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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA

Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

2022an bizikidetza, aniztasuna, giza eskubideen babesa eta memoria historikoa sustatzeko 
jarduera eta proiektuetarako dirulaguntzak emateko berariazko oinarri arautzaileak

Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko urriaren 1ean onetsi zituen Gasteizko Udalaren dirulagunt-
zen deialdiak arautzen dituzten oinarri orokorrak. 2021eko urriaren 29ko ALHAOn (124. zk.) argita-
ratu ziren oinarri orokor horiek, eta Udalaren webgunean kontsulta daitezke (www.vitoria-gasteiz.
org) baita herritarrei laguntzeko bulegoetan ere. Deialdi honetara aurkeztu nahi duten entitateek 
oinarri orokorretara jo beharko dute honako hauen ingurukoak jakiteko: eskabideak aurkezteko 
modua eta epea; entitate eskatzaileen betebehar eta obligazioak; dirulaguntzak justifikatzeko 
modua; formularioak (eranskinak); tramitazioa; dokumentazioa aurkezteko bideak; instrukzioa eta 
ebazpena; ebazteko eta jakinarazteko epea; dirulaguntzaren publizitatea; programaren aldakun-
tzak; beste dirulaguntza batzuekiko bateragarritasuna; arau-hausteak eta zigorrak; interpretazioa 
eta aplikatzekoa den araudia, eta abar.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko martxoaren 18an

Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saileko zuzendaria
ESTITXU PEREDA SAGREDO

Atarikoa 

Gasteizko Udalak bizikidetzarekiko konpromisoa du, eta hiria pertsona guztiak elkartzeko gune 
izatearen aldeko apustua egin du, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean dioenari jarraituz 
hiria pertsona guztiak elkartzeko gunea izan dadin, inolako bereizketarik egin gabe. Horren haritik, 
2015ean Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua sortu zuen Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen 
Sailaren barruan, bizikidetzaren interesa eta lehentasuna sektoreko interesen gainetik dagoela 
nabarmentzeko.

Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuak giza eskubideak hartzen ditu oinarritzat bizikidetza sus-
tatzeko, eta hori eraikitzeko bi zutabe ezartzen ditu: aniztasunaren kultura eta bakearen kultura. 
Hortik abiatuta, dirulaguntza deialdi honek hiriko kolektiboek bizikidetza eraikitzeko eta hirian 
giza eskubideak gauzatzeko xedea duten proiektuak garatzen parte har dezaten sustatu nahi du.

1. Dirulaguntzen ildoa

Gasteizko Udalaren 2022ko dirulaguntzetarako deialdiak arautzeko oinarri orokorren 9. 
dirulaguntza-ildoa: 2022an bizikidetza, aniztasuna, giza eskubideen babesa eta memoria his-
torikoa sustatzeko jarduera eta proiektuak.

2. Deialdiaren xedea

Elkarte-sarea indartzen laguntzea, honako hauek finantzatuz: tratu-berdintasuna zein diskri-
minaziorik eza eta aniztasuneko bizikidetza sustatzen duten edo Gasteizko memoria historikoa 
berreskuratzen duten proiektuak, bakearen kulturatik abiatuta, aniztasunean eta giza eskubideen 
babesean bizikidetza eta elkartasuna eraikitzeko helburuaren esparruan.

http://www.vitoria-gasteiz.org
http://www.vitoria-gasteiz.org
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3. Aurrekontu kreditua

Deialdi honen ildotik ematen diren dirulaguntzak Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuaren 
2022ko udal aurrekontuko 0181.2361.48901 partidan jasotako kredituari (60.000,00 euro) egotziko 
zaizkio.

4. Erakunde onuradunak

Pertsona juridikoek, fundazioek eta elkarteek jaso ahalko dituzte dirulaguntzak, baldin eta 
helbidea Gasteizen badute, legez eratuta badaude, eta Eusko Jaurlaritzaren Elkarte eta Erakun-
deen Erregistro Nagusian edo dagokion erregistro publikoan izena emanda badaude eskabideak 
aurkezteko epea bukatu aurretik. Gasteizko udalerria izan beharko dute jarduera-esparru eskabi-
dea egiten duten elkarteek. Gasteizen helbidea izateko baldintza betetzetik salbuetsi ahalko da 
baldin eta proposamena Gasteizko herritarrei zuzentzen bazaie edo haiek barne hartzen baditu, 
udalerrian garatzen bada, eta, gainera, deialdi honetako gainerako baldintzak betetzen baditu.

5. Diruz lagun daitezkeen proiektuak

Elkarte eta entitateek 2022an egiten dituzten proiektuek jaso ahalko dute dirulaguntza, hel-
buruak gai-arlo hauetara bideratuta badaude:

a. Herritargo inklusibo eta diskriminaziorik gabea defendatzea eta sustatzea.

b. Aniztasunean oinarritutako bizikidetza eta gizarte-kohesioa sustatzea.

c. Gasteizko memoria historikoa berreskuratzea, bizikidetza baketsu eta demokratikoaren 
abiapuntu gisa.

Ez dira diruz lagunduko:

a. Proiektuaren helburu nagusia aurreko atalean deskribatutako gai-arloetakoren batean 
jasotakoa edo haiekin lotutakoa ez bada.

b. Alkatetza Sailaren beste zerbitzu batzuen, Udaleko beste sail batzuen edo beste erakunde 
autonomo batzuen berariazko eskumenekoak diren proiektuak.

d. Osorik Gasteizko udalerritik kanpo gauzatzekoak diren proiektuak.

d. Animaliei eta naturari tratu txarrak ematea dakarten ekintzak bere baitan hartzen dituz-
tenak.

e. Eskabidea egiten duen entitateko bazkideentzat bakarrik diren proiektuak.

