
 

 

ESKORIATZAKO UDALA 

Gizarte Zerbitzuetan diharduten elkarteentzako diru laguntzak arautzen dituzten 
oinarriak 

 

1. Helburua 

Beraien jarduera Gizarte Zerbitzuen alorrean egiten duten elkarteei funtzionamendu gastuetarako 
zein proiektuak egiteko diru laguntzak, norgehiagoka erregimenean, ematea da oinarri hauen 
helburua. 
2. Erakunde onuradunak 

Diru laguntza eskatu ahal izango dute legez eratutako eta Eusko Jaurlaritzako elkarteen 
erregistroan inskribatutako irabazi-asmorik gabeko erakundeek, baldin eta gizarte zerbitzu 
jarduerak Eskoriatzan garatu edota betetzen badituzte edo zerbitzuaren onuradunak 
eskoriatzarrak badira, eta jarduera horiek deialdi honetako helburuarekin bat baldin badatoz. 

Beraien jarduera gizarte zerbitzuetako alorrean garatu beharko dute eta helburutzat izan beharko 
dute parte hartzea bultzatzea, gizarte boluntariotza eta herritarren arteko elkartasuna sustatzea 
eta honako talde baten edo batzuetan integratzeko edo gizarteratzeko arazoak dituzten pertsonei 
arreta egitea: haurrak, gazteak, emakumeak, ezinduak, hirugarren adinekoak, gutxiengo 
etnikoak, preso ohiak, mendekotasunak dituztenak, pasadizoko jendea eta arrisku sozialean 
egoteagatik gizarte zerbitzuen laguntza behar duen edozein talde. 
Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan beharko dituzte. 

 
Udal honek aurreko urteetan emandako diru laguntza behar bezala justifikatuta izan beharko 
dute. 

3. Diru laguntzak jaso ditzaketen jarduerak 

Diru laguntzak honako hauek finantzatzeko izango dira: 

• Gizarte zerbitzuetako arloan jarduera zehatzak garatzea, esaterako, honako hauek: 
hitzaldiak, zabalkunde kanpainak, prestakuntza ikastaroak antolatzea, biztanleriaren 
zenbati sektoreren aisialdia eta asoziazionismoa sustatzea. 

• Gizartean integratzea helburu duten taldeei zuzendutako jarduera edota ekintzak. 
• Taldeei arreta eskaintzea gizarte zerbitzuen eta osasun arloan.   
• Elkarte eskatzaileen mantenimendua: telefonoa, faxa, bulego materiala, ekipamendu 

txikia eta abar. 

4. Eskaerak 
 
4.1.- Epea: 

Eskaerak aurkezteko epea HILABETEKOA izango da iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den biharamunetik kontatzen hasita. Azken eguna larunbata edo jaieguna balitz, 
hurrengo egun baliodunera luzatuko da epe amaiera. 
 



 

Eskaerak telematikoki aurkeztu beharko dira, udalaren egoitza elektronikoan. 

 
Eskatzaileak aurkeztutako proiektuaren dokumentazioa osatu gabea edo urria dela egiaztatuko 
balu Udalak, 10 egun naturaleko epea emango dio eskatzaileari akats edo hutsegite hori 
konpontzeko, eta epe hori bukatuta, zuzenketa egin ez badu, eskaria besterik gabe artxibatu 
egingo dira. 

 
4.2.- Aurkeztu beharreko agiriak: 

 
Elkarte bakoitzak formatu digitalean aurkeztu beharko du eskaera: 
 
1. Eskaera-orri orokorra.  Bertan, honako hauek jasotzen dira: 

• Berariazko baimena zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ditu-
ela egiaztatzeