakturak, fotokopiak onartuko dira, baina jatorrizkoekin ba-
tera aurkeztu beharko dira konpultsatu ahal izateko. Jatorrizkoak diru-laguntza jaso duen GG-
KEri itzuli aurretik, zigilu ofiziala ipiniko zaien eta horren bidez adieraziko da Laudio Udalak 
proiekturako finantzazioa eman duela. 
 
Gastuak justifikatzeko dokumentuak zerrenda ordenatuan aurkeztu beharko dira, deialdira hasi-
era batean aurkeztutako proiektuaren aurrekontuaren partidekin bat eta horietara edo birformula-
tzetik eratorri direnetara egokituta, birformulatu badira.  
 
Laudio Udalari egotz dakizkiokeen gastuak justifikatzeko agiriek hurrengo puntuetan gastu-
kontzeptu bakoitzerako adierazten den dokumentazioa edukiko dute. 

 
 ZUZENEKO KOSTUAK 

 
o Higiezinak eraikitzeko edota eraberritzeko gastuak: 

 Obra ziurtagiriak edo enpresa eraikitzaileak jaulkitako fakturak: 
o Ekipamendu eta horniduren gastuak: 

 Espainian erosi eta atzerrira bidaltzen direnak faktura bidez justifikatu be-
harko dira eta, dagokionean, bidalketak frogatzeko aduanako dokumentazioa 
eta jasotzaileak jaso izana egiaztatzeko agiria erantsiko zaizkio. 

 Atzerrian egindako erosketak GGKE onuradunaren edo atzerriko erakundea-
ren izenean jaulkitako fakturekin justifikatuko dira. Horietan jasota egon be-
harko da: hornitzailea, gastua egin zen data, horniduraren edo emandako zer-
bitzuaren deskribapena eta gastuaren zenbatekoa, baita gastua egin duen proi-
ektuaren izena ere. 

o Langileria gastuak: 
 Diru-laguntza jaso duen GGKEren langileak direnean, jatorrizko lan-

kontratuak, langileek sinatutako soldata-agiriak, Gizarte Segurantzaren kuo-
tak sartu izana justifikatzeko inprimaki ofizialak eta PFEZ dela eta egindako 
atxikipenen ordainketa-gutunak aurkeztu beharko dira horien kopiekin batera, 
konpultsatu ahal izateko. Langileek ez badute lanaldi osoa ematen proiektuan 
lanean, GGKEren arduradunak emandako egiaztagiria erantsi beharko da 
langileen gastuen zenbatekoa zehazteko.  
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 Atzerriko erakundearen langileen kasuan, lan-kontratuen kopia eta soldata-
peko pertsonek sinatutako soldata-orriak aurkeztu beharko dira eta argi adie-
razita utzi beharko dira non eta noiz egiten duten lan. 

 Gastu horiek ezin dute inolaz ere gainditu proiektuaren guztirako zenbatekoa-
ren % 15. 

o Bidaia- eta egonaldi-gastuak: 
 Proiektuan aurreikusitako jardueren ondorioz egin behar diren bidaia-gastuak 

jasoko dira. Gastuen ezaugarrien arabera, honela justifikatu beharko dira: bi-
daia-agentziak jaulkitako faktura, dagozkion bidaia-txartelekin batera; hote-
lak jaulkitako faktura; edota egindako bidaia egiaztatzeko txartela, bidaia da-
gokion fakturaren bidez justifikatu ezin denean.  

 Gastu horiek ezin dute inolaz ere gainditu proiektuaren guztirako zenbatekoa-
ren % 15. 

o Funtzionamendu gastuak: 
 Gastu horiek ezin dute inolaz ere gainditu proiektuaren guztirako zenbatekoa-

ren % 15. 
 

 ZEHARKAKO KOSTUAK 
 
Zeharkako kostu gisa ulertuko dira GGKE eskatzailearen administrazioari eta proiektuaren 
jarraipenari eta ebaluazioari lotutako gastuak. 
GGKEren administrazioari lotutakoak (telefonoa, argindarra, bulegoko materialak etab.) 
egindako gastua justifikatzeko fotokopia irakurgarrien bidez justifikatuko dira eta horiekin 
batera GGKEko arduradunak emandako egiaztagiria aurkeztu beharko da, zeinetan adieraz-
ten baita gastuak diruz lagundutako proiektuarekin lotuta daudela. Gastuen zenbatekoa ere 
adierazi beharko da. 
Gastu horiek ezin dute inolaz ere gainditu proiektuaren guztirako zenbatekoaren % 5. 
 

 LAUDIO UDALARENAZ BESTEKO EKARPENAK JUSTIFIKATZEA 
 

o GGKE eskatzaileak berak egindako ekarpenak: egindako gastuen agirien fotokopiak. 
o Beste herri administrazioen ekarpenak: proiektu berari dagozkion laguntzak emateko 

ebazpenen kopiak. 
o Bestelako ekarpen pribatuak: diruz lagundutako proiekturako ekarpen hori egin dela 

egiaztatzeko dokumentua. 
o Atzerriko ekarpenak: froga dokumental nahikoak aurkeztu beharko dira, esaterako: 

egindako gastuen dokumentuen fotokopiak, proiektua gauzatzeko ipini diren giza ba-
liabideen eta baliabide naturalen balorazioa lan-kontratuen, nominen edota lan-
erreferenteen bidez, ekarpena egiaztatzeko ondasunen erosketa-kontratuak etab.  
Balorazio horiek GGKE eskatzailearen arduradun batek egiaztatuta egon beharko 
dira.  
Justifikatzeko dokumentazioarekin batera lan-bazkideari egin zaizkion transferen-
tzien kopiak eta dagokion txostena ere aurkeztu beharko dira. 
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