6. Laguntza emateko prozedura

Norgehiagoka baliatuko da laguntzak emateko prozedura gisa, 7. oinarrian ezarritako ba-
lioespen-irizpideen arabera; aurrekontu-kredituaren zenbatekoa proportzionalki banatuko da 
ezarritako gutxieneko puntuazioa lortu duten proiektu guztien artean, proiektu bakoitzaren 
balioespen teknikoan lortutako guztizko puntuazioa kontuan hartuta.

7. Balioespen irizpideak

Proiektuak bi irizpide motaren arabera baloratuko dira: a) irizpide orokorrak, dirulaguntza 
jaso dezaketen proiektu guztiei aplikatzekoak; eta b) oinarri hauetan aurreikusitako gai-arlo 
bakoitzerako ezarritako berariazko irizpideak. Proiektu bakoitza zer gai-arlori esleitzen zaion, 
arlo horretako berariazko irizpideen arabera balioetsiko da, erakunde eskatzaileak proiektuaren 
deskribapen-formularioan adierazitakoaren arabera (I. eranskina).

Irizpide orokorrak (gehienez 60 puntu).

A. Proiektuaren bideragarritasun teknikoa1. 10 puntu.

— Entitatearen eskarmentu frogatua proiektuaren alorrean, eta lankidetza eta koordinazio 
esperientzia beste elkarte batzuekin edo Gasteizko Udalarekin. 6 puntu.

— Entitatearen ibilbidea, egonkortasuna, eta hirian dituen erroak. 4 puntu.

1 Erakunde-elkarte batek aurkeztutako proiektuen kasuan, irizpide hau proiektuaren buru den elkarteari aplikatuko zaio (ikus 9. atala. 
Konkurrentzia-erregimena eta laguntzak kalkulatzea).
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B. Oinarriak eta metodologia. 25 puntu.

Proiektuak:

— Behar bezala identifikatu eta deskribatzen du zein arazori, errealitateri edo aztergairi 
erantzun nahi dion. 5 puntu.

— Talde onuraduna zein den zehazten du, eta fase guztietan haren parte-hartzea bultzatzeko 
neurriak aurreikusten ditu. 5 puntu.

— Koherentzia erakusten du helburuen, jardueren, metodologiaren, baliabideen eta espero 
diren emaitzen artean. 5 puntu.

— Esperientzia, metodologia edo tresna berritzaileak inplementatzen ditu, proiektuak gi-
zartea eraldatzeko duen gaitasuna eta horretan izango duen eragina areagotzearren. 5 puntu.

— Ebaluazio-sistema koherentea, zehatza eta eraginkorra barne hartzen du. 5 puntu.

C. Helburu sozialak. 15 puntu.

Proiektuak:

— Genero-ikuspegia txertatzen du. 5 puntu.

— Berariazko oinarrien 10.h) atalean adierazitako araudia betetzeaz gain, neurriak eta ekintzak 
(komunikaziokoak, espazialak eta/edo funtzionalak) biltzen ditu desgaitasunen bat duten kole-
ktiboen irisgarritasun unibertsala eta baldintza berdinetan parte hartu ahal izatea bermatzeko. 
5 puntu.

— Proiektuaren garapenean euskara erabiltzen du. 5 puntu.

D. Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa. 10 puntu.

— Aurrekontua proiektuaren neurrira egokitzea. Eraginkortasuna eta proportzionaltasuna 
baliabide ekonomiko eta materialak eta giza baliabideak esleitzean. 5 puntu.

— Beste finantziazio-iturri batzuk izatea proiektuarentzat: erakunde publikoak, erakunde 
pribatuak eta baliabide propioak. 5 puntu.

Berariazko irizpideak (gehienez 40 puntu).

1. Herritargo inklusibo eta diskriminaziorik gabea defendatzea eta sustatzea:

Proiektuak:

— Neurriak eta estrategiak ezartzen ditu hirian bizi diren pertsonek eta/edo kolektiboek hiriaz 
(espazioak, baliabideak, aisia…) baliatu eta gozatzeko garaian tratu- eta aukera-berdintasunean 
aurrera egiteko. 10 puntu.

— Aurre egiten die era guztietako diskriminazioei, zurrumurruei, estereotipo negatiboei edo 
jarrera intoleranteei. 10 puntu.

— Aniztasunaren ezagutza, ikusgarritasuna eta normalizazioa sustatzen ditu eta horren 
inguruko narratiba positiboak sortzen ditu.10 puntu.

— Zaurgarritasun-egoeran edo historikoki diskriminatuta dauden kolektiboen ahalduntzea 
eta parte-hartzea (politikoa, ekonomikoa, soziala) sustatzen ditu2. 10 puntu.

2 Emakumeen kolektiboa eta genero-identitatearen edo sexu-orientazioaren inguruan eratutako kolektibo guztiak izan ezik, non eta 
horiek ez diren ikuspegi intersekzional baten parte; izan ere, kolektibo horien eskariei eta errealitateei arreta ematera bideratutako 
proiektuak Berdintasun Zerbitzuaren eskumen espezifikoa direla jotzen da, eta, beraz, zerbitzu horren dirulaguntzen deialdiaren 
esparruan balioetsi behar dira.
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2. Aniztasunean oinarritutako bizikidetza eta gizarte-kohesioa sustatzea:

Proiektuak:

— Interakzio positiborako —harreman aktiboak eta normalean harremanik ez duten taldeen 
arteko lankidetzakoak— espazioak eta baliabideak sortzen ditu, proiektua amaitu ondoren den-
boran iraun dezaketenak. 10 puntu.

— Lan komunitarioa eta sarekoa sustatzen du esku hartzen duen auzoko edo inguruko en-
titate, talde informal, saltoki, zerbitzu eta abarrekin. 10 puntu.

— Ezagutzen eta ikaskuntzen trukea sustatzen du askotariko pertsona eta kolektiboen artean, 
berdintasun eta elkarrekikotasun terminoetan. 10 puntu.

— Askotariko taldeen arteko lotura komunak identifikatzen eta indartzen ditu, gizarte-kohe-
sioa bultzatzeko eta kide izatearen sentimendua sortzeko. 10 puntu.

3. Gasteizen memoria historikoa berreskuratzea:

Proiektuak:

— Honako gai hauetakoren bat lantzen du, behar bezalako zorroztasun historiografikoarekin: 
10 puntu.

a. Udalerriaren eta ingurune hurbilaren oraintsuko historiako (XX. eta XXI. mendeak) ger-
taerak, nahikoa bistaratu ez direnak.

b. Korronte historiografiko nagusiek alde batera utzi dituzten eta udalerriaren historiaren kon-
taketa ofizialetik kanpo geratu diren norbanako, kolektibo edo gizarte-mugimenduen oroimena.

c. Jadanik tratatutako gertaerak edo biografiak, baina gaiaren ikuspegi berritzaile edo eze-
zagunetik.

— Lehen mailako iturriak erabiltzen ditu, besteak beste, Udal Artxiboko dokumentu-funtsa. 
10 puntu.

— Balio historikoa izateaz gain, balio artistikoa du. 10 puntu.

— Proposatzen duen memoria historikoaren pedagogiak hiriari buruzko ezagutza historikoak 
zabaltzen laguntzen du, horiek ideia kolektiboen parte izan daitezen eta/edo iraganeko irakas-
penak atera ditzaten, bakearekin eta giza eskubideekin konprometitutako oraina eraikitzeko. 
10 puntu.

Dirulaguntza jaso ahal izateko, aurkeztutako proiektuek gutxienez 50 puntu lortu beharko 
dituzte irizpide orokorren eta berariazko irizpideen atalen artean.

Lehentasuna3 izango dute ikuspegi intersekzionala duten proiektuek (arazoen ikuspegian 
eta/edo proiektuaren helburuetan behar bezala islatuta eta garatuta).

8. Eskabideak balioetsi, bideratu eta ebazteko eskumena duten organoak

Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuko hiru teknikarik osatuko dute eskabideak balioetsi eta diru- 
laguntzak nori eman proposatzeko eskumena duen organo kolegiatua. Batzorde horrek dirula-
guntzak emateko proposamena aurkeztuko dio ebazteko eskumena duen organoari. Bizikidetza 
eta Aniztasun Zerbitzuak bideratuko ditu eskabideak. Ofizioz egingo ditu ebazpen-proposamena 
taxutzeko baliatuko diren datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituen 
jarduerak oro. Gasteizko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak izango du dirulaguntzak ematea 
ebazteko eskumena.

3 Proiektuak lortutako puntuazioari 1,10eko haztapen-faktorea aplikatuko zaio.
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9. Aurkezteko modalitatea eta eskabide bakoitzeko gehieneko kopurua

Elkarteek bi modalitatetan aurkeztu ahalko dituzte proiektuak:

— Banakakoa: erakunde bakar batek landutako eta aurkeztutako proiektua.

— Kolektiboa: bi erakundek edo gehiagok elkarlanean prestatutako proiektua, zeinek elkarre-
kin parte hartuko baitute proiektua gauzatzean. Parte hartzen duen entitateetako baten izenean 
izapidetuko da eskabidea, eta emandako dirulaguntza justifikatuko; taldearen ordezkaria izango 
da hori, eta berak jasoko du dirulaguntzaren zenbatekoa.

Baldintzak:

— Erakunde bakoitzak gehienez bi proiektu aurkeztu ahalko ditu: bat banakako modalitatean, 
eta beste bat modalitate kolektiboan (alde batera utzita modalitate horretan taldearen ordezkari 
gisa agertzen den ala ez).

— Aurrekoaren ondorioz, erakunde bakoitza talde bakar bateko kide izan ahalko da.

— Talde bakoitzak proiektu bakar bat aurkeztu ahalko du, taldea osatzen duten erakundeek 
banakako proiektu bat aurkeztu duten ala ez alde batera utzita.

— Erakunde batek bi modalitateetan parte hartzen badu, aurkeztutako proiektuek argi eta 
garbi desberdinak izan beharko dute helburuei, metodologiari, publiko hartzaileari, jarduerei 
eta abarri dagokienez.

Eskabide bakoitzeko gehieneko kopurua.

Proiektu bakoitzak dirulaguntza gisa jaso ahalko duen gehieneko zenbatekoa aurkeztutako 
modalitatearen araberakoa izango da:

— Banakakoa: gehienez 4.000 euro eskabide bakoitzeko.

— Kolektiboa:

a. 1. modalitate kolektiboa: taldeko erakundeek eremu berean jarduten dute, kolektibo berari 
zuzentzen zaizkio edo antzeko helburuak dituzte: gehienez, 10.000 euro eskabide bakoitzeko.

b. 2. modalitate kolektiboa: taldeko erakundeek eremu desberdinetan jarduten dute, talde 
desberdinei zuzentzen zaizkie edo helburu nabarmen desberdinak dituzte: gehienez 12.000 euro 
eskabide bakoitzeko.

Eskatutako zenbatekoak ezingo du gainditu deskribatutako modalitate eta kategoria bakoitzean 
ezarritako muga. Modalitatea edozein delarik, entitateek proiektua osorik finantzatzeko modua 
aurreikusi beharko dute, litekeena baita proiektua egiteko aurkeztu duten aurrekontu osorako 
dirulaguntzarik ez jasotzea.

10. Dirulaguntzen zenbatekoa kalkulatzea

Kalkulua egiteko, balioespen-fasean gutxienez 50 puntu lortzen dituzten proiektuak soilik 
hartuko dira kontuan. Kredituaren gehieneko zenbatekoa (60.000,00 euro) honela banatuko da:

Lehenik eta behin, modalitate kolektiboan aurkeztutako proiektu bakoitzari balioespenean 
lortutako puntuei dagokien ehunekoa esleituko zaio. Adibidez: balioespenean 62 puntu lortzen 
dituen proiektuari eskatutako zenbatekoaren ehuneko 62 esleituko zaio, eta ezingo du eska-
tutakoa baino zenbateko handiagoa jaso, ezta 10.000,00 eurotik gorakoa ere, 1. modalitate 
kolektiboko proiektuen kasuan, edo 12.000,00 eurotik gorakoa 2. modalitate kolektiboko proie-
ktuen kasuan. Modalitate kolektiborako kredituaren gehieneko zenbatekoa 30.000,00 eurokoa 
izango da.

Behin kreditua modalitate kolektiboko onuradunen artean banatu ondoren, gainerako 
zenbatekoa banakako modalitateko proiektuen artean banatuko da, lortutako puntuazioaren 
proportzioan. Horretarako, aurrekontuaren gainerako zenbatekoa modalitate horretako proiektu 
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guztiek lortutako puntuen artean zatituko da, eta hori izango da puntu bati dagokion balioa. On-
doren, balio hori proiektu bakoitzak lortutako puntuengatik biderkatuko da, eta horren arabera 
lortuko da bakoitzari esleitu beharreko zenbatekoa. Esleitutakoa ezin da eskatutako zenbatekoa 
baino handiagoa izan, ezta 4.000,00 eurotik gorakoa ere.

11. Betebeharrak eta lankidetza-konpromisoa

Oinarri hauetako dirulaguntzen onuradun diren entitateek betebehar hauek bete beharko 
dituzte:

a. Eskabidea eta oinarrietan eskatutako gainerako agiriak epe barruan aurkeztea4.

b. Emandako dirulaguntza onartzea. Hain zuzen ere, entitate onuradunek hamabost eguneko 
epean berariaz uko egiten ez badiote –eman izanaren jakinarazpena jasotzen duten egunetik 
zenbatuta–, onartu egiten dutela ulertuko da.

c. Dirulaguntza zertarako eman zaien, hartarako baliatzea.

d. Proiektua 2022. urtearen barruan gauzatzea.

e. Dirulaguntza jasotzeko zio izan diren jarduerak gauzatzean aurkeztutako aurrekontuari 
doitzea; ezingo dira kontzeptu berriak sartu, ezta dirulaguntza eskabidean aurkeztutako aurre-
kontuan hasieran aurreikusitakoak handitu ere. Ondorio horietarako, jarduera baten gastu so-
berakina ezingo da berdindu beste baten defizitarekin jarduerarako emandako dirulaguntzaren 
kopuru osoaren ehuneko 10etik gorako heinean.

f. 2022rako Udalaren dirulaguntzetarako deialdia arautzeko oinarri orokorretako 14. puntuan 
adierazitakoa betetzea, diruz lagundutako proiektuaren publizitate-betebeharrei dagokienez, 
baita diruz lagundutako jarduerak eta proiektuak zabaltzeko erabili beharko diren hizkuntzei 
dagokienez ere.

g. Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista egitea; irudiek berdintasuna, dibertsitatea 
eta rol-aniztasuna islatuko dute, zeharkakotasunez, proiektu osoan, eta, batez ere, publizitatean 
eta komunikazioan. Gainera, sexuaren arabera bereizi beharko dira datuak (emakumezkoa, 
gizonezkoa, ez-binarioa).

h. Dirulaguntzaren xede den proiektuaren jarduerak egitean irisgarritasun unibertsalaren eta 
pertsona guztientzako diseinuaren arloko irizpideak kontuan hartzea, abenduaren 2ko 51/2003 
Legean —desgaitasuna duten pertsonen aukera-berdintasunari, diskriminaziorik ezari eta iris-
garritasun unibertsalari buruzkoa— definitzen diren moduan.

i. Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legean 
ezarritakoa betetzea, bereziki, 4.b) artikuluari dagokionez.

j. Udalari diruz lagundutako proiektuarekin lotuta eskatzen dituen agiri guztiak ematea.

k. Garbiketari eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko ordenantzan —2005eko abuztua-
ren 17tik dago indarrean— ezarritakoa betetzea publizitaterik jarri ezin den lekuei dagokienez.

l. Osasunaren arloko agintariek unean-unean xedatutako neurriak betetzea eta betearaztea 
diruz lagunduta antolatzen dituen jarduera edo ekitaldi guztietan.

m. Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuarekin lankidetzan aritzea proiektuaren jarraipena eta/edo 
ebaluazioa egiteko beharrezkotzat jotzen duen guztian. Entitateek esperientziak eta ezagutzak 
trukatzeko bilera batera joateko konpromisoa hartuko dute.

Lankidetza horren baitan, entitate onuradunak udal ekipamenduak edo espazioak erabili 
ahalko ditu proiektuak garatzeko. Horrelakoetan, tasetan hobariak aplikatzea erabaki liteke, edo 
horiek ordaintzetik salbuestea, ekipamenduaren berariazko araudiak hori baimentzen badu. 
Kanpoan zerbitzurik kontratatu behar bada, ordea, elkarteak ordaindu beharko ditu.

4 Betekizun hori ezinbestekoa da. Agiririk edo izapiderik falta bada, eta hori zuzentzerik bada, 2022. urterako Gasteizko Udalaren 
dirulaguntzetarako deialdia arautzeko oinarri orokorretako 4.4 oinarrian ezarritakoari jarraituko zaio.
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COVID-19aren pandemiak eragindako ziurgabetasunaren aurrean, jatorrizko proiektuan 
aurreikusitako jarduerak aldatzeko baimena eman ahalko da, betiere jarduera horiek dirula-
guntzaren xedearekin lotuta badaude, proiektuaren xedea eta helburuak nabarmen aldatzen 
ez badituzte eta indarrean dauden osasun-neurriekin bateragarriak badira.

Aldaketarik egin beharko balitz, Tokiko Gobernu Batzarrak onetsi beharko luke, entitateak 
aurretik eskatuta. Nolanahi ere, aldaketa gauzatu aurretik egin beharko da eskabidea.

Diruz lagundutako proiektuen zabalkundea egiteko eskubidea du Bizikidetza eta Aniztasun 
Zerbitzuak, “Elkarrekin bizitzen ikasi” edo “Gasteiz, hiri hezitzailea” programen barruan, eta/edo 
Zerbitzuak datuak zabaltzeko erabiltzen dituen beste kanal batzuen bidez, webgunea, esaterako. 
Edozein kasutan, argi adieraziko du zein den jarduera bakoitza antolatzen duen entitatea.

12. Eskabidea eta agiriak

Eskabidea formalizatzeko, elkarte interesdunek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, sal-
buespenik gabe:

a. Dirulaguntzak eskatzeko eskabide-formulario bakarra (eranskin orokorrak, webgunean).

b. Finantzatzea eskatzen den proiektuaren formularioa (I. eranskina).

c. Eskabidea izenpetzen duenaren ordezkatze-ahalmena5 egiaztatzen duen agiria eta elkar-
tearen lege-ordezkaria den pertsona fisikoaren nortasun agiriaren, AIZren edo pasaportearen 
fotokopia.

Behar denean, erakunde interesdunek honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

d. Lankidetza-akordioa, behar bezala beteta eta sinatuta, modalitate kolektibora aurkeztuz 
gero (II. eranskina).

e. Erakundeak Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistro Orokorrean edo dagokion erregistro 
publikoan duen erregistroaren kopia, baldin eta udal dirulaguntzen 9. ildoko deialdira proiektu 
bat aurkezten duen lehen aldia bada.

f. Gizarte Segurantzarekiko eta dagokion Ogasunarekiko eta Gasteizko Udalarekiko zerga-be-
tebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak, erakundeak Udalari egiaztapen horiek 
ofizioz egiteko baimena ematen ez badio.

g. Azpikontratatzeko baimen-eskaera (eranskin orokorrak, webgunea), baldin eta erakunde 
eskatzaileak aurreikusten badu bere proiektuan sartutako jarduerak osorik edo zati batean 
azpikontratatzea edo haiekin lotura duten pertsona edo entitateekin hitzartzea osorik edo zati 
batean gauzatzea (ikus 16. atala, “Diruz lagundutako jardueren azpikontratazioa”).

h. Proiektu bererako beste dirulaguntza publiko edo pribatu batzuk eskatu direla egiaztatzen 
duen dokumentazioa eta horren zenbatekoa, proiektua kofinantzatzea aurreikusten bada.

Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuak beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio osagarria 
eskatu ahalko dio entitateari.

13. Eskabideak eta agiriak aurkezteko epea eta lekua

Eskabideak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da, oinarri hauen deialdiaren 
laburpena ALHAOn argitaratzen denetik. Azken eguna larunbata edo jaieguna egokituz gero, 
hurrengo lehen egun baliodunera arte luzatuko da epea.

5 Ordezkaritza egiaztatzeko, zuzenbidean baliozkoa den edozein bide erabil daiteke, baldin eta ordezkaritza hori badagoela 
sinesgarritasunez jasota uzten badu (Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legea, 5. artikulua), hala nola: a) sinatzailearen 
ordezkaritza-ahalmena aitortzen duen notario-dokumentua; b) erakundearen estatutuak, karguen zerrenda eta deskribapena 
jasotzen dituztenak, eta erakundearen erregistroa edo kargu bakoitza betetzen duten pertsonen izena adierazten duen 
dokumentua; c) zuzendaritzako kide batek (eskaera sinatzen duen pertsonaz bestelakoa) idatzi eta sinatutako idazkia, azken 
horren ordezkaritza-ahalmena egiaztatzen duena.
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Izapidetzea: oinarri orokorretako 4.3 puntuan adierazitakoaren arabera.

Agiriak aurkezteko bideak: oinarri orokorretako 5. puntuan adierazitakoaren arabera.

14. Aurrekontua onartzea

Aurrekontua onesteko irizpide hauek hartuko dira kontuan:

a. Diruz lagundutako jarduera edo proiektuak garatzeko inolako zalantzarik gabe behar di-
renak jotzen dira dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat. Dirulaguntza jaso dezaketen gastuek 
nahitaez 2022an eginak izan beharko dute, eta inolaz ere ezingo dira izan merkatuko baliotik 
gorakoak.

b. Salbuespen gisa, 2023ko urtarrilean egindako gastuak ere diruz laguntzeko modukotzat 
onartu ahalko dira, Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuari baimena eskatu ondoren, betiere 
atzerapen horren beharra behar bezala justifikatzen bada.

c. Proiektua gauzatzeko joan-etorriren bat egin behar bada, garraio publikoa erabiltzeari 
emango zaio lehentasuna. Garraio pribatuaren erabilerak behar bezala arrazoituta egon beharko 
du eta, kasu horretan, kilometroko 0,29 euroko muga ezartzen da.

d. Ezingo da diruz lagundu daitekeen gastutzat jo BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta 
eskatzailea zerga horren aitorpena egitera behartuta badago.

e. Ezingo dira gastutzat sartu entitate eskatzaileen azpiegiturekin, inbertsio-gastuekin edo 
lokalak mantentzeko lanekin zerikusia dutenak.

f. Ezingo dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartu informatika-materiala edo ekipo 
teknikoak erostearen ondorio direnak.

g. Emandako dirulaguntzaren zenbatekoaren ehuneko 10 onartuko da zeharkako gastu edo 
funtzionamendu-gastu gisa, eta hauek hartuko dira halakotzat: diruz lagundutako jarduerari 
zuzenean egotzi ezin zaizkion gastuak izan arren entitate onuradunak hura burutzeko ezinbes-
tean egin beharreko gastu orokor eta administratiboak, esaterako, mantentze-gastuak (energia 
elektrikoa, telefonoa, gasa, ura eta abar).

h. Baldin eta entitate eskatzaileak aurkezten duen aurrekontuan diruz lagundu ezin diren 
gastuak sartzen badira, edo Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuak uste badu horiek ez diotela 
nahikoa laguntzen proiektuaren helburuari edo behar bezala justifikatuta ez daudela, ez dira 
zenbatuko ebazpen-proposamenean jasoko den dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko.

i. Ebazpen-proposamenean jasotako zenbatekoa entitateak aurkeztutako eskabidean adie-
razitakoa baino txikiagoa bada, Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuak eskabidea birformulatzeko 
eskatu ahalko dio entitate onuradunari, konpromisoak eta baldintzak eman daitekeen dirula-
guntzara egokitu ditzan.

15. Informazioa eta aholkularitza

Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuak argibideak eta aholkularitza eskainiko dizkie deialdi 
honen baitan dirulaguntza eskatu nahi duten elkarteei.

945162623 telefonora deituz eta bizikidetza.convivencia@vitoria-gasteiz.org helbidera idatziz 
egin ahalko dira kontsultak.

16. Dirulaguntza ordaintzea eta likidatzea

Bi zatitan ordainduko dira dirulaguntzak:

a. Ehuneko 80, justifikatu aurretik, berariazko oinarri hauetako 10.b atalean adierazitako epea 
igaro ondoren eta ukorik aurkeztu ez bada.

b. Gainerako ehuneko 20a jarduera bukatu eta gastuak justifikatu ondoren, oinarri hauetako 
10. atalean ezarritako konpromisoak bete badira.

mailto:bizikidetza.convivencia@vitoria-gasteiz.org
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Nolanahi ere, onuradunak aurkeztutako aurrekontuaren zenbatekoa eta azkenean gauzatu 
eta justifikatutakoa bat datozela egiaztatuko du Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuak, justifikazioa 
egiaztatzeko fasean. Azkenean gauzatutako zenbatekoa txikiagoa bada, murriztu egingo da ha-
sieran emandako dirulaguntzaren zenbatekoa. Hori guztia, ezertan eragotzi gabe bidegabe jus-
tifikatutako zenbatekoak (osorik edo zati batean) eta horiei dagozkien berandutze-interesak itzuli 
behar izatea, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37.1 b) eta c) artikuluan ezarritako kasuetan.

17. Gastuak justifikatzea

Dirulaguntzak oinarri orokorretako 13. puntuan adierazitakoaren arabera justifikatuko dira. 
Justifikazio-kontua 2023ko otsailaren 10a baino lehen aurkeztu behar da, agiri hauek barne: 
proiektuaren azalpen-memoria, 3. eranskinaren arabera, eta justifikazio-memoria ekonomikoa, 
oinarri orokorren 13. puntuan zehaztutako eranskin orokorren arabera.

Argibideak:

a. Faktura guztiek 2022ko data izan beharko dute, eta dagokien banku-egiaztagiriarekin 
batera aurkeztuko dira banku-transferentzia bidez ordaindu badira. 2-J eranskinean aurkezten 
diren ordena berean jarrita egon beharko dute.

b. Dokumentazio eta eranskin guztiek originalak izan behar dute, eta entitate eskatzailearen 
izenpea eta zigilua izan.

c. Enpresaburu edo profesionalek entregatutako ondasunak edo emandako zerbitzuak faktura 
bidez egiaztatuko dira. PFEZren atxikipena egin behar bada, Foru Aldundian (edo dagokion erakun- 
dean) egindako atxikipen horren sarrera-egiaztagiria aurkeztu beharko da fakturarekin batera.

d. Elkartearekin zerikusia duten pertsonen izenean dauden jasotze-agiriak, fakturak eta nominak 
onartuko dira, baldin eta “Azpikontratatzeko baimena eskatzea” eranskina aurkeztu bada eta 
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuak berariazko baimena eman badu.

e. BEZa eskatzetik salbuetsita ez dagoen elkarte batek entregatutako ondasunak edo eman-
dako zerbitzuak faktura bidez egiaztatuko dira.

f. BEZa eskatzetik salbuetsita dagoen elkarte batek entregatutako ondasunak edo emandako 
zerbitzuak faktura bidez egiaztatuko dira; fakturan bertan berariaz adieraziko da hori, eta dago-
kion egiaztagiria aurkeztu beharko da.

Diruz lagundutako proiektua gauzatzerik izan ez bada, hala jakinarazi beharko da, eta eman-
dako diru-kopurua Gasteizko Udalari itzuli. Ezingo da baliatu diru-kopuru hori diruz lagundutako 
jardueraren baitakoa ez den beste ezertarako, ezta hari zuzenean egotz ez dakizkiokeen gastuei 
aurre egiteko ere. Gasteizko Udalaren kontu-zenbakian sartu beharko da dagokion zenbatekoa.

Honako kasu hauetan ez da dirulaguntzarik ordainduko: entitate onuradunak Udalak eman-
dako dirulaguntzaren bat justifikatu gabe baldin badu, edo entitateak aurreko dirulaguntzaren 
bat itzuli ez badu, hala eskatu zaiolarik.

