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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZARTE POLITIKEN, ADINEKOEN ETA HAURREN SAILA

Uraren eta saneamenduaren alorreko garapenean laguntzeko proiektuetarako 2020ko dirula-
guntza-deialdia ebaztea

Aurrekariak

2020ko abenduaren 9an, txostena egin zuen Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak, uraren 
eta saneamenduaren alorreko garapenean laguntzeko proiektuetarako 2020ko dirulaguntzak 
ematearen inguruan, eta honako hau adierazi zen bertan:

2020ko otsailaren 21ean onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak 2020an uraren eta sanea-
menduaren alorreko garapenean laguntzeko proiektuetarako dirulaguntzak emateko deialdiaren 
berariazko oinarriak.

Garapen-bidean dauden herrialdeetako populazioek ura edo saneamendua izan dezatela 
ahalbidetuko duten proiektuak gauzatzen hasteko dirulaguntzak ematea du xede deialdiak. Bi 
edo hiru urtez luzatu ahal izango da proiektu horiek egitea, urteko proiektu kateatuen eskemari 
jarraituz, eta 2021 eta, behar izanez gero, 2022ko deialdietara aurkeztu ahal izango da horien 
jarraipena. 2020ko deialdirako, emaitza operatiboak aurreikusi beharko ditu proposamenak, 
dirulaguntzaren denbora-tartean (12 hilabete).

Deialdiaren oinarrien arabera, proiektuak aurkeztu eta hautatzeko prozedura hiru fasetan 
banatzen da:

a) proiektuen aldez aurreko hautaketa, laburpen-agirian oinarrituta —egiteke dauden for-
mulazio-lanak gauzatzeko dirulaguntza eskatzeko aukera ere ematen zen, gehienez 15.000 
eurokoa—.

b) aldez aurretik hautatutako proiektuen behin betiko formulazioa.

c) behin betiko proiektuen aurkezpena, eta deialdiaren behin betiko ebazpena.

Martxoaren 14an, COVID-19ak eragindako krisi sanitarioa kudeatzeko alarma-egoera dekla-
ratu zen 463/2020 Errege Dekretuaren bitartez, eta bertan behera utzi ziren administrazio-epeak. 
Maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuaren bitartez xedatu zen ekainaren 1ean hasiko edo 
ekingo zitzaiela berriro administrazio-epeei. Hortaz, 2020ko azaroaren 23a izan zen behin betiko 
proiektuak aurkezteko azken eguna.

Lehen fasearen ebazpen gisa, uztailaren 24an, Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki zuen on-
doen balioetsitako lau proposamenak hautatzea proiektuen behin betiko formulazioa burutu 
zezaten, eta adierazitako dirulaguntzak ematea proiektuak formulatzeko egiteke zeuden lanak 
egin zitezen:

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA DIRU-LAGUNTZA
(EUROAK)

Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad 
Internacional (NESI) Edateko uraren giza eskubidea eta saneamendua Hericon 8.996,92

Medicus Mundi Araba (MMA) H2O-Chiara: ura eta saneamendua hiru landa-herritan 11.412,50

Fundación Alboan Bakerako ura Restrepo eta Genevako 3 landa-komunitatetan (Cauca 
harana) 6.000,00

SERSO Euskalherria Ur edangarria Jutiapako 3 landa-komunitatetan 8.994,28

Formulazio-lanetarako diru-laguntzak guztira 35.403,70
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Laburpen-agiriak onetsi zirenetik eta behin betiko proiektuak aurkeztu bitartean igarotako 
aldian, oinarrietan jasotako moduan, batzorde mistoak bildu izan dira, eta proposamenaren 
formulazioan egindako aurrerapenen berri jaso ahal izan da horietan.

Uraren eta saneamenduaren alorreko deialdia behin betiko ebazteko proposamena azaltzea 
du helburu txosten honek.

UK atalaren behin betiko ebazpenerako erabilgarri dagoen zenbatekoa.

Hasiera batean, guztira 325.000 euro bideratu ziren deialdi honetara, hauek batuta:

225.000 euro, udal aurrekontuko 1150 2391 4 8200 “Lankidetzarako dirulaguntzak” partida-
ren kontura.

• eta, 100.000,00 euro, Gasteizko Udal Urak SA (AMVISA) udal enpresaren lankidetzarako 
aurrekontuaren kontura —enpresaren administrazio-kontseiluak 2020ko urtarrilaren 29an 
onetsitako ekarpena—.

2020ko abenduaren 4an, garapenean laguntzeko proiektuetarako 2020ko dirulaguntza-deial-
diko UK atalean esleitu gabeko 29.763,10 euroko zenbatekoa —1150 2391 4 8200 partida, 
Lankidetzarako dirulaguntzak— deialdi honetara bideratzea bideratzea erabaki zuen Tokiko 
Gobernu Batzarrak.

Hartara, deialdirako erabilgarri zegon zenbatekoa 354.763,10 eurokoa izan da. Horietatik, 
aurreko atalean adierazi dugun bezala, 35.403,70 euro esleitu ziren lehen fasean, eta, beraz, 
onartzen diren proiektuei esleitzeko 319.359,40 euro daude erabilgarri.

Aurkeztutako eskabideak.

Azaroaren 23an bukatu zen eskabideak aurkezteko epea, eta aldez aurretik lehen fasean 
hautatutako lau proposamenak aurkeztu ziren garaiz eta behar bezala, eta adierazten diren 
diru-kopuruak eskatu ziren horietarako:

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA HERRIALDE
ESKATUTAKO 

DIRU-LAGUNTZA
(EUROAK)

Medicus Mundi Araba (MMA) H2O-Chiara: ura eta saneamendua Ayacucho 
mendilerroko hiru landa-herritan Peru 96.347,02

Fundación Alboan Bakerako ura Restrepo eta Genevako 3 landa-
komunitatetan (Cauca harana) Kolonbia 98.806,76

Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad 
Internacional (NESI)

Edateko uraren giza eskubidea eta saneamendua 
Hericon Guinea 99.542,83

SERSO Euskalherria Ur edangarria Jutiapako 3 landa-komunitatetan Honduras 100.000,00

Eskatutakoa guztira 394.696,61

Proposamenaren balioespena.

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko talde teknikoak eta AMVISAko teknikari batek aztertu 
dituzte proiektuak, eta haien analisi-fitxa zehatzak egin dituzte, zein dosierrean jasota baitaude.

Oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen diren baloratzea.

Aurkeztutako lau proiektuek oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen dituzte.

Proiektuek lortutako puntuazioa.
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Puntuazio hauek lortu dituzte proiektuek:

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA HERRIALDE PUNTUAZIO (%)

Medicus Mundi Araba (MMA) H2O-Chiara: ura eta saneamendua Ayacucho 
mendilerroko hiru landa-herritan

Peru 74,00%

Fundación Alboan Bakerako ura Restrepo eta Genevako 3 landa-
komunitatetan (Cauca harana)

Kolonbia 72,00%

Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad 
Internacional (NESI)

Edateko uraren giza eskubidea eta saneamendua Hericon Guinea 68,25%

SERSO Euskalherria Ur edangarria Jutiapako 3 landa-komunitatetan Honduras 63,00%

Guztiek lortu dituzte puntuazio altuak eta oso altuak, deialdiaren oinarrietan emandako 
definiziora egokitutako proiektuak izaki, eta, aldez aurreko hautaketa-faseko lehen iragazkia 
pasatu dutelarik, denbora eta laguntza ekonomikoa izan dute kalitateko behin betiko formula-
zioa bukatzeko.

Proposamenen laburpen txiki bat erantsi zaio txosten honi, baita proiektuen puntuazio-taula 
eta fitxa xehatuak ere.

Gineako NESIren proiekturako berariazko baldintzak.

Gineako NESI proiektuak, eskualdeko baldintzak direla eta, ziurgabetasun tekniko batzuk 
ditu, azkenean erabilgarri izango den ur-edukierari eta Fe eta Mn kontzentrazioari dagokienez. 
Proiektuaren dimentsioa inguruko putzuen eta iturrien datuekin zehaztu da, baina AMVISAk 
gomendatzen du aurreikusitako kronograma aldatzea eta proiekturako bi zundaketa berriak 
hasieran egitea; izan ere, zundaketa horien emaitzen arabera, agian egokitu egin beharko dira 
ur-sistemen kalkuluak eta, behar izanez gero, tratamendu-mota. Eskualdeko beste putzu batzuen 
erreferentziarekin, aurreikusten da bi herrietako batean aldaketarik ez izatea eta ur-sistema au-
rreikusi bezala eraiki ahal izatea; bestean, berriz, litekeena da parametro teknikoak eta tratamen-
du-parametroak doitu behar izatea, zulaketaren emaitza analitikoaren eta edukieraren arabera. 
Horrek justifikatzen du proiektuaren kronograma atzeratzea, eta lehen urtean ezinezkoa izatea 
aurreikusitako guztia egitea; hortaz, murriztu egingo litzateke aurrekontuaren zenbatekoa ere. 
Horregatik, proiektuaren lehen urterako onetsitako dirulaguntza 59.609,32 eurora murriztuko 
litzateke. Zundaketak egiten direlarik AMVISAk adierazitako ziurgabetasunak desagertuz gero, 
lehen urteko jatorrizko plangintzan gauzatzeke geratutako parteari aurre egiteko dirulaguntza 
2021eko eta 2022ko deialdietan emango litzateke.

Dirulaguntza-proposamenak.

Deialdiaren oinarrietan hau adierazten dute, dirulaguntzak direla eta:

12.10. Behin betiko agirien fasean, ezingo dira diruz lagundu ehuneko 50etik beherako pun-
tuazioa lortu duten proiektuak.

