
DIRULAGUNTZEN ORDENANTZA OROKORRAREN ERANSKINA

PROZEDURA EREDUAK

Norgehiagoka erregimenpean 
emakida egiteko prozedurarako 
tramiteak, eskabideak aurkeztetik 
emakida ebatzi arte. 

I_INSTRUKZIO ORGANOAREN TXOSTENA (pertsona 
bakarreko organoa, lehen fase baten egiaztatzen duena 
eskatzaileek onartuak izateko baldintzak betetzen 
dituzten ala ez) 

I . - I N S T R U K Z I O O R G A N O A R E N T X O S T E N A : 
ONURADUNEK BALDINTZAK BETETZEA 

II_ORGANO KOLEGIATUAREN TXOSTENA (oinarri 
arautzaileek edota diru-laguntzaren deialdiak xedatzen 
dituzten baloratzeko irizpideen arabera neurtzen ditu 
organo honek eskabideak)
II.- EBALUAZIO ORGANO KOLEGIATUAREN TXOSTENA: 
ESKABIDIDEEN BALORAZOEN EMAITZA 

III_DIRU-LAGUNTZEN EBAZPENA ETA GASTU-
KONPROMISOA ONARTZEN DITUEN DEKRETUA. 
III.- ALKATETZA DEKRETUA……… DIRU-LAGUNTZAK 
EMATEKO ETA GASTU KONPROMISOARI BURUZKO 
EBAZPENA

Egindako justifikazioa onartzea 
kudeatzea eta arrazoitzea 

IV_DIRU LAGUNTZA JASO DUENAK, DAGOKION 
SAILEAN, AURKEZTU BEHARREKO JUSTIFIKAZIO 
KONTUA.
IV.- DIRU LAGUNTZA JASO DUENAK, DAGOKION SAILEAN, 
AURKEZTU BEHARREKO JUSTIFIKAZIO KONTUA

Diruz laguntzeko beharra onartzea eta 
ordaintzea 

V_OBLIGAZIOA ETA ORDAINKETA PROPOSAMENA, 
AURRETIAZKO JUSTIFIKAZIOAREKIN, ONARTZEN 
DITUEN DEKRETUA.
V.- ALKATETZA DEKRETUA………OBLIGAZIOA ONARTZEA 
ETA ORDAINKETA PROPOSAMENA, AURRETIAZKO 
JUSTIFIKAZIOAREKIN

VI_ DIRU-LAGUNTZA OSOA, EDO ZATI BAT, 
ORDAINTZEKO TXOSTENAREKIN BATERA 
AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA, 
JUSTIFIKAZIOA EMAN ONDOREN. 
VI.- DIRU-LAGUNTZA OSOA, EDO ZATI BAT, 
ORDAINTZEKO TXOSTENAREKIN BATERA AURKEZTU 
BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA, JUSTIFIKAZIOA EMAN 
ONDOREN

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


Diru-laguntzak zuzenean emateko 
prozedura 

VII_ UDAL AURREKONTUEN BARNE DAUDEN DIRU-
LAGUNTZA IZENDUNAK ZUZENEAN EMATEKO
VII.- . UDAL AURREKONTUEN BARNE DAUDEN DIRU-
LAGUNTZA IZENDUNAK ZUZENEAN EMATEA

VIII_INTERES PUBLIKOAGATIK EDO ARRAZOI 
SOZIAL EDO EKONOMIKOENGATIK DEIALDI 
PUBLIKOA EGITEA ZAILTZEN DUTEN DIRU-
LAGUNTZA ZUZENENETARAKO EMAKIDA ZUZENA. 
VIII.- INTERES PUBLIKOAGATIK EDO ARRAZOI SOZIAL 
EDO EKONOMIKOENGATIK DEIALDI PUBLIKOA EGITEA 
ZAILTZEN DUTEN DIRU-LAGUNTZA ZUZENETARAKO 
EMAKIDA ZUZENA. 

Diru-laguntzak itzultzea

IX_ITZULTZE PROZEDURAREKIN AKORDIO 
HASIERA
IX- ITZULTZE PROZEDURAREKIN HASTEKO AKORDIO 
DEKRETUA

X_ITZULTZE PROZEDURAREN EBAZPENA
X.-. ITZULTZE PROZEDURAREKIN HASTEKO AKORDIOA 



I.- INSTRUKZIO ORGANOAREN TXOSTENA: ONURADUNEK BALDINTZAK 
BETETZEA

Txosten zk.: .................................
Gaia: ……….. (e)(r)i diru-laguntza emateko prozedurako izapidegilearen txostena.  
 ......................... jaunak, ……………. Alkatetza Dekretuak deituriko diru-laguntzak 
emateko prozedurako izapidegilea, DLOren 24.4 artikulutik amaiera arte esaten 
denarekin ados, honako txosten hau egiten dut.  