18. Diruz lagundutako jarduerak azpikontratatzea

Jarduerak osorik edo zati batean azpikontratatu ahalko dituzte entitate onuradunek, Dirula-
guntzei buruzko Udal Ordenantzaren 16. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 
29.2 artikuluan xedatutakoaren ildotik. Orobat, aipatutako 29. artikuluaren 7. puntuan xedatu-
takoarekin bat etorriz, entitate onuradunak berekin lotura duten pertsona edo entitateekin hitzartu  
ahalko du jarduera gauzatzea, osorik edo zati batean, baldin eta organo emaileak aurretiaz bai-
mena ematen badu (“Azpikontratatzeko baimena eskatzea” eranskinaren arabera) eta kontrata-
zioa merkatu-baldintzen arabera egiten bada.

Dirulaguntzei buruzko udal ordenantzaren 5.1 eta 16. artikuluetan xedatutakoaren ildotik, 
Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saileko zinegotzi ordezkariaren esku uzten da diruz 
lagundutako jarduerak azpikontratatzeko eta eskatzailearekin lotura duten pertsona edo enti-
tateekin gauzatzeko baimena emateko eskumena.
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19. Errekurtsoak

Deialdi honen eta berariazko oinarrien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu 
ahalko da zuzenean Gasteizko administrazio-auzietarako epaitegietan, bi hilabeteko epean, ALHAOn 
argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta, edo, aukeran, berraztertze errekurtsoa, deial-
dia onetsi duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, ALHAOn argitaratzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta; horren esanbidezko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, adminis-
trazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da Gasteizko administrazio-auzietarako epaitegietan, 
bi hilabeteko epean, errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren berri jasotzen den egunaren bihara-
munetik kontatuta, edo ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren biharamunetik kontatuta.

20. Publizitatea

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko aben-
duaren 9ko 19/2013 Legearen 8. artikuluan xedatutakoaren ildotik, ematen diren dirulaguntza eta 
laguntzak Gasteizko Udalaren gardentasun atarian argitaratu beharko dira, xehetasun hauekin: 
zenbatekoa, xedea edo helburua eta onuradunak.

I ERANSKINA. PROIEKTUAN JASO BEHAR DIREN ELEMENTUAK

1. Proiektuaren izena eta erakundearen izena.

2. Erakundea:

— Erakundearen ezaugarriak: Antzinatasuna, helburuak, bazkide eta boluntarioen kopurua eta  
ezaugarriak (adina, sexua eta bestelako ezaugarriak)…

— Entitatearen ibilbidea: Sortu zenetik egin dituen jarduerarik garrantzitsuenen zerrenda 
laburra.

— Zer esperientzia duen antzeko proektuak gauzatzen.

— Zer esperientzia duen beste elkarte batzuekin lankidetzan eta koordinatuta lan egiten (sare,  
federazio, baterako ekimen eta abarretan parte hartzea).

3. Proiektua:

— Proektuaren deskribapen orokorra.

— Helburuak.

— Nori zuzentzen zaion.

— Metodologia.

— Egiteko diren ekintza eta jarduerak.

— Egutegia.

— Tokia.

— Elkarteen partaidetza: aniztasuna txertatzea.

— Herritarren partaidetza.

— Proiektuaren zabalkundea.

— Proiektura bideratutako giza baliabideak.
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— Aurrekontua:

• Gastuen zerrenda.

• Diru-sarreren zerrenda:

- Zer dirulaguntza eskatzen den.

- Beste finantzaketa-iturri batzuk: jasotako, eskatutako edo aurreikusitako beste dirulaguntza 
edo laguntza batzuk, diru-sarrera propioak eta abar.

• Proiektuaren ebaluazioa:

- Adierazleak.

- Erremintak.
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informacion@vitoria-gasteiz orgwww.vitoria-gasteiz.org

Gasteizko Udalari diru-laguntzak eta laguntza ekonomikoak 
eskatzeko orria  
Solicitud de Subvención y Ayuda Económica del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Finantza-erakundea                                     IBAN                 F. E. kodea          Bulegoa             K.Z.           Kontu-zenbakia 
Entidad financiera                                                                  Código E.F.       Sucursal             D.C.           Número de cuenta 
                                                           

ESKATZAILEAREN DATUAK  - DATOS DEL/LA  SOLICITANTE

Izen-abizenak / Enpresaren izena -Nombre y apellidos / Razón social  NAN/IFZ/AIZ – IFZ/NIF/NIE
            

ADMINISTRAZIOAREN AURREKO ORDEZKARIAREN DATUAK - DATOS DEL REPRESENTANTE ANTE LA ADMINISTRACIÓN

Lehen deitura - Primer apellido  Bigarren deitura - Segundo apellido  
Izena / Enpresaren izena – Nombre / 
Razón Social

                  

NAN/AIZ – DNI/ NIE  Posta elektronikoa - Correo electrónico
             
Helbidea (kalea, ataria, eskailera, solairua eta atea) - Dirección (calle, nº, escalera, piso y letra)
      

PK - C.P.  Herria - Localidad  Lurraldea - Provincia  Tel. - Tfno.