12.11. Deialdiaren ebazpenean 2020ko ekitaldiari dagokion dirulaguntza bakarrik onetsiko 
da. Proiektuek beste urtebetez edo bi urtez jarraitzekotan, 2021 eta 2022ko deialdietara aurkeztu 
beharko dira.

12.12. Baldin eta atal honetarako erabilgarri dagoen kreditua ez bada iristen nahikoa puntua-
zio lortu duten behin betiko proiektuetarako eskatutako zenbateko osoa finantzatzeko, hainba-
natuz murriztuko zaio dirulaguntza proiektu bakoitzari, kontuan izanik inolaz ere ez dela emango 
eskatutakoaren ehuneko 80etik beherako dirulaguntzarik.

Beraz, lau proiektuak diruz lagundu daitezke.

Guztira 394.696,61 euro eskatu dira, eta zenbateko erabilgarria (319.359,40 euro) txikiagoa 
da; beraz, dirulaguntza murriztu beharra dago.

Aurreko atalean adierazi dugun bezala, Gineako NESI proiektuaren berariazko baldintzek 
gomendatzen dute lehen urteko dirulaguntzaren zenbatekoa 59.609,32 eurora murriztea.
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Beste hiru proiektuetarako, erabilgarri dauden funtsekin, eskatutakoaren ehuneko 88,01eko 
dirulaguntza eman daiteke, eta, beraz, zenbait aurrekontu-partida murriztu beharra dago, 
onetsitako kopurura egokitzeko, edo, bestela, finantzaketa gehigarria lortu beharko da.

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuaren ustez, lau proiektuetan adierazi diren kostuak bi-
dezkoak dira, deialdiaren oinarrietan ezarritakoaren ildotik. Ebazpen-proposamen hau onetsiz 
gero, orientabideak emango dizkie entitate eskatzaileei, dirulaguntzaren zenbatekora egokitzeko 
partidak murrizteko egokien izan daitezkeen gastu-kontzeptuen inguruan.

Deialdiaren oinarriekin bat etorriz, proposamen honek berekin dakar 2021 eta 2022ko ekital-
dietan deialdi bana egin behar izatea, ekiten zaien hiru urteko proiektuei jarraipena eman ahal 
izateko. Guztira, orain ematen denaren antzeko zenbatekoa izan beharko dute deialdi horiek. 
Hori guztia, kreditu egokia eta nahikoa izatearen baldintzapean egongo da.

Horrenbestez, erabaki-proposamen hau egiten dio Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren 
zinegotzi ordezkariak Tokiko Gobernu Batzarrari:

Lehena. 2020an uraren eta saneamenduaren alorreko garapenean laguntzeko proiektueta-
rako dirulaguntzak emateko deialdira aurkeztutako proiektu hauetarako dirulaguntza ematea:

ERAKUNDE ESKAITZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA HERRIALDE
DIRU-LAGUNTZA (EUROAK)

VITORIA-GASTEIZKO 
UDALA AMVISA

Medicus Mundi Araba (MMA) H2O-Chiara: ura eta saneamendua Ayacucho 
mendilerroko hiru landa-herritan

Perú 84.790,20

Fundación Alboan Bakerako ura Restrepo eta Genevako 3 landa-
komunitatetan (Cauca harana)

Kolonbia 86.954,88 0

Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad 
Internacional (NESI)

Edateko uraren giza eskubidea eta saneamendua 
Hericon

Guinea 44.399,52 15.209,80

SERSO Euskalherria Ur edangarria Jutiapako 3 landa-komunitatetan Honduras 88.005,00 0

Uraren eta saneamenduaren deialdian onartutako guztikoa 219.359,40 100.000,00
319.359,40

Bigarrena. Ebazpen honen kontra, administrazio-bidea agortzen baitu, zuzenean aurkez 
daiteke administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epai-
tegietan, bi hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik.

Nolanahi ere, aldez aurretik aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke erabakia 
hartu duen organoaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratzen den egunaren 
biharamunetik —kasu horretan, ezingo da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik aurkeztu 
hori espresuki edo ustez ebatzi arte—. Ondoren, berariazko ebazpena ematen bada, adminis-
trazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, bi hilabeteko epean, egintza jakinarazi 
edo argitaratzen den egunaren biharamunetik; bestela, edozein unetan aurkeztu ahal izango 
da, araudi espezifikoaren arabera administrazioaren isiltasunaren ondorioak sortzen diren 
egunaren biharamunetik aurrera.

Dena den, interesdunek egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez dezakete, nahi ba-
dute, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 40.20 
artikuluan aurreikusitakoaren ildotik.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko abenduaren 23an

Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saileko Administrazio Zerbitzuen burua
ROSA ANA URTARAN URTARAN
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