
LEIOAKO UDALAK EMATEN DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEKO OINARRIAK 
ONESTEN DITUEN ORDENANTZA OROKORRA

Azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorrak (aurrerantzean, DLO), 17.2 artikuluan, 

zehazten du hiru modu daudela udalen diru-laguntzak arautzeko oinarriak onartzeko: 
Aurrekontua exekutatzeko oinarrien markoren bidez, diru-laguntzen ordenantza orokor baten 

bidez edo diru-laguntza mota ezberdinetarako berariazko ordenantza baten bidez. Udal honek 
uste du ordenantza orokorra dela modurik egokiena diru-laguntzak kudeatzeko, zerbitzu eta 

arlo desberdinetako irizpideak bateratzea komeni delako, batez ere, Legea eta bere Araudia 
aplikatzeko hastapeneko fase honetan.  

Hortaz, Ordenantza honek Leioako Udalak eta bere Erakunde Autonomoek ematen dituzten 
diru-laguntza guztiak arautzen ditu, xedea edozein dela ere. Salbuespen bakarra dago, DLO 

aplikatzen den eremutik kanpo geratzen diren diru-laguntzak edo transferentziak, edo legez, 
erregimen berezipean daudenak. Kasu horietan, berariazko ordenantza onartuko da, hala 

balegokio. 

LEHEN ARTIKULUA:

1.- Leioako Udalaren Diru-laguntzetarako Ordenantza Orokorra onartzen da, eta horren bidez, 

Udal honek ematen dituen diru-laguntza guztiak arautzeko oinarriak ezartzen dira – ondorengo 
zenbakian aipatutakoen salbuespenarekin –, eta dagokion testua, jarraian erantsirik doa. 

2.- Hala ere, ez dira oinarri hauen barruan sartuko, honako diru-laguntza, laguntza edo 
transferentzia hauek: 

a) DLOk bere aplikazio eremutik at uzten dituenak, eta zehazki, euren aurrekontua Entitatearen 
Aurrekontu Orokorretan daukaten eta tokiko sektore publikoaren agente ezberdinen artean 

egiten direnak, betiere deialdi publiko baten ondorio ez badira (DLOren 2.2 artikulua), eta 
Udalean ordezkaritza duten talde politikoen diru-laguntzak euren funtzionamendu gastuetarako 

(DLOren 4.d artikulua).

b) Entitatearen beraren aurrekontuaren zordunketapean eginiko transferentziak, Korporazioak 

parte hartzen duen partzuergo edo mankomunitateen aurrekontuen finantzazio globala egiteko 
direnak, guztia edo zati  alikuota; edo tokiko entitateen aldeko kuotak finantzatzeko direnak, 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen xedapen gehigarriak dioen bezala (DLOren 2.2 eta 3. 
artikuluak).     

c) Obra publikoa egiteko kontratu kontzesioaren emakidadunari emandako diru-laguntzak. 



d) Udala beste Administrazio baten laguntzaile gisa parte hartzen duen diru-laguntzak. Kasu 
horietan, entitate emailearen oinarri arautzaileak eta kasu horretarako sinatutako hitzarmena 

aplikatuko dira.

e) Udal, mankomunitate edo bestelako pertsona juridikoen kontraprestaziorik gabeko diru-

emate eta diru-laguntzak eta udal honek parte hartzen duen hitzarmenetatik eratorritako diru-
laguntzak. Azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorraren Araudia (aurrerantzean, 

DLOAO) onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 6. artikuluak 
dioenarekin bat datorren eta dagokien araubide juridikoa  izango dute horiek. 

3.- Entitatearen Aurrekontuan izendunak diren diru-laguntza esleituak. Horietan, emate edo 
hitzarmenak, DLOAOren 65. Artikuluan aurreikusitako edukiarekin, kontzesioaren oinarri 

arautzaile izaera izango du, DLOk xedatzen dituen efektuetarako. 

OINARRI ARAUTZAILEAK

LEHENA. DIRU-LAGUNTZEN XEDEA.

Udal honek, bere erakunde autonomoek eta bere enpresa-entitate publikoek emandako diru-
laguntzen xedeak honakoak izan daitezke: erabilera publikoko edo interes sozialeko edozein 

aktibitate bultzatzea edo auzotar komunitatearen  beharrak eta nahiak asetzeko balio duen 
edozein helburu publiko sustatzea.  Horrez gain, uztailaren 7ko Garapenerako Nazioarteko 

Laguntzari buruzko 23/1998 Legearen 34. artikuluarekin bat, diru-laguntzak eman ahal izango 
dira garapenerako laguntza programa edo proiektuak aurrera eramateko.

Diru-laguntzen deialdi  publikoetan edo zuzeneko emakida dagokien kasuetan, ebazpen edo 
hitzarmenetan zedarrituko dira objektua, baldintzak eta kasuan kasuko helburua.

BIGARRENA. ONURADUNEN BALDINTZAK.

1. Diru-laguntzen onuradun izan ahalko dira emakida oinarritzen duen aktibitatea aurrera atera 
behar duten pertsona fisiko edo juridikoak, betiere DLOren 13. artikuluko 2 eta 3. puntuek 

zehazten dituzten debekuren batek eragiten ez badie.  Aipatu 2. ataleko e) ahapaldian azaltzen 
den egoeraren efekturako, eskatzaileak bere zerga beharrak beteta dauzkala ziurtatu beharko 

du.   

2. Diru-laguntza pertsona juridiko batek eskatzen duenean, diruz lagundutako aktibitatea bere 

objektu edo helburu sozialen barruan sartu ahal izatea eskatuko da.



Halaber, deialdiak beren-beregi aurreikusten duen diru-laguntzen onuradun izan ahalko dira:

a) Pertsona juridikoen kasuan, onuradunaren izenean eta bere kontura dagoen diru-laguntzaren 

emakida oinarritzen duten aktibitate guztiak edo zati bat aurrera ateratzeko konpromisoa 
hartzen duten onuradunaren bazkideak, horiek pertsona juridikoak ala fisikoak izanik.

Aurreko ahapaldian aipatu efektuetarako, onuradunaren bazkidetzat joko dira nortasun juridikoa 
duten eta diru-laguntza eskatzen duten federazio edo elkarteen barruan dauden pertsona fisiko 

edo juridikoak. Entitate horiek eta bere kideak onuradun izan daitezen, hitzarmen edo akordioa 
gauzatzeko konpromisoa hartu behar izango dute, behin diru-laguntza emanda, eta bertan, 

diruz lagundutako aktibitateen zerrendak agertu beharko du, diru-laguntzaren kontura exekutatu 
beharrekoak, baita onuradun izatea onartzen deneko adierazpena ere, eskaeran adierazitako 

terminoen araberako obligazioekin.   Entitate horien bazkideek, aurrera eramateko konpromisoa 
hartu duten aktibitateez, betebehar hauek izango dituzte: justifikatzea, itzultzea eta arau-

hausteengatiko erantzukizunak, DLOren honako artikulu hauek zehazten duten terminoen 
arabera: 30.6, 40.2, lehen ahapaldia eta 53.eko a) letra.  

Diru-laguntza eskatzen duen konfederazio, federazio edo entitatean DLOren 13. Artikuluko 2 
eta 3 puntuetako egoerarik jazoz gero, ezin izango zaie diru-laguntza eman ez entitateari, ezta 

bere bazkideei ere, azken horiek eragozpenik ez izanda ere.  

Onuradunaren bazkideren batekin aipatu egoerarik jazoz gero, honakoek bakarrik jaso ahal 

izango dute diru-laguntza: konfederazio, federazio edo elkarte eskatzailea eta eragozpenik ez 
duten haren bazkideek. 

Onuradunaren bazkideek eta onuradunak berak mankomunitate lez agertu nahiko balute 
proiektu edo aktibitatearen garapenean, diru-laguntza jasotzeko baldintzen balorazioa 

bakoitzaren baldintzak gehituz erabakiko da, baina onuradun izateko baldintzak guztiei 
eskatuko zaizkie.  

b) Nortasun juridikorik ez izanda ere, diru-laguntza ematea motibatzen duten aktibitateak, 
proiektuak edo jokabideak aurrera eraman ditzaketen pertsona fisiko edo juridikoen taldeak. 

Bete beharreko baldintzak dira aipatu taldeak DLOren 13.2 artikuluak zehazten dituen 
debekuetan sartzen diren onuradun izan daitezen, taldearen eta bere bazkide guztien kasuan.  

Suposizio horien kasuan, beren beregi  aipatu beharko dira eskaeran eta emakidaren 
ebazpenean taldekide bakoitzak hartutako exekuzio konpromisoak, baita kide bakoitzari 

aplikatu beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa ere, onuraduntzat joko baitira horiek ere bai.   



Edonola ere, taldearen ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko dute, ahalorde nahikoa 
izango duena taldeari, onuradun bezala, dagozkion obligazioak betetzeko. Taldea ezin izango 

da desegin DLOren 39 eta 65. artikuluek zehazten dituzten epeak iragan arte.   

Taldeko kideek mankomunitate lez jokatu nahi dutenean proiektu edo ekintzaren garapenean, 

diru-laguntza jasotzeko baldintzak eta balorazioa kide bakoitzarenak gehituz erabakiko da. 

c) Ondasun erkidegoak edo edozein unitate ekonomiko zein ondare banatu, honakoak 

bezalaxe: jabeen erkidegoak, jaraunspen-erkidegoak, parte-hartzeen kontu elkarteak, eta 
orokorrean, nortasun juridikorik ez izanik ere, ondare oinarria eta administrazio komun 

egonkorra duten entitateak, betiere proiektuak, aktibitateak edo jokabidea aurrera atera ahala 
izanez gero edo diru-laguntza ematea motibatzen duen egoeran egonez gero.  

Onuradun izateko baldintzak ez zaizkio erkide edo partaide bakoitzari  exijituko. Ez dute 
onuradun izaerarik izango, baina horrek ez du suposatzen partaidetza kuotaren araberako 

erantzukizunik izango ez dutenik itzultzearen kasurako. Hori  aurreikusita dago DLOren 40. 
artikuluko, 2. ataleko hirugarren ahapaldian, edo diru-zehapenen kasuan,  lege bereko 69. 

artikuluko 1. artikuluan. 

3. Deialdi bakoitzak zehaztuko ditu diru-laguntza eskatzeko baldintzak eta horiek ziurtatzeko 

modua, DLOren 23.2 artikuluko e) letrak dioena betez. Aipatu eskaerei erantsirik joan behar 
duten agiri  eta informazioak zehaztuko dira, bai  DLOk aipatzen dituenak, bai DLOAOkoak, baita 

diru-laguntzaren modalitatearekin bat datozenak ere, bereziki, deialdiaren xede diren proiektu 
edo programak aurrera ateratzeko beharrezko diren baliabideak eta egitura ziurtatzen 

dituztenak, edo eskatzaileak emakida legitimatzen duen egoeran egotea. 

Udalarekiko zerga obligazioen ziurtagiririk aurkeztea ez da beharrezkoa izango, ziurtagiri horiek 

emakida prozedurako organo izapidegileak batuko baititu zuzenean. Hala ere, eskatzaileak 
beren-beregi ukatuko balu ziurtagiri  horiek batzeko baimena, eskaerarekin batera aurkeztu 

beharko ditu bere kabuz. 

4. DLOren 23.4 artikuluak xedatzen duenaren babespean, aurreko ahapaldian aipatzen diren 

agiri  eta informazioen ordez, deklarazio arduratsua aurkez daiteke. Kasu horretan, behin 
behineko ebazpen proposamenean emakidaren onuradun agertzen direnei eskatu beharko zaie 

deklarazio horretan egia dela ziurtatzen duten agiriak aurkeztea, 15 egun baino lehen, 
deklarazio arduratsua bera ez bada baldintza horiek ziurtatzeko bidea, DLOAOren 26. 

artikuluarekin eta aplikagarriak diren bestelako xedapenekin bat etorriz.  

Behin behineko ebazpenean onuradun gisa agertzen ez direnei, beste onuradunen 

alegazioetarako, uko egiteko edo errekurtso administratiboetarako tramitearen ondorioz, behin 
betiko proposamenean agertu beharko balute, errekerimendu berbera egingo zaie lehenago. 



Entzute tramitea baztertuko balitz prozeduran ez agertzearren eta interesatuen beste gertaera, 
alegazio eta proba batzuk aintzat ez hartzearren, agiriak aurkezteko errekerimendua behin 

betiko ebazpen proposamena baino lehen egingo da, 15 eguneko gehienezko epea emanez.    

5. Onuradun izateko baldintza bat administrazioko autoritate edo notario aurrean aurkeztutako 

deklarazio arduratsuaren bidez egin daitekeen kasuetan, betetzat joko da exijentzia, betiere 
eskatzaileak deklarazioa izenpetu badu eta organo emaileari zuzenduta badoa. 

HIRUGARRENA. EMAKIDARAKO PROZEDURA.

Diru-laguntzak emateko ohiko prozedura norgehiagoka izango da. Prozedura horri  honako diru-
laguntzetan bakarrik uko egingo zaio: 

a) Entitatearen Aurrekontu Orokorrean izendun bezala aurreikusita daudenak. Ezin izango dira 
izendun izan kreditu-aldaketa ez-finko bidez sortutako kredituak, Udalbatzak onartutakoak izan 

ezik. 

b) Emakida edo zenbatekoa lege mailako arau batek inposatzen dituenak. Horiek emateko 

prozedura bere araudi propioarekin bat datorren prozedurari jarraituko zaio. 

c) Interes publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioko arrazoiak ziurtatzen direnak, edo  

beherago dagoen 5. arauak barne hartzen dituen eta ongi  justifikatuta egonik, euren deialdi 
publikoa zailtzen dutenak.  

LAUGARRENA. NORGEHIAGOKA PROZEDURAREKIN ZERIKUSIA DUTEN BERARIAZKO 
AURREIKUSPENAK.

Norgehiagoka bidezko prozedura ofizioz hasiko da dagokion deialdiaren bidez. Deialdi horrek 

DLOren 23.2 artikuluak zehazten duen edukia izango du, Legearen 34.1 artikuluak aipatzen 
duen gastua aurretiaz onartzeari uko egin gabe. Prozedura deialdia eta hautaketa prozedura 

bakarra izan daiteke, edo urtean zehar hautaketa prozedura anitz dituen deialdi irekia, deialdiari 
dagozkion dekretu edo ebazpenetan zehazten denaren arabera.  

Deialdia irekia bada, aplikatzen ez den zenbatekoa beranduagoko ebazpenetara eraman 
daiteke. Kasu horretan, organo emaileak beren beregi  adostu beharko ditu eraman beharreko 

zenbateko horiek, baita horiek aplikatuko diren denboraldia ere (DLOAOren 59. art.).

Deialdia lurraldeko aldizkari  ofizialean eta Udalaren iragarki taulan; hala ere, nahikoa izango da 

iragarki  taulan, udal web orrian edota udal aldizkarian argitaratzearekin balizko onuradunek 
udalerrikoak izan behar duten kasuetan. 



a) Eskaerak aurkezteko modua eta epea

Diru-laguntzen deialdiak interesatuek bakarrik izenpetuko dituzte, edo zuzenbidean baliozkoa 

den edozein modutara ordezkapena ziurtatzen dutenek.  Deialdietan zehaztuko dira eskaera 
ereduak, eta horietan, edo eranskinean, finantzazioa eskatzen den aktibitatearen deskribapena, 

eskatutako zenbatekoa azaldu beharko dira, eta diru-laguntzaren izaera aintzat harturik 
deialdiak aurreikusiko balu, aurrekontua ere azaldu beharko da. Aurrekontu hori, deialdiak 

kontrakorik aurreikusten ez badu, zenbatetsia izango da, bai  osoko zenbatekoari dagokionean, 
baita partida bakoitzaren zenbatekoari dagokionean ere. Aurrekontuaren gaineko gehiegizko 

kostuak ez du diru-laguntza handitzeko eskubiderik emango.

Eskaerak aurkezteko epea deialdietan finkatuko da aurkeztu beharreko dokumentazioaren 

bolumena eta hori lortzeko zailtasuna aintzat harturik. Epe horrek 15 egun naturaletik gorakoa 
izan beharko du, deialdia argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. 

b) Diru-laguntzak emateko irizpideak.

Aurre-ebaluazio fasean, onuradun izateko beharrezko baldintzak ziurtatu dutenen artean, 
baloraziorik altuena dutenei emango zaizkie diru-laguntzak. Organo kolegiatuak ezin izango ditu 

baldintza horiek aintzat hartu ebaluazioan; hala ere, gutxieneko baldintzak gaindituta, baloratu 
ahal izango dira. 

Deialdiek eskaeren balorazio irizpideak zehaztuko dituzte aktibitatearen izaera, bilatzen den 
interes publikoaren erdiespen onen edota eskatzailearen babestu beharreko egoeraren 

arabera, eta lehentasun ordena eta horien neurketa finkatuko dituzte, eskatzaileen arteko 
gardentasun, objektibotasun, berdintasun eta diskriminazio ezaren printzipioak bermatze 

aldera; hala ere, diru-laguntzaren modalitatea dela-eta aukeratutako irizpideak neurtezinak 
diren deialdietan, denek pisu erlatibo bera dutela kontsideratuko da eskaeren balorazioa 

egiteko (DLOAOren 60. art.). 

Deialdian esleitutako kreditua nahikoa bada, eskaera kopurua aintzat harturik, lehentasun 

ordena finkatzeko baldintza salbuetsiko zaie zehaztutako baldintzak betetzen dituzten eskaerei 
(DLOAOren 55. art.). 

c) Aurre-ebaluazio fasea.

Horrela deialdietan, aurre-ebaluazioa egongo da. Instrukzio organoak (pertsona bakarrekoa) 
egiaztatuko ditu onuradun izateko diren balio-handitze automatikoko beharrezko baldintzak. 



Hala ere, ezin izango da, inolaz ere, aurre-ebaluazioa luzatu lehentasuneko irizpideen 
aplikaziora ebaluazio fasean onartuak izateko baldintzak betetzen dituztenen artean.

Aurre-ebaluazio faseko emaitzak audientzia tramitean jakinaraziko zaizkie interesatuei 

gainerako espedientearen jarduerekin batera, eta instruktoreak jaulki  beharreko txostenean 
jasoko dira, DLOren 24.4 artikuluko ahapaldiak aurreikusten duen bezala. Fase honetan 

baztertutako eskatzailerik balego, behin behineko ebazpen proposamena egin beharko da 
baztertuen izenekin eta baztertzearen arrazoiarekin. 

Aurre-ebaluazio fasea ezartzen den deialdietan eta fase hori  ez dutenetan ere, pertsona 
bakarreko instrukzio organoak eskatu beharko dio deialdiaren baldintzak betetzen ez dituen 

interesatuari  akatsak zuzentzeko 10 egun baliodun epean, DLOren 23.5 artikuluak dioenari 
jarraiki. 

d) Deitutako diru-laguntzen gehienezko edo balioetsitako zenbatekoa.

Deialdietan, deitutako diru-laguntzen gehienezko zenbateko osoa adieraziko da, baita deialdi 
berririk gabe gehi daitekeen zenbatekoa ere, beti DLOAOren 58. artikuluak aipatzen dituen 

baldintzak betez gero.  

DLOAOren 59. artikuluaren babespean egiten diren deialdi irekietan, epea amaituta 

dirulaguntzak eman direnean eta eman beharreko gehienezko zenbatekoa agortu ez bada, ez 
aplikatutako zenbatekoa transferitu daiteke dagozkien ondorengo ebazpenetarako. Kasu 

horretan, gainerako denboraldietan erabili  ez diren diru publikoak, aldi bakoitzerako 
aurreikusitako diru-laguntza kopuruaren arabera emango dira, edo egoera hori estimaezina 

bada oinarri sendoekin, diru kopuru berdinetan zatitu eta banatuko da zenbatekoa.

DLOAOren 56. artikuluaren babespean dagoen txostenaren behar baino lehenagoko 

tramitatzearen kasuan, deialdian agertuko den gehienezko zenbateko osoa balioetsia izango 
da, eta beren-beregi  aipatu beharko da bertan diru-laguntza ematea kreditu egoki eta nahikoa 

egotearen baldintzapean dagoela, emakidaren ebazpenaren momentuan.   

e) Diru-laguntzaren zenbateko bereizia edo hori erabakitzeko irizpideak.

Eskatzaile bakoitzari eman dakiokeen diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa, deitutako 

zenbatekoaren barruan,beharraren kostu balioetsia edo hautatutako aktibitate, proiektu edo 
programaren kostu osoa. Hala ere, deialdietan finantzazio publikoa proportzio jakin batera 



muga daiteke, betiere eman daitekeen gehienezko zenbateko osoa zehaztuz.   Bigarren 
suposizio horren kasuan, balizko gehiegizko finantzazio publikoa kalkulatuko da, behin 

proiektua edo aktibitatea amaituta, justifikatutako benetako kostu osoaren gainean ekarpenak 
eman behar duen proportzioa erreferentzia bezala hartuz.  

Deialdietan zehaztu ahal izango da eskatzaile bakar batek aurkez ditzakeen gehienezko 
aktibitate edo proiektu kopurua.