                           

ESKATZAILEAREN BANKETXEKO DATUAK - DATOS BANCARIOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

  
LAGUNTZA EKONOMIKO EDO DIRU-LAGUNTZA ESKATZEN DU 
ALOR HONETAN : SOLICITA AYUDA ECONÓMICA, SUBVENCIÓN DE: 

Juventud Deporte 

Igualdad Politicas Sociales 

Cooperación al 
desarrollo Participación Ciudadana 

Euskera Comercio - Hosteleria 

Convivencia y 
Diversidad Empresas 

Cultura Empleo - Contratación 

Educación Zona Rural 

Gazteria Kirola 

Berdintasuna Gizarte Politikak 

Garapenean Laguntzea Herritarren Partaidetza 

Euskara Merkataritza - Ostalaritza 

Bizikidetza eta aniztasuna Enpresak 

Kultura Enplegua - Kontratazioa 

Hezkuntza Nekazaritza Eremua 
  

DIRU-LAGUNTZEN ILDO HONEN BARRUAN - CORRESPONDIENTEA LA LINEA DE SUBVENCIÓN DE: 

ESKATUTAKO DIRU KOPURUA – IMPORTE SOLICITADO

BERE ERANTZUKIZUNPEAN AITORTZEN DU: DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
Ezagutzen eta onartzen dituela laguntza ekonomikoak eta diru-
laguntzak emateko udal programaren barruan aurkeztu nahi duen 
deialdiaren oinarrietan ezarritako irizpideak, eta bete egingo dituela..

Conocer, aceptar y cumplir los criterios fijados en las bases de la 
convocatoria a la que se presenta dentro del Programa Municipal de 
Ayudas Económicas y Subvenciones.
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Gasteizko Udalari diru-laguntzak eta laguntza ekonomikoak 
eskatzeko orria  

Solicitud de subvención y ayuda económica del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

informacion@vitoria-gasteiz org

DATU PERTSONALEN  TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna 
Responsable del tratamiento  

Vitoria-Gasteizko Udala – Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK-CIF:P0106800F) 

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak 
Contacto del Responsable del tratamiento 

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25 
01008 Vitoria-Gasteiz, Älava 
945 161 616 – información@vitoria-gasteiz.org – www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak 
Contacto de la Delegada de Protección de Datos 

dbo-dpd@vitoria-gasteiz.org

                                                                      
Tratamenduaren xedeak 

Udal zerbitzuei dagokienez herritarren eskakizunak artatzea, eta udal-eskumeneko prozedurak izapidetzea, 39/2015 legean 
aurreikusitakoarekin bat etorrita 

Finalidad del tratamiento 
Atender las solicitudes de la ciudadanía en relación con los distintos servicios municipales, así como la tramitación de los 
distintos procedimientos de competencia municipal, de acuerdo con lo previsto en la ley 39/2015 

Tratamenduaren legitimazioa edo oianarri juridikoa 

Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorra eta Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza. DBAOko 6.1.a) artikulua: 
Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz bati edo gehiagori begira.

Legitimación o base jurídica del tratamiento

Ley General de Subvenciones y Ordenanza municipal de subvenciones. Artículo 6.1.a) RGPD: El interesado dio su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos

Hartzaileak 

Datuak hirugarren bati komunika dakizkioke –soil-soilik Gasteizko Udalaren eta datu-hartzailearen eginkizun legitimoekin 
zuzeneko lotura duten xedeak betetzeko eta datu pertsonalen jabeak baimena ematen duenean–, baita legeak datuak 
komunikatu beharra agintzen duen erakunde eta organoei ere. 

Destinatarios 

Los datos podrán ser cedidos a tercera entidades para el cumplimiento de fines directamente relacionados con funciones 
legítimas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la entidad cesionaria, así como a las entidades u organismos a los que 
exista obligación legal de realizar comunicaciones de datos.

Gordetzeko epea 

Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik erator litekeen erantzukizun 
oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez gain, gorde egongo dira baita pertsona interesatuarekin 
izandako harremanetik eratorri litezkeen erreklamazioak egiteko edo horietatik babesteko aurreikusitako epeak iraun 
bitartean. Orobat, artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoaaplikatuko zaie datuei

Plazo de conservación 

Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y/o durante losplazos 
legales previstos para la prescripción de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los mismos, igualmente, se conservarán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones derivadas de la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto 
en la normativa de archivos y documentación

Pertsonen eskubideak 
Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi ditzake, aldatzeko eskatu, edo, hala behar 
bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua mugatzeko eskatu 

Derechos de las personas Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, supresión, oposición o 
tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos 

Ordaindu beharreko zergak ordainduta dituela, baita Gizarte 
Segurantzako Diruzaintzan ere, eta Diru-laguntzei buruzko Lege 
Orokorraren 13.2. artikulutik eratorritako gainerako inguruabarrak 
betetzen dituela.

Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la 
Tesorería de la Seguridad Social y demás circunstancias derivadas del 
artículo 13.2 de la Ley general de Subvenciones.

GASTEIZKO UDALARI BAIMENA EMATEN DIO  AUTORIZA  AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
Konkurrentziatik eratorritako komunikazio ofizialak posta elektronikoz 
jasotzeko, Administrazio-prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 40. 
eta 41. artikuluen arabera. 
Adierazi hemen 

Recibir las comunicaciones oficiales por correo electrónico, derivadas 
de su concurrencia, conforme a la Ley PAC 39/2015, artículos 40 y 41.
Marque aquí   

Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak ordainduak direla 
egiaztatzen duen ziurtagiria ofizioz eskatzeko. 
Adierazi hemen  
  

 Solicitar de oficio el certificado de estar al corriente de pago en las 
obligaciones tributarias con la Hacienda Foral. 
Marque aquí  

Gizarte Segurantzaren Diruzaintzari ordaindu beharrekoak ordaindu 
zaizkiola egiaztatzen duten ziurtagiriak ofizioz eskatzeko. 
Adierazi hemen  

 Solicitar de oficio los certificados de estar al corriente de pago con la 
Tesorería de la Seguridad Social. 

Marque aquí  
Baimen horiek UKATUZ gero, zerga-betebeharrak nahiz Gizarte 
Segurantzako Diruzaintzarekikoak beteak dituzuela egiaztatzen 
duten ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzu eskaera honekin batera. 

 En caso de DENEGAR estas autorizaciones, deberá presentar los 
certificados acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Tesorería de la Seguridad Social junto con esta 
Solicitud. 

Sinadura / Firma:
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