TXOSTENA

1. Aipatu deialdian ……………… diru-laguntza eskaera egin direla guztira. Horietatik, 
…………. Epez kanpo aurketu dira; …………………… eskabide uko egintzat jo dira 
akatsak zuzentzeko  errekerimenduak aintzat ez hartzearren (DLOren 24.5 artikuluak 
dioenarekin ados); eta ……………..(e)k uko egin dute eskaera aurkeztu ondoren. 1. 
eranskinean  zerrendatzen dira onartu ez diren edo baztertu diren eskatzaileak. 
2. Epean eta aurre-ebaluazio fasean onartuak izan ziren …………… eskatzailek ez 
dituzte bete beharreko baldintzak betetzen ebaluazio fasera igarotzeko. Eskatzaile 
horien zerrenda II. eranskinean dago, aurre-ebaluazio fasea zergatik gainditu ez duten 
azalduz. 
3. Epean aurkeztutako eta onartutako eskabideak aztertu ondoren, …………………. 
eskatzailek (III. eranskinean doa zerrenda) betetzen dituztela ebaluazio fasera 
igarotzeko baldintzak, txostenean ageri den eta nik daukadan dokumentazioaren 
arabera.  

.....................................(e)n 20XX(e)ko …………………………aren …… (e)(a)n 

Izapidegilea.

Izen-abizenak, izenpea eta izenpetzen duenaren sinadura. 



I. ERANSKINA
Ez onartutako edo baztertutako eskatzaileen zerrenda 

Izen-abizenak

(edo arrazoi soziala)
IFZ/IFK Baztertzearen arrazoia (gakoa)

Oharra: a gakoa: epez kanpo aurkeztua.

b gakoa: zuzendu gabeko akatsa.

c gakoa: uko egin du.

II. ERANSKINA
Aurre–ebaluazio fasea gainditu ez duten eskatzaileen zerrenda 

Izen-abizenak

(edo arrazoi soziala)
IFZ/IFK Baztertzearen arrazoia (gakoa)

Oharra: a gakoa: baldintza ez betetzea

b gakoa: baldintza ez betetzea

III. ERANSKINA
Aurre-ebaluazio fasea gainditu duten eskatzaileen zerrenda 

Izen-abizenak

(edo arrazoi soziala)
IFZ/IFK



II.- EBALUAZIO ORGANO KOLEGIATUAREN TXOSTENA: ESKABIDEEN 
BALORAZIOEN EMAITZA

………………………… jaunak/andreak, ………… Alkatetza Dekretuak deitutako diru-
laguntzen deialdiko emakida-prozedurarako organo kolegiatuaren idazkaria, DLOren 
24.4 artikuluarekin ados, 

HONAKOA ZIURTATZEN DUT
Ebaluazio organo kolegiatuak (honako hauek osatzen dutena: ………………….), 
20XX-XX-XX eguneko bileran, jarraian transkribatzen den txostena onartzea adostu 
zuela: 

TXOSTENA
…………. Alkatetza Dekretuak deitutako diru-laguntzen ebaluazio organoak 
eskabideak baloratu ditu oinarri arautzaileetan eta deialdian ezarritako irizpideen 
arabera. 20xx-xx-xx egunean, instrukzio organoak egindako ziurtagiriaren arabera, 
aurre-ebaluazio fasea gainditu duten eskabideak  aztertu dira.
Honekin doazen lehen zerrendan (I. eranskina), eskatzaileak eta eskatzaile bakoitzari, 
batzorde honen ustez, eskatu behar zaizkion zenbatekoak doaz, deialdian ezarritako 
zenbateko osoaren barruan, puntuazio osoen beheranzko ordenan eta puntuazio 
partzialak adieraziz,  balorazio irizpideen arabera. Bigarren zerrendan (II. eranskina) 
ageri dira, puntuazio osoen beheranzko ordenan eta puntuazio partzialak adieraziz, 
dauden baliabideekin aintzat hartu ezin direnen eskabideak, aurre ebaluazio fasea 
gainditu arren. 
Aurrera atera beharreko aktibitateak eskabideekin batera doazen txostenetan zehazten 
direnak izango dira, txosten honekin batera doan dokumentuan, kasuaren arabera, 
zehazten diren aldaketekin.  
Akordioa aho batez adostu zen (edo: gehiengoz: ….. boto alde, …… boto aurka eta 
….. abstentzio). 
Halaber, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen 27. artikuluak dioenarekin ados,  jakinarazten da akta onartzeke dagoela 
(edo: bileran bertan onartu zen / 20XX/XX/XX egunean onartu zen).

Eta hori guztia ziurtatzen dut DLOko 24. Artikuluak dioenaren efektuetarako. 
……………..(e)n, 20xx(e)ko …………aren ….(e)(a)n.

Idazkaria
Izen-abizenak, izenpea eta izenpetzen duenaren sinadura.

O.E:



Organo Kolegiatuaren presidentea

I. ERANSKINA
Onuradun izateko proposatu diren eta ebaluatuta dauden eskatzaileen zerrenda 

Izena/IFZ
Puntuazio

osoa

Puntuazio partzialakPuntuazio partzialakPuntuazio partzialak Proposatutako 
zenbatekoaIzena/IFZ

Puntuazio
osoa A irizpidea B irizpidea C irizpidea

Proposatutako 
zenbatekoa

Oharra: 
A irizpidea (zehaztu esanahia):
B irizpidea:
C irizpidea:

II. ERANSKINA
Onuradun izateko proposatu EZ diren eta ebaluatuta dauden eskatzaileen 

zerrenda (DLOAren 63.3 art.)

Izena/IFZ
Puntuazio

osoa
Puntuazio

osoa
Puntuazio

osoa Puntuazio 
partzialakIzena/IFZ

Criterio a A irizpidea B irizpidea

Puntuazio 
partzialak

Oharra: 
A irizpidea (zehaztu esanahia):
B irizpidea:
C irizpidea:



III.- ALKATETZA DEKRETUA……… DIRU-LAGUNTZEN EBAZPENA ETA GASTU-
KONPROMISOA 

Txosten zk.: ........................
Gaia: …………………(r)i diru-laguntzak emateko prozeduraren ebazpena.
….. Alkatetza Dekretuaren bitartez, 20xx-xx-xx egunekoa, …………… (a)rentzako diru-
laguntzen deialdia egin zen, 20xx-xx-xx eguneko diru-laguntzetarako Ordenantza 
Orokorrarekin ados, Entitate honen kudeaketa esparruan.  
Organo eskudunak instrukzio-aktibitateak burutu ditu eta ebaluazio organo kolegiatuak 
eskabideak baloratu ditu. Ezarritako prozedura aintzat hartu da tramite guztietan. 
Honakoak aintzat harturik:

- Oinarrietan eta deialdian ageri diren emakida-irizpideak aplikatzetik onartzea 
edo baztertzea eratortzen da. Instrukzio organoaren eta ebaluazio organo 
kolegiatuaren txostenetan oinarritzen da hori, espedientean agertzen direnak. 

- Instrukzio organoaren bitartez organo kolegiatuaren emakida eta ukatze 
proposamena, dagokion gastu konpromisoarekin. 

Honakoa ebazten dut: 
1. I. eranskineko zerrendan dauden eskatzaileei diru-laguntza ematea. Bertan 
zehazten dira zenbatekoa eta aktibitate edo proiektuaren izena.  
Onuradunek bete beharreko aktibitateek eurek beraiek proiektu edo aktibitatearen 
memorietan azaldutakoak izan behar dute, salbuespen batekin: beren-beregi aldaketak 
ezarri direnean, aldaketa horiek errespetatu beharko dituzte, ebaluazio Batzordeak 
bere txostenean zehazten duen moduan.  
Proiektua edo aktibitatea burutzeko epea ……. hilabeteko epean amaituko da, 
ebazpen hau jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita. Eta justifikazioa aurkezteko, 
bere aldetik, aktibitatea edo proiektua burutzeko egunetik zenbatzen hasita, …….. 
eguneko epea egongo da.  
2. Gainerako eskaera guztiak ukatzea onuradunek diru-laguntza jasotzeko beharrezko 
baldintzak ez betetzearren (2. eranskina) edo emakidarako puntuazio nahikoa ez 
lortzearren, aintzat harturik balorazio irizpideen araberako lehentasun-ordena, 3. 
eranskinean zehazten direnak lortutako emaitzaren beheranzko ordenan. (Oinarrietan 
horri  buruzko aurreikuspenik balego: hala ere, azken horiek itxaron zerrendan geratuko 
dira eta onuradun izan litezke uko egiterik balego edo kreditu nahikoa askatuko balitz). 
3. Diru-laguntzen zenbatekoaren besteko gastua konprometitu, ……………….. 
eurokoa, …………………… aurrekontu aplikazioaren zordunpean, zenbateko bereko 
kreditu atxikia eta deialdian baimendu duena (edo: kreditu atxikia eta baimendua 
duena honako zenbateko honekin: ……………………. euro. Soberakina baliorik gabe 
utzi behar da).
4. ……………………….. deialdiak zehazten duen aurretiazko ordainketa egin, 
……………………….. eurokoa (%x).



 Horrela agindu eta sinatu du alkate jaunak, Leioan, bi mila eta ……………….
(e)ko ……………aren ………(e)(a)n, eta horretaz guztiaz, nik, behin-behineko 
idazkaria, fede ematen dut. 

ALKATEA     BEHIN-BEHINEKO IDAZKARIA



IV.- DIRU-LAGUNTZA JASO DUENAK, DAGOKION SAILEAN, AURKEZTU 
BEHARREKO JUSTIFIKAZIO KONTUA

Onuraduna: IFK:

Helbidea:

Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa:

Egindako gastuaren zenbatekoa: 

Goian aipatutako diru-laguntzaren onuradun gisa, Diru-laguntzen Lege Orokorraren 
30.2 artikuluarekin lotuta dauden 14.1.b) eta 14.2 artikuluek xedatzen dutena betez, 
egindako gastuaren justifikazio kontua aurkezten diot diru-laguntza ematen duen 
organoari. Justifikazio kontu horrek Jarduera Memoria (1. eranskina) eta Memoria 
ekonomikoa dauzka. Azken memoria hori 2. eranskinean doa, arauek zehazten 
dituzten dokumentuez osaturik.  

Data: 

I. ERANSKINA

JARDUERA MEMORIA

Emandako diru-laguntzak, eskaeran egindako proposamena onartu (edo aldatu) zuen 
ebazpenarekin ados, honako izendapena duen aktibitate edo proiektua burutu nahi 
zuen:   

Aktibitate edo proiektu hori baldintza jakin batzuen pean geratzen zen, eta horren 
guztiaren berri ematen da jarraian:  

1. Burututako aktibitateak (deskriba itzazu onartutako proiektuarekin ados zaudela 
adieraziz).



2. Inposatutako baldintzak (inposatutako baldintzak aipatu, adibidez: 

a) Aktibitatea burutzeko eta justifikatzeko epea, eta hala badagokio, luzapenak eta 
horiek bete izana, edo atzerapena eta atzerapenaren arrazoiak.

b) Hedapen neurriak.

c) Oinarrietan, deialdian edo ebazpenean beren-beregi inposatutako baldintzak)

3. Lortutako emaitzak.

Emaitzak azalduko dira eta helburuak noraino lortu diren. 

Data:

II. ERANSKINA

Memoria ekonomikoa

KONTABILITATEAREN EGOERA

AKTIBITATERAKO LORTU DIREN DIRU SARRERAK

KONTZEPTUAK AURREIKUSPENA BURUTUTAKOA DESBIDERATZEAK
Emandako diru-laguntza
Beste entitate publiko batzuek 
emandako diru-laguntzak
Onuradunaren finantzazioa

Funtsen finantza-etekinak

Bestelako diru-sarrerak

Lortutako baliabideak guztira

BALIABIDEAK APLIKATUTA

KONTZEPTUAK AURREIKUSPENA BURUTUTAKOA DESBIDERATZEAK
1. zerrendaren araberako gastuak: 
programarako kontratatu diren 
langileak (1)



Inbentariagarriak ez diren ondasunak 
erostea, 2. zerrendaren arabera (1)
Azpi-kontratazioen fakturazioa, 3. 
zerrendaren arabera (1)
Ondasun inbentariagarriak erostea,  4. 
zerrendaren arabera (1)
Amortizazio gastuak,  5. zerrendaren 
araberakoak (2)
6. zerrenda xehatuaren araberako 
gastuak: finantzarioak, aholkularitza 
juridiko edo finantzarioa, notariokoak 
eta erregistrokoak, perituenak, 
administrazioarenak eta eskatutako 
bermeenak. (1)
Bestelako gastu zuzenak, 7. 
zerrendaren araberakoak. (1)
Ezarritako zeharkako kostuak (3)
Etekinak itzultzeko ordainketa-gutuna 
(4)
Gastu eta inbertsioak guztira

JARRAIBIDEAK

(1) Hartzekodun eta dokumentuaren datu identifikagarriak batzen dituzten zerrendak 
egingo dira kontabilitate egoeran zehaztutako gastu edo inbertsio mota bakoitzeko, 
baita zenbatekoa, jaulkitze data eta ordainketa data ere, hala badagokio, jasotze-
ordena kronologikoz. Zerrendarekin batera, fakturak (edo agiri baliokideak) gehituko 
dira. Ziurtagiriaren zenbatekoaren zati bat bakarrik badagokio diru-laguntzari, esleitu 
beharreko zenbatekoa diru-laguntzarena izango da, zehatza. Zenbateko horrek 
ziurtagiriko zigilu-markan agertu beharko du oinarri arautzaileek hala eskatzen badute 
(DLOAren 73. art). BEZik gabeko zenbatekoa esleituko da, diruz lagungarria (ez 
kengarria) den kasuetan. Fakturari tasazio ziurtagiria gehituko zaio ondasun higiezinik 
erosi bada, eta jasotako eskaintzak, derrigorrezkoa den kasuetan (DLOren 31.3 art.).  

Zerrendetarako, honako eredu hau proposatzen da: 

ZERRENDA ZK..........................................................................

Gastu edo inbertsio mota:

Lotutako dokumentu motak: fakturak, ordainsarien ordainagiriak.



HARTZEKODUNA (IZENA ETA 
IFZ) ZENBATEKOA DKTU. JAULKITZE 

DATA ORDAINKETA DATA

Gastuak guztira

(2) Aktibitaterako bakarrik diren ondasunei dagozkien amortizazio gastuak esleituko 
dira zehazturik, DLOren 31.6 artikuluarekin eta oinarri arautzaileekin ados. 

(3) Oinarrietan aurreikusitako oro harreko zenbatekoa aplikatzetik dagokiona esleituko 
da, edo hala ez bada, banaketa irizpideak azalduko dira   [DLOAren 72.2.d) art.].

(4) Bere kasuan, itzulera ordaindu izanaren gutuna atxikiko da. 



V.- ALKATETZA DEKRETUA………OBLIGAZIOA ONARTZEA ETA ORDAINKETA 
PROPOSAMENA, AURRETIAZKO JUSTIFIKAZIOAREKIN 

Txosten zk.:

Ikusita interesdunak diru-laguntza jaso duen aktibitatea osorik egin izanaren araudi-
justifikazioa bidali duela  (edo bere kasuan: xxxx aldiari dagokion araudi-justifikazioa); 
zerga-obligazioak, Gizarte Segurantzakoak eta itzulketarenak bete dituela; 
adostasunez egiaztatu dela aurkeztutako justifikazioa XXXX eguneko ziurtagirian 
agertzen den bezala; eta ondorioz, emandako diru-laguntzatik eratortzen diren Ogasun 
Publikoaren aurreko kreditu exijigarria onartzeko baldintza guztiak betetzen direnez, 
proposatzen da, Aurrekontuen Lege Orokorraren 73.4 artikuluarekin bat, ados dezala 
onuradunaren aldeko obligazioa, xxxx euroko zenbatekoarekin, gastua konprometitu 
zen aurrekontu aplikazioan, eta horren aldeko ordainketa egitea.

Horrela agindu eta sinatu du alkate jaunak, Leioan, bi mila eta ……………….(e)ko 
……………aren ………(e)(a)n, eta horretaz guztiaz, nik, behin-behineko idazkaria, 
fede ematen dut. 

ALKATEA     BEHIN-BEHINEKO IDAZKARIA



VI.- DIRU-LAGUNTZA OSOA, EDO ZATI BAT, ORDAINTZEKO TXOSTENAREKIN 
BATERA AURKEZTU BEHAR DEN EGIAZTAGIRIA, JUSTIFIKAZIOA EMAN 

ONDOREN 

……………. Jaunak/andreak (zuzendari, teknikari nahiz arduraduna) Alkatetza 
Dekretuak deitzen dituen diru-laguntzen jarraipena egiteko arduraduna, 

BERRI EMATEN DUT: 
Xxxxx eguneko ebazpenaren bitartez Xxxxx euroko diru-laguntza jaso zuen 
onuradunak dagokion xxxxx euroko justifikazioa aurkeztu duela (osoa edo partziala).
Eta DLOAren 72. artikuluarekin lotuta dagoen 84.2 artikuluak zehaztutako efektua 
duen egindako egiaztapen formaletik ondorioztatzen da aipatu kontuak baduela exiji 
daitekeen justifikazio oro ordainketa (osoa edo partziala) egin ahal izateko, agindu 
horrekin ados egon litezkeen ondorengo egiaztapen edo kontrolei eragin barik. 

Ez dela diktatu deklarazio-ebazpenik itzulketaren jatorriaren gainean edo aipatu diru-
laguntza kobratzeko eskubidea galtzearen gainean, Diru-laguntzen Lege Orokorreko 
37. artikuluak aurreikusten dituen arrazoiren batengatik.  
Kautela-neurri bezala, diru-laguntza ematen duen organoak ez duela erabaki 
onuradunari edo entitate laguntzaileari zor zaizkion eta diru-laguntzarenak diren 
ordainketa librantzak atxikitzea.
Eta hori guztia jasota uzten dut diru-laguntza ordaintzeko txostenaren efektuetarako, 
DLOAren 88.3 artikuluak aurreikusten duenarekin ados,

Data:



VII.- UDAL AURREKONTUEN BARNE DAUDEN DIRU-LAGUNTZA IZENDUNAK 
ZUZENEAN EMATEA

KONTSEPTU:
Xedea, aurrekontuko diru-hornidura eta onuraduna aurrekontu-gastuetan beren-beregi 
zehazturik agertzen diren kasuak. 

Kasu hauetarako ez dago oinarri arautzailerik ezta deialdi publikorik ere, emakida 
egintzak (Alkatetza Dekretua) oinarri arautzaile izaera dauka. Diru-laguntza hauek 
ez daukate araudi zehatzik, eta hortaz, DLOk eta DLOAk zehazten dutenaren menpe 
daude. 

DIRU-LAGUNTZA HAUETARAKO BETE BEHARREKO BALDINTZAK: 
Emakida egintzan (Alkatetza Dekretua) honako puntu hauek barne sartu behar dira: 

a) Diru-laguntzaren xedea eta onuradunak, egindako aurrekontuko diru-
kopuruarekin ados.  

b) Gastua aurreikusten duen aurrekontu-kreditua eta diru-laguntza bereiziaren 
zenbatekoa, onuradun bakoitzeko (bat baino gehiago balira).

c) Xede bererako diren eta edozein administrazio, edozein entitate publiko zein 
pribatuk, edo estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko edozein 
erakundek eman ditzakeen beste diru-laguntza, laguntza edo baliabide 
batzuekin egon litezkeen bateragarritasun edo bateraezintasunak.

d) Diru-laguntza ordaintzeko epeak eta moduak, aurretiazko ordainketak eta 
banku-kontuan diru-sarrerak egiteko aukera, eta onuradunek aurkeztu 
beharreko berme-erregimena.

e) Diru-laguntza emakidaren xedea bete dela onuradunak zein epetan eta nola 
justifikatu behar duen, baita dirua zertan aplikatu den ere. 

f) Beren-beregi aipatu behar da diru-laguntza hauetarako DLOk eta DLOAk 
zehazten dutena aplikatuko dela, publizitate eta konkurrentzia printzipioak 
aplikatzeko horiei eragiten diena kenduta. 



VIII.- INTERES PUBLIKOAGATIK EDO ARRAZOI SOZIAL EDO 
EKONOMIKOENGATIK DEIALDI PUBLIKOA EGITEA ZAILTZEN DUTEN DIRU-

LAGUNTZA ZUZENETARAKO EMAKIDA ZUZENA

KONTSEPTU: 
Uneko diru-laguntzak dira, aktibitate zehatza burutzen duten entitateei emanak. 
Aktibitatea egin baino hilabete edo bi hilabete lehenago diru-laguntza eskatzen diote 
Udalari, eta horrek erabakitzen du ematen duen ala ez, modu zuzenean. 

Kasu hauetan ez dago oinarri arautzaile edo deialdi publikorik, emakida egintzak 
(Alkatetza Dekretua) oinarri arautzaile  izaera dauka. Diru-laguntza hauek ez 
daukate arautzen dituzten araudi zehatzik, eta hortaz, DLOk eta DLOAk esaten 
dutenaren menpe daude. 

DIRU-LAGUNTZA HAUETARAKO BETE BEHAR DIREN BALDINTZAK:
Emakida egintzan (Alkatetza Dekretua) honako puntu hauek barne sartu behar dira: 

- Emakida zuzena dela aipatzea, deialdi publikoa zailtzen duten interes publikoko, 
sozialeko edo ekonomiako arrazoiak baitaude.  
- Diru-laguntzaren emakidarako interes publikoko arrazoi zehatzak aipatzea, deialdi 
publikoa zailtzen dutenak, eta hortaz, diru-laguntza zuzenean ematea justifikatzen 
dutenak. 
- Diru-laguntzaren onuradunak, zenbatekoa eta gastua hartzen duen aurrekontu-
partida aipatzea. 
- Beren-beregi aipatu behar da diru-laguntza hauetarako DLOk eta DLOAk zehazten 
dutena aplikatuko dela, publizitate eta konkurrentzia printzipioak aplikatzeko horiei 
eragiten diena kenduta. 
- Xede bererako diren beste diru-laguntza, laguntza edo baliabide batzuekin egon 
litezkeen bateragarritasun edo bateraezintasunak aipatzea. 
- Onuradunen obligazioak aipatzea.
- Diru-laguntza ordaintzeko epeak eta moduak, aurretiazko ordainketak eta banku-
kontuan diru-sarrerak egiteko aukera, eta onuradunek aurkeztu beharreko berme-
erregimena.
- Diru-laguntza emakidaren xedea bete dela onuradunak zein epetan eta nola 
justifikatu behar duen, baita dirua zertan aplikatu den ere. 
.



IX-  ITZULTZE PROZEDURAREN HASIERA
IZAPIDETZEKO PROZEDURA: Alkatetza Dekretua

Txosten zk.:
Gaia: xxxxxx eguneko ebazpenaren bitartez emandako diru-laguntzaren itzultze 
prozeduraren txostenarekin hasteko akordioa. 
Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa:
Interesduna (onuraduna edo entitate laguntzailea):
IFK:
Helbidea:
Ondorioz (diru-laguntzak egiaztatzeko egintzen, beste organoen eskaera 
arrazoituaren, ……………. salaketaren), aipatu diru-laguntzaren buruzko honako 
gertakari hauen berri izan dugu: 
(DLOren 37. artikuluaren arabera, zehaztu behar da itzultzea arrazoitzen duten zein 
obligazio bete ez diren, baita diru-laguntzaren zenbateko diru-kopururi eragin dion.)
Xxxxxxx egunean diru-laguntza ordaindu zenez, aipatu gertakariak itzultze arrazoi 
bezala aipatzen direnez Diru-laguntzen Lege Orokorraren (DLO) 37. artikuluan, eta 
aztarnen arabera, emandako diru-laguntza osoari eragiten dietenez (edo diru-
laguntzaren xede diren xxx euroko zenbatekoari), honakoa proposatzen da DLOren 
42.2 artikuluak dioenarekin bat eginik:  arauz kontra jasotako edo emandako dirua 
itzultzeko prozedurarekin hasteko akordioa egitea, atzerapenaren interesak barne.  
Diru-laguntzen Lege Orokorraren Araudiko (DLOA) 94. artikuluak aurreikusten 
duenarekin ados,  akordioa jakinarazi beharko zaio onuradunari edo entitate 
laguntzaileari, eta hamabost eguneko epea eman alegatzeko edo egoki jotzen dituen 
dokumentuak aurkezteko. 



X.-  ITZULTZE PROZEDURAREN EBAZPENA
Izapidetzeko Prozedura: Alkatetza Dekretua

Itzultze Txosten zk.:
Ebazpen data: 
Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa: 
Interesduna (onuraduna edo entitate laguntzailea):
IFK:
Helbidea:
Erreferentziako itzulketa-espedientean adierazitako jarduketak ikusita eta amaitutzat 
emateko beharrezkoak diren guztiak direla kontuan hartuta, espedientea ebazteko 
erabakia hartu beharra dago honako honexen arabera:
EGITATEZKO AURREKARIAK
Lehenengoa. ……….(e)(a)n, ……… euroko dirulaguntza eman zitzaion ……… 
onuradunari, ……….(e)(a)n gauzatu zen eta honako baldintza hauen eraginpean 
geratu zen, besteak beste (kasuan kasukoak aipatu):
Bigarrena. Organo honek jakin zuenez, baldintza horiek ez ziren behar bezala bete. 
Hori dela eta, ………(e)(a)n .................. euroko zenbatekoa itzultzeko espedienteari 
eman zitzaion hasiera, eta interesdunari eman zitzaion horren berri.
Hirugarrena. Itzulketa-prozedura hasteko erabakiaren jakinarazpenean adierazitako 
hamabost eguneko epean, interesdunak (kasuan kasuko aukera zehaztu):

1. Alegazioen idazkia eta kasuan kasuko agiriak aurkeztu zituen, bidezkoa ez zela 
adierazi zezatela eskatzeko. Hala ere, ez zuen beste alegaziorik egin, DLOko 
42.3. artikuluari dagokionez APE-AJLko 84. artikuluaren arabera emandako 
osteko entzunaldi-izapidean. [Hala badagokio, bidezkoa izan ez dela adierazi 
(APE-AJLko 84.4. artikulua) edo alegazio berrien eta aurkeztutako agirien berri 
eman].

2. Ez zuen alegaziorik aurkeztu.
Laugarrena. Egiaztatu egin da dirulaguntza lortzean/ezartzean (DLOko 37. artikuluaren 
arabera itzulketarako arrazoitzat hartzen diren egitate eta inguruabar frogatuak aipatu).

Honako hauxe ezarri beharra dago aurreko egitateetan:

ZUZENBIDE-OINARRIAK

Lehenengoa. Organo honek behar besteko eskumena dauka, erreferentziako 
dirulaguntzaren itzulketa ebazteko. Izan ere, dirulaguntza eman zuen organoa izan 
zen, eta, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorreko 41.1. artikuluan xedatutakoaren 



arabera, organo horrek eskatu behar du itzultzeko, hori egiteko suposamenduren bat 
dagoela uste duenean.
Bigarrena. DLOko 37. artikuluan xedatutakoaren arabera, bidezkoa da jasotako 
dirulaguntzak itzultzea eta dirulaguntza ordaindu zenetik itzulketari buruzko erabakia 
hartu arte sortutako berankortasun-interesa eskatzea. Horretarako, ..................... 
paragrafoko .............. letran adierazitakoa hartuko da kontuan, besteak beste. 
Suposamendu honetan, inguruabar hori gertatu egin da, honako honexengatik: 
…………
Hirugarrena. (kasuan kasukoa adierazi):

1. Aurkeztutako alegazioen aurrean, honako hauxe hartu behar da kontuan: ……..
2. Interesdunak ez zuen alegaziorik aurkeztu, horretarako emandako hamabost 

eguneko epean.
Laugarrena. DLOko 37.1. artikuluan xedatutakoaren arabera, betebeharpekoari 
itzulketagatik eskatu beharreko berankortasun-interesak kalkulatzeko, dirulaguntza 
ordaindu zenetik itzulketari buruzko erabakia hartu zen arte igarotako epea hartu 
beharko da kontuan, hau da, gure kasuan, …....()tik ......(e)ra. DLOko 38.2. artikuluan 
xedatutakoaren arabera, gainera, ezarri beharreko tasa diruaren legezko interesa 
izango da gehi %25, Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legean beste zerbait 
xedatzen ez bada. Sorrarazpen-epealdiko ekitaldietan, estatuko aurrekontu orokorrei 
buruzko legeetan honako tasa hauek ezarri ziren: %....... (..... urterako) eta %………. 
(..... urterako). Horren ondorioz, bidezkoa da hurrengo likidazioa egitea eta, 
horretarako, itzuli beharreko ............ euroko zenbatekoa oinarritzat hartzea.
1. urtea: ..........(e)tik ………….(e)ra
Ezarri beharreko tasa:
Urtean sorrarazitako interesak: 
(Likidazio partzial bera urte bakoitzerako). Likidazio partzial horiek batuz gero, 
XXX(e)koa izango da sorrarazitako berankortasun-interes guztien zenbatekoa.
Adierazitakoa, aipatutako aginduak eta ezarri beharreko gainerako guztia kontuan 
hartuta