Finantzagarria den kostu osoa erabakitzeko, eskatzaileak emandako aktibitate bakoitzaren 
balioetsitako kostua izango da abiapuntua, eta hortik kenduko dira deialdiaren baldintzetara 

egokitzen ez diren partidak edo programa zein proiektua aurrera ateratzeko beharrezko 
estimatzen ez diren horiek. Horrela, zenbateko doitua aterako da, eta hortik, bere kasuan, diruz 

lagundu daitekeen gehienezko zenbatekotik eskatutako gehiegizko zenbatekoa kenduko da.   
Behin hori jakinda, jasotzeko lehentasun ordena ebaluaziotik ateratako puntuazio ordenatik 

ateratzen dena izango da.  Doikuntza horietan onuradunak parte ahal izango du hala 
dagokionean, oinarri hauen g) ahapaldiak aurreikusten duenarekin ados. 

Emakida ebazpenean finkatu behar den emandako zenbatekoa ezin izango da gainditu 
exekuzioan jazotako desbideratzeengatik.  



f) Zenbatekoa eskatzaileen artean proportzionalki banatzea. 

Deialdiek aurreikus dezakete, diru-laguntzak jasotzeko baldintzak betetzen dituztenek 
eskatutako zenbatekoen batuketa deialdiak zehaztutako zenbatekotik gora badago, zenbateko 

hori onuradunen artean proportzionalki banatzea proiektuen aurrekontu doituen proportzioaren 
arabera, aurreko oinarriarekin edo onartutako programarekin ados, betiere diru-laguntzaren 

baldintzak, objektua eta xedea aldatzen ez badira.  Hala ere, onuradun edo proiektuak jaso 
beharreko zenbateko bereizia nahikoa ez balitz diru-laguntza eraginkorra izan dadin, edo 

banaketak onuradun gehienen adostasunik ez balu, ez litzateke banaketarik egingo.  

g) Eskaerak berriro egitea.

Diru-laguntzaren xede denean onuradunak aurrera eraman beharreko aktibitateak finantzatzea 

denean, onuradunari eskaera berriro egitea eska dakioke, emandako diru-laguntzaren 
zenbatekoa eskatutakoaren erditik behera dagoen kasuetan, balorazio irizpideak aplikatzearen 

ondorioz edo banaketa erabakitzearen ondorioz. Lehen kasuan, onuradunari eskatuko zaio 
zehaztea zein ekintza mantentzeko konpromisoa hartzen duen, azkenean emango den 

zenbatekoaren baldintzak doitze aldera.   

Eskaerak organo kolegiatuaren adostasuna behin lortuta, egindako guztiarekin, organo 

eskudunari bidaliko zaio ebazpena eman dezan. 

Edonola ere, eskaerak berriro egite horrek diru-laguntzaren objektua, baldintzak eta xedea 

errespetatu beharko ditu, baita ezarritako balorazio irizpideak ere, zenbateko berriak zehazteko 
behar diren doikuntzak egiteari utzi gabe.  

Eskatutako zenbatekoa murriztu ala ez, Administrazioak baldintzak edo eskatzaileak aktibitatea 
aurrera eramateko modua aldatzea (DLOAOren 61. art.) proposatzen duen kasuetan, diru-

laguntza onartzea lortu beharko da. Hala ere, onartutzat joko da aldatzeko proposamenean 
baldintzak garbi azaltzen badira eta onuradunak ez badu kontrako jarrerarik aurkezten 

jakinarazpena jaso eta 15 eguneko epean, betiere hirugarrenen eskubideei  kalterik egiten ez 
zaien bitartean.  

Murrizketak eskatutako zenbatekoari bakarrik eragiten dionean eta eskatutakoaren erditik 
behera ez balego, inplizituki onartuta dagoela ulertuko da, emandako diru-laguntzari uko 

egiteko aukera alde batera utzi gabe. 



h) Prozedura antolatu, bideratu eta ebazteko prozedurarako organo eskudunak. 

Emakida prozedurako jarduera guztiak betetzeko organo eskudunak instrukzio organoa, organo 

kolegiatua eta organo emailea izango dira, DLOren 10., 23., 24., eta 35. artikuluek aipatzen 
dituztenak. 

Prozeduraren instrukzio organoa Udaleko langile bat izango da, deialdian izendatuko dena. 

Ebaluazioa organo kolegiatu batek egingo du, eta Alkateak edo berak delegatzen duen 
zinegotziak presiditukoa. Bokalak organo emaileak izendatuko ditu funtzionario, lan-kontratudun 

finko edo zinegotzien artean, eta ezin izango dira, guztira, hiru baino gutxiago izan. Hitza bai 
baina botorik ez duen idazkaria Udaleko langile bat izango da.

Emakidaren ebazpena Alkateak eman beharko du, edo bere kasuan, emakidaren momentuan 
eskumen hori delegatuta daukaten organoek. 

i) Ebazpenaren edukia eta jakinarazteko epea. 

Oinarri  arautzaileak eta deialdiaren baldintzak betetzea motibatzeko horiek aipatuko dituen 
emakida ebazpenak honako hau esan beharko du:  

• Diru-laguntza emango zaion onuraduna edo onuradunen zerrenda, zenbatekoak bereizirik, 
jarraitutako ebaluazio irizpideekin. Horrez gain aipatuko dira gaitzetsi  diren eskaerak eta hartu 

ez diren eskaerak uko egiteagatik, eskubideari uko egiteagatik edo gerora sortutako ezintasun 
materialagatik. 

• Onuradunek hartutako konpromisoak. Diru-laguntzaren zenbatekoa eta diru-laguntza jasotzea 
onuradunak berak proposatutako aktibitateren bat egitearen menpe dagoenean, proposamen 

horrek edo proposamena egin zen agiria garbi zehaztuta egon beharko dute (DLOAOren 62. 
art.). 

• Onuradun izateko baldintza tekniko eta administratiboak beteta ere, hautatutakoen 
puntuaziotik behera egoteagatik eta deitutako gehienezko zenbatekoaren barruan ez 

sartzeagatik diru-laguntza eman ez zitzaienen zerrenda, puntuazio altuenetik baxuenerako 
ordenan. 

Eskatzaileok itxaron zerrendan geratuko dira, uko egiteagatik diru-laguntzaren bat efekturik 
gabe geratuz gero, diru-laguntza eman ahal  izango zaielako, betiere, gutxienez, ukatutako 

eskaera bati diru-laguntza emateko kreditu nahikoa askatu bada (DLOAOren 63.3. art.). Horri 
buruz, ezin izango da kreditu askatutzat konputatu deialdi jakin baten zenbatekoa gehiagotzen 



duena (aurreko 4. oinarriko d) ahapaldiarekin ados), deialdi  ezberdin batetik baldin badator 
“itxaron zerrendako” eskatzailerik balego. Eskatzaile horiek lehentasuna dute itxaron zerrendan 

dauden deialdiko diru-laguntza jasotzeko.  

Prozedura ebatzi eta jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da, deialdia 

argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita. Hala ere, deialdia irekia bada, deialdian bertan 
zehaztutako datatik aurrera zenbatzen hasiko da eskaerak ebatzi eta aurkezteko epea. 

DLOren 25.5 artikuluaren bat, bidezko ebazpena interesatuei jakinarazi ez bazaie gehienezko 
epea amaitzerakoan, diru-laguntza eskaera ez onartutzat joko da administrazio-isiltasunagatik. 

BOSGARRENA. INTERES PUBLIKO, SOZIAL, EKONOMIKO EDO HUMANITARIOKO 
ARRAZOIAK EDO BERE DEIALDI PUBLIKOA ZAILTZEN DUTEN ETA ONDO 
JUSTIFIKATUTA DAUDEN BESTELAKO ARRAZOIAK ZIURTATZEN DIREN DIRU-
LAGUNTZAK ZUZENEAN EMATEKO AURREIKUSPENAK.

a) Objektua eta modalitateak.

DLOren 22.2 artikuluak dioenaren babespean, zuzenean eman ahal izango dira honako diru-
laguntza hauek: 

• Alkateak beharrezko eta egoki jotzen dituenak, TEOLren 21.1.m) artikuluaren neurrien 
markoaren barruan bere kabuz hartzeko autoritatearekin,  eta bere ardurapean, katastrofe edo 

zorigaitz publikorik balego edo horiek jazotzeko arrisku larria. Udalbatzari berehala jakinarazi 
beharko lioke kasu horretan. 

• Bere osoko kudeaketarako egiten diren  garapenerako laguntzako funtserako ekarpenak, bai 
zenbait Administraziok sortutako pertsonifikazio publikoen aldekoak, bai DLOren 5.2 artikuluko 

aurreikuspenekin ados dauden hitzarmenenekin ados, betiere pertsonifikazio edo hitzarmen 
horietan udal honek parte hartzen baldin badu.  

• Interes sozialeko eske publikoei laguntzeko xedea dutenak, gizarte lanaren arloan aitortutako 
ospea duten erakundeek sustatutakoak.  

• Udalerriko biztanleen ezusteko beharrizan egoeretan sorosteko xedea duten bestelakoak, 
beste baliabide batzuen bidez egin ezin direnak, eta helburua betetzeko zorrozki behar den 

zenbatekoarekin. 

b) Araubide juridikoa.



Diru-laguntza hauei  oinarri hauetan zehaztutako araubidea aplikatuko zaie, bere izaerarekin 
bateragarria den horretan, aurreko 4. oinarriak aurreikusten dituenak salbuetsita. 

c) Onuradunak.

Onuradun izan daitezke emakida motibatzen duen egoeran daudenak. Laguntza hauek duten 
izaera berezia aintzat harturik, onuradunak salbuetsita egongo dira DLOren 13.2 artikuluak 

arautzen dituen baldintzetatik. 

d) Entitate laguntzaileak.

Udalak banatu ahal izango ditu oinarri honetan araututako emakida zuzenekoak diren diru-

laguntzak entitate laguntzaileen bitartez. Entitate horiek organismo eta gainerako erakunde 
publikoak, Udalak osotasunez edo gehiengoz partaide den merkataritza-sozietateak, auzo 

elkarteak eta izaera soziala duten irabazi asmorik gabeko entitateak izan daitezke, DLOren 16. 
artikuluak arautzen duen hitzarmena aurretiaz izenpeturik. 

SEIGARRENA. EMANDAKO DIRU-LAGUNTZEN PUBLIZITATEA.

Emandako diru-laguntzak hiruhileko natural bakoitzaren osteko hurrengo hilabetearen barruan 
argitaratu beharko dira eta denboraldi  horretan emandako guztiak argitaratuko dira. Publizitate 

hori Udaleko iragarki taularen eta Udal web orriaren bitartez egingo da. 

ZAZPIGARRENA. EMANDAKO DIRU-LAGUNTZA ONURADUNAK NOLA ZABALDU BEHAR 
DUEN.

Onuradunak publizitate egokia eman beharko dio diruz lagunduta dagoen programa, aktibitate, 
inbertsio edo jardueraren finantzazioak duen izaera publikoari. Zabaltzeko bideak honakoak 

izan daitezke: entitate emailearen irudi instituzionala txertatzea edo finantzazio publikoari 
erreferentzia egiten dioten testuak kartel, oroitzapenezko plaka, material inprimatu, bitarteko 

elektroniko edo audiobisual, komunikabideetan eginiko aipamen edo diruz lagundutako 
objektuarentzat egoki diren eta aipatutakoak bezain eraginkor diren bestelakoak. 

Pertsona fisikoentzat diren izaera sozialeko laguntzen kasuan, zabaltzeko baldintza egintzat 
joko da emandako diru-laguntzak Udaleko iragarki taulan argitaratzearekin. 



ZORTZIGARRENA. BERARIAZKO LIBURU ETA ERREGISTRO KONTABLEAK DIRU-
LAGUNTZA MODU EGOKIAN JUSTIFIKATZEN DELA BERMATZEKO.

Justifikazioak egindako gastuaren justifikazio kontu modalitatea hartu behar duen kasuetarako, 
onuradun den entitate edo pertsonak diruz lagundutako programa edo aktibitatetik banatutako 

kontabilitatea egin beharko du, bere kontabilitate ofizial barruko berariazko kontuen bidez edo 
horretarako beren-beregi  irekitako erregistro liburuen bidez.  Kontu edo erregistro horietan, 

banan-banan agertu beharko dute fakturek eta gastua justifikatzen duten gainerako agiriek, 
hartzekodunaren eta agiriaren identifikazioarekin, BEZ eta diruz laguntzen ez diren bestelako 

zergak aparte dituen zenbatekoarekin, jaulkitze eta ordaintze datekin, eta diru-sarrera 
afektuekin edo programa zein aktibitatea aurrera eramateko beharrezko diren diru-sarrerekin. 

Kontuetan edo erregistro liburuetan programari  dagozkion gastu eta diru-sarrera guztiak 
agertuko dira, kostuaren zati bat bakarrik diruz lagunduta badago ere.

Hala ere, liburuak ez dira beharrezkoak izango justifikazio kontu murriztua erabil daitekeen 
kasuetan, DLOAOren 72.3 artikuluak eta hamahirugarren oinarriko lehen ataleko 2. ahapaldiak 

aipatzen dutena.  

Kontabilitateko egoera-orrien bidez justifikatzea dagokien kasuetan, onuradunak bete beharko 

ditu egoera horiek, aplikagarria zaion kontabilitate araudiarekin ados. Diru-laguntzaren 
zenbatekoa mugatzeko bezain beste xehetasun eduki beharko du. 

Modulu bidezko justifikaziopean dauden onuradunek ez dute izaera kontableko edo 
merkataritzako liburu, erregistro edo agiririk aurkeztu behar izango. 

BEDERATZIGARRENA. DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK.

Diruz lagundu ahal izango dira DLOren 31. artikuluko lehen eta bigarren ataletan zehazten 

diren baldintzak batzen dituzten gastuak. Hala ere, kobratzeko baldintza lez, ez da beharrezko 
izango egindako gastuagatiko hartzekodunentzako ordainketa ziurtatzea.

Bereziki, aurrean aipatu artikuluan aurreikusitakoen babespean, honakoak hartuko dira diruz 
lagundu daitezkeen gastutzat:  

a) Onuradunarenak diren eta diruz lagundutako aktibitatea aurrera eramateko erabiltzen diren 
ondasun higiezinen, ekipo informatikoen eta bestelako ondasun mugigarri ibentariagarrien 



amortizazio gastuak. Horretarako, DLOren 31.6 artikuluak aipatzen dituen baldintzak betetzeaz 
gain, entitate onuradunak ezin du aldatu diru-laguntza eman aurretik aplikatzen zuen 

amortizazio irizpidea, eta ezin da Sozietateen gaineko Zergari  buruzko Araudiak (uztailaren 
30ean 1777/2004 Errege Dekretuz onartua) ofizialki onartzen dituen amortizazio tauletatik 

ateratzen den gehienezko zenbatekoa gainditu.   

b) Finantzazio gastuak, aholkularitza juridiko edo finantzarioko gastuak, notario eta erregistro 

gastuak, diruz lagundutako proiektua aurrera eramateko diren adituen gastuak, berariaz 
administrazioari  dagozkionak (diruz lagundutako aktibitatearekin zuzenean zerikusirik dutenak 

eta ezinbestekoak direnak aktibitatea egoki prestatu edo exekutatzeko), eta oinarri hauekin bat 
datozen berme exijigarriak betetzetik eratorritako gastuak. 

c) BEZ eta zeharkako zergak, berreskuragarriak edo konpentsagarriak ez badira. 

d)  Onuradunak diruz lagundutako aktibitateari  egotzitako zeharkako kostuak, orokorrean 

onartutako kontabilitate printzipio eta arauei zentzuz dagozkienak, eta kasu guztietan, kostu 
horiek aktibitatea egin den denboraldiari badagozkio.

e)  Eskuratzea, egitea edo hobetzea, guztiz edo zati baten, diru-laguntzen bidez egin den 
ondasun inbentariagarriak dirulaguntza eman zen xede zehatzerako erabili beharko dira. 

HAMARGARRENA. AZPIKONTRATATZEA.

Diruz lagunduta dauden programak osatzen dituzten aktibitateak osorik edo zati baten 
azpikontrata daitezke, DLOren 29. artikuluak oeta DLOAOren 68. artikuluak ezartzen dituzten 

baldintzak eta debekuak errespetatuz, eta deialdiek ez badute beren-beregi azpikontratatzea 
galarazten edo azpikontrata daitekeen zenbatekoa mugatzen, emakida onuradunaren egoera 

pertsonalak aintzat hartuz egite aldera. 

HAMAIKAGARRENA.  DIRU-LAGUNTZAREN XEDEA BETETA DAGOELA ETA JASOTAKO 
FUNTSAK APLIKATU DIRELA JUSTIFIKATZEKO ONURADUNAK BETE BEHAR DUEN 
OHIKO EPEA.

Diru-laguntzen deialdiak denbora nahikoarekin argitaratu beharko dira onuradunak behar duen 

astia izan dezan aktibitatea eta dagokion justifikazioa eraginkortasunez egin ahal izateko. 
Horretarako, hala beharko balitz, aurreko aurrekontu ekitaldian hasi  beharko da espedientea 

tramitatzen, DLOAOren 56. artikuluak aurreikusten duen bezala. 



Aktibitate bat finantzatzeko diren diru-laguntzen kasuan, emakida ebazpenek aktibitatea 
garatzeko epeak zehaztuko dituzte, lan-egitaraua edo onuradunak egindako proposamena eta 

aurrekontu kredituen iragankortasunetik eratorritako mugak aintzat harturik.

Hurrengo oinarrian zehaztutako ordainketa modua dena delakoa izanik, justifikazioa aurkezteko 

epeak ezin izango du hilabetea gainditu, aktibitatea garatzeko edo funtsak aplikatzeko epea 
bukatzen denetik aurrera zenbatzen hasita, interesatuek eskatzearen ondorioz eman daitekeen 

luzapenari uko egin gabe.   Emakida ebazpena jakinarazi aurretik egindako gastuen ziurtagiriak 
onartuko dira eskaera aurkeztu ostekoak baldin badira. Aurreko bederatzigarren oinarriarekin 

ados, egindako gastuagatiko hartzekodunei  egin beharreko ordainketak justifikatzea 
derrigorrezko baldintza ez bada ere kobratzeko, Administrazio emaileak eta finantzazio 

kontroleko organoek egiaztatu ahal  izango dute, gerora, ordainketak egin diren ala ez, hurrengo 
17. oinarrian aurreikusitako ondorioekin.

HAMABIGARRENA. JUSTIFIKAZIOA AURKEZTU ONDOKO ORDAINKETAK ETA 
AURRETIAZKO ORDAINKETAK ETA KONTUKO DIRU-SARRERAK EGITEKO AUKERA, 
BAITA ONURADUNEK, BERE KASUAN, EMAN BEHARREKO BERME ERREGIMENA ERE.

Hurrengo oinarrian aurreikusten diren modu eta baldintzapean aurkeztu beharreko justifikazioa 
eta DLOAOren 84. artikuluko terminoen menpe dagoen egiaztapena, ezinbesteko baldintzak 

izango dira onuradunaren aldeko obligazioa onartzeko eta ordaintzeko, hurrengo atalean 
aurreikusten diren kasuetan izan ezik. Horietan, aurretiazko ordainketak baimen daitezke. 

1. Aurretiazko ordainketa.

Gizarte ekintza edo nazioarteko laguntzarako proiektu edo programak finantzatzeko irabazi 

asmorik gabeko entitateei  edo horien federazio, konfederazio edo taldeei  ematen zaizkien diru-
laguntzen kasuan aurretiaz ordain daiteke, baita hala eskatzen duten bestelako entitate edo 

pertsona onuradunen kasuan, diruz lagundutako aktibitatea aldi batean finantzatzeko baliabide 
nahikorik ez duten bitartean. 

HAMAHIRUGARRENA. ONURADUNAK NOLA JUSTIFIKATU BEHAR DUEN DIRU-
LAGUNTZAREN XEDEA BETE DUELA ETA JASOTAKO FUNTSAK APLIKATU DITUELA. 

Onuradunak diru-laguntza justifikatuko du gastuaren justifikazio kontuaren bidez. 

1. Gastuaren justifikazio kontua. 



Jarduera txostena eta txosten ekonomikoa edukiko ditu kontuak, DLOAOren 72. artikuluak 
aurreikusitako xehetasunekin.  Hala ere, txosten ekonomikoa DLOAOren 74. artikuluak 

zehazten duen gutxieneko edukira murritz daiteke kontu hartzaile baten txostena erantsiz gero 
eta artikuluak zehazten dituen beste baldintzak betez gero.  Halaber, 60.000 eurotik beherako 

diru-laguntzen kasuan, justifikaziorako balio juridikoa izan dezake justifikazio kontu 
sinplifikatuak, DLOAOren 75. artikuluak azaltzen duen edukiarekin, faktura edo proba-agiri 

baliokideen beharrik gabe. Azken kasu horretan, deialdia sustatzen duen zentroko zerbitzuek 
egiaztatuko dute, ausaz, diru-laguntza ondo aplikatu dela zentzuz garbi utz dezakeen 

egiaztagirien lagin bat, eta horretarako, hautatutako ordainagiriak bidaltzea eska daiteke.  
Sakontasunez egiaztatuko da aztertutako laginean irregulartasun garrantzitsurik aurkituz gero. 

Hala ere, DLOAOren 72.3 artikuluaren babespean, faktura bakarrarekin egiazta daitekeen 
ondasunak erosi edo zerbitzu konkretuak kontratatzea xede bakarra duten diru-laguntzen 

kasuan,  onuradunak jarduera txostena eta gastuari dagokion faktura prestatu eta 
aurkeztearekin nahikoa izango du, Administrazioak lau urteko epean egin dezakeen 

egiaztapenari  uko egin gabe, DLOAOren 85. artikuluak dioenarekin bat. Onuraduna 
kontabilitatea eramateko beharra duen enpresa edo entitatea balitz, fakturak dagokion apunte 

kontablearen datuak jaso beharko ditu. 

Garapenerako laguntzei emandako diru-laguntzak justifikatzeko, honako berezitasun hauek 

hartuko dira kontuan: 

a) Finantzatutako gastuak atzerriko monetarekin ordaindu badira, justifikazioak bi zati  izango 

ditu: moneta erostearen kostua eta erosi den monetarekin egindako eta ordaindutako gastuak. 

b) Egiaztagirien legezkotasuna eta trafiko juridikoan duten balioa gastua egin da herrialdeko 

legearen arabera baloratuko da, formaz zuzena den dokumentazioa eskuratzeko dauden 
benetako posibilitateak aintzat harturik. 

c) Onuraduna den Espainiako entitatearen (GKE), kontrako alderdiaren edo finantzatutako 
proiektuaren toki arduradunaren izenean jaulkitako fakturak eta agiri  baliokideak onartuko dira, 

betiere gastuak diruz lagungarriak baldin badira eta diru-laguntzari dagozkion xedeetarako 
aplika badaitezke.  Hala ere, aurkako alderdiaren edo proiektuaren tokiko arduradunaren 

izenean jaulkitako fakturak onartuko dira bakarrik dagokion herrialdean legez kanpokoa bada 
Espainiako entitatearen izenean jaulkitzea edo zailtasun larririk badago horretarako.  

Emakida zuzeneko diru-laguntzei  bere izaerara egokitzen diren DLOn aurreikusten diren 
justifikazio arauak eta oinarri hauetakoak aplikatuko zaizkie.

2. Justifikazioa agirien bidez egiaztatzea. 



Agirien bidezko egiaztapena diru-laguntza bakoitzarentzat ezarritako justifikazio moduari 
egokituko zaio, eta bertan, kasuan-kasuko derrigorrezko dokumentazioa aztertuko da. 

DLOAOren 84. artikuluko 2. atalak   aipatzen duen egiaztapen formala aplikagarria denean, 
organo emaileak osoko egiaztapena burutuko du emakidaren hurrengo lau urteetan, lagin 

adierazgarri baten oinarriarekin. 

3. DLOren 30.7 artikuluarekin bat etorriz, hartzaileak egoera jakin bat duelako ematen diren 

diru-laguntzek egoera hori ziurtatzen duen eta zuzenbidean onartuta dagoen edonolako 
justifikazioa bakarrik behar izango dute, emakida baino lehen, egoera hori  benetan existitzen 

dela ziurtatzeko kontrolei uko egin gabe. Adierazitako justifikazio erregimena entitateak 
emandako sarientzako aplikagarria izango da. 

HAMALAUGARRENA. KASU BAKOITZEAN BEHARREZKOTZAT JO DAITEZKEEN 
ORGANO EMAILEAREN ALDEKO BERME NEURRIAK, ERAKETARAKO BALIABIDEAK 
ETA BALIOGABETZEKO PROZEDURA.  

Aurreko hamabigarren oinarriko aurreikuspenekin bat datozen eta exijigarriak diren bermeak 
udal  Diruzaintzan eratuko dira kreditu entitateek edo elkarren bermerako sozietateek utzitako 

abalaren bidez, edo aseguru entitateek emandako kauzio aseguruen bidez, eta organo 
emailearen erabakiarekin baliogabetuko dira, kontuan ordaindu dela edo aurretiazko ordainketa 

behin egiaztatuta, DLOAOren 88. artikuluak esaten duen bezala. 

DLOAOren 42.2 artikuluak aipatzen dituen onuradunek eta kaudimen ekonomiko eta finantzario 

ziurtatua duten entitateek ez dute bermea eratzeko beharrik izango.

Diru-laguntzen helburua ondasun higiezinak osorik edo zati baten finantzatzea denean, 

bermeak eska daitezke helbururako aplikatzen direla probatzeko emakida ebazpenak 
aurreikusten duen denboraldiaren barruan. Berme horiek, kontu-ordainketa edo aurretiazko 

ordainketa bermeetarako aurreikusitako modalitateak eduki ahal izateaz gain, honako formak 
ere izan ditzakete: hipoteka edo bahia, edo finantzatutako ondasunen helburua dagokien 

erregistroetan inskribatzea diru-laguntza eman zen helburu zehatzarekin  (DLOren 31.4).

Entitate pribatuak ez dira salbuetsita egongo berme horiek eratzetik. 

HAMABOSGARRENA. DIRU-LAGUNTZA EMATEKO BALDINTZAK ALDATZEAREN 
ONDORIOZ, EBAZPENA ALDATZEA EKAR DEZAKETEN EGOERAK. 



Finkatutako epeak luzatzea, emandako zenbatekoa murriztea edo aktibitatean sartzen diren 
jarduerak aldatzea barne hartzen dituen kasuetan, emakida ebazpena aldatzea eskatu ahal 

izango diote onuradunek organo emaileari, diruz lagundutako aktibitatearen epea amaitu baino 
lehen. Baimena emango zaie ezusteko arrazoien kausa aurkeztuz gero edo ekintza behar 

bezala burutzeko beharrezko izanez gero, betiere diru-laguntzaren xedea edo objektua 
aldatzen ez bada eta hirugarrenen eskubiderik kaltetzen ez bada. Ez da eskaerarik aurkeztea 

eskatuko aktibitatearen aurrekontuko balioetsitako izaera duten kontzeptuetako aldaketen 
kasuan, hirugarren oinarriarekin bat (DLOAOren 91.2 art.).

Organo emaileak ofizioz alda dezake emakida ebazpena, aurretiaz interesatuari  audientzia 
emanez gero eta funtsak aplikatu baino lehen, emakidarako aintzat hartu diren baldintzen 

ezusteko aldaketaren batek helburu den interes publikoa eragozten edo zailtzen duenean eta 
onuradunak kalte ekonomikorik eragiten ez zaionean.

Diru-laguntzaren onuradunak justifikazioan adierazten duenean aldaketak egon direla 
dirulaguntza emateko aintzat harturiko baldintzetan, eta horrek ebazpena aldatzea ekarri  ahal 

izan balu zehaztu bezala, eta baimena eman aurretik doan baimen administratiboko tramitea 
egin gabe utzi  bada, diru-laguntza ematen duen organoak onartu egingo du aurkeztutako 

justifikazioa, DLOren arabera onuradunari  legozkiokeen zigorrei uko egin gabe (DLOAOren 86. 
art). 



HAMASEIGARRENA. ADMINISTRAZIO EDO ERAKUNDE PUBLIKO EDO PRIBATUETATIK, 
NAZIONALETATIK, EUROPAR BATASUNEKOETATIK EDO NAZIOARTEKO 
ORGANOETATIK DATOZEN XEDE BERBERERAKO DIREN BESTE DIRU-LAGUNTZA, 
LAGUNTZA, DIRU-SARRERA EDO BALIABIDEEKIKO BATERAGARRITASUNA EDO 
BATERAEZINTASUNA.

Diru-laguntzak bateragarriak izango dira administrazio publiko edo pribatuetatik, nazionaletatik, 
Europar Batasunekoetatik edo nazioarteko organoetatik datozen xede berbererako diren beste 

diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideekin, diru-laguntza eskaera justifikatzen duen 
aktibitate edo proiektuaren kostua gainditzen ez bada, beste diru-laguntzen oinarri  arautzaileek 

xeda dezaketenari kalterik egin gabe.  Edozein kasutan ere, diruz lagundutako aktibitatea 
finantzatzeko beste diru-laguntza edo baliabideak lortzea entitate emaileari  jakinarazi  beharko 

zaio.  

HAMAZAZPIGARRENA. DIRU-LAGUNTZA EMAKIDARAKO INPOSATUTAKO BALDINTZAK 
EZ BETETZEAREN GRADUAZIO IRIZPIDEAK, ONURADUNAK AMAIERAN JASO 
BEHARREKO ZENBATEKOA ERABAKITZE ALDERA, EDO BERE KASUAN, ITZULI 
BEHARREKO ZENBATEKOA. 

Diru-laguntza jasotzeko edozein baldintza ez betetzeak, DLOren 37. artikuluak zehazten dituen 
terminoetan, edo denboraz kanpo betetzeak epea erabakigarria zenean helburu publikoa 

betetzeko, eskubide guztia galtzea dakar, eta dirua itzuli behar izatea. 

Kasu horietaz aparte, baldintzak zati  baten betetzeak edo aktibitatearen parte bat bakarrik 

burutzeak epe barruan diru-laguntzaren zati  bat ordaintzea dakar, edo bere kasuan, zati baten 
itzulketa (aktibitate osoari  egindakoaren proportzioa aplikatuz), betiere onuradunak ziurtatzen 

badu zalantzarik gabe konpromisoak bate nahi zituela edo ezinbestean izan dela.

Bereziki, diruz lagundutako aktibitatea prestazio jarraituen bidezkoa balitz, eta bakoitza interes 

publikoaren arabera proportzionalki asebete ahal izango balitz, diru-laguntza emango da 
prestazio bakoitzerako gastuen zenbatekoaren arabera.

Administrazioko zerbitzuek egiaztatzerakoan edo finantzazio kontrolean antzemango balitz 
justifikatutako gastuak, edo zati  bat, ordaindu ez direla diru-laguntza kobratu ondoren, eta 

hartzekodunentzako exijigarriak badira, itzulketa eskatuko da proportzionaltasun printzipioaren 
arabera, hau da, ordaindu ez diren gastuen proportzioaren arabera izango dela itzulgarria diru-

laguntza (DLOAOren 83.1 artikulua). 



HEMEZORTZIGARRENA. SARIAK.

Udalak sarien deialdia egin ahal izango du hezkuntza, zientzia, kultura, arte eta kirol 
eremuetako, edo orokorrean, interes sozialeko aktibitateak promozionatu eta sustatzeko, 

lehentasuna emanez Leioako udalerriarentzat onura zuzena dakartenei.  

Dagokien deialdietan adieraziko da zenbat sari deitu diren, zenbatekoak eta esleitzeko 

irizpideak, saritutako aktibitatearen kalitatearen eta helburu espezifikoarekiko egokitasunaren 
araberakoak. Deitutako sariaren izaerak aukera ematen duen bakoitzean, lehiakidearen 

anonimotasuna bermatuko da esleipenera arte. 

Diru-laguntzaren izaerari  erreparatuta, sarirako hautagai izateko, ez da beharrezkoa izango 

DLOren 13. artikuluak zehazten dituen baldintzak ziurtatzea. 

Sariei, diru-laguntza deialdi guztien publizitateaz gain, ahalik eta zabalkunderik handiena eman 

beharko zaie interesik izan dezaketenen artean. Epaimahai batek esleituko ditu, eta epaimahai 
Udalbatzan dauden talde politikoen ordezkari banak eta deialdiak bere egokitasun eta 

prestakuntzagatik zehazten dituenak, Udalbatzako kide izan ala ez.  

Sariak justifikatzeko, DLOren 30.7 artikuluak aurreikusten duena aplikatuko da. 

HEMERETZIGARRENA. DIRU-LAGUNTZEN KONTROL FINANTZARIOA

1. DLOren hamalaugarren xedapen gehigarriarekin ados, Udal honek eta bere erakunde 
autonomoek emandakoei Lege horren III. tituluak  dioena aplikatuko zaie, finantza kontrolaren 

objektuaz, onuradunak kolaboratzeko duten beharraz, entitate laguntzaileez, diru-laguntzaren 
objektu edo justifikazioarekin zerikusirik duten hirugarrenez, eta langile kontrolatzaileek dituzten 

eskumen eta betebeharrez. Kontrolaren prozedurari, jardueren dokumentazioari  eta txostenen 
efektuei  dagokienez, oinarri  honetan jarraian dauden ataletan xedatutako arauak aplikatuko 

zaizkie.  

2. Entitateak eta bere menpeko erakunde autonomoek emandako diru-laguntzen gaineko 

finantza kontrola Udalaren esku hartzearen bidez egingo da. Diru-laguntza lotuta dagoen arlo 
bakoitzeko arduradun tekniko edota politiko bakoitzak, ordenantza honetan eta dagokion 

deialdian zehazten diren betebeharrekin konplitu dela zehazten duen justifikazio txostena 
egingo dute.  Horretarako, Ordenantza honetako eranskinetan aplikazio prozedurak 

tramitatzeko ereduak daude. 



3. Onuradunen finantza kontrolerako jarduerak, eta bere kasuan, entitate kolaboratzaileena, 
horiei zuzendutako jakinarazpenarekin bidez hasiko dira, eta bertan, honakoa zehaztuko 

garatuko diren aktibitateen gorabeherak eta izaera, horiek beteko dituen kontrol  taldea zein 
egunetan agertuko den, talde horri aurkeztu beharreko dokumentazioa eta beharrezko irizten 

diren bestelakoak. Onuradunei, eta bere kasuan, entitate laguntzaileei jarduerek irauten duten 
bitartean dituzten eskubide eta betebeharrez informatu beharko zaie horiek hastean. 

Jarduera horiek, gainera, Udalaren diru-laguntzak kudeatzen dituen unitateari  jakinaraziko 
zaizkie. 

4. Finantza kontroleko jarduerak diligentzia eta txostenetan dokumentatu ahal izango dira. 
Diligentziak erabiliko dira jarduerak egin bitartean suertatutako egite edo adierazpenak jasota 

uzteko, kontrolaren helburuetarako garrantzitsuak baldin badira.

Txostenak jarduerak amaitzean egingo dira. Txosten horiek honako hauek zehaztuko dituzte: 

azaldutako egiteak, eratorritako ondorioak, eta bere kasuan, antzemandako irregulartasunen 
aurrean, organo jarduleak formulatzeko beharra ikusten duen itzulketa edo zigor prozedurekin 

hasteko proposamenak.

5. Finantza kontroleko txostenak Kontu-hartzailetzak bidaliko dizkie alkate eta azken 

onuradunari. 

6. Txostena ikusirik, alkateak hartuko ditu kudeaketa hobetzeko beharrezkoak diren neurriak, 

eta bere kasuan, dagozkion itzulketa eta zigor prozedurekin hastea dekretatuko du.   

AZKEN XEDAPENA

Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Erregimeneko Oinarriak Arautzen dituena, 70.2 eta 65.2 
artikuluetan dioenarekin ados, honako Ordenantza hau indarrean sartuko da behin betiko 

onartu ondoren, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 15 lan egun igaro ondoren.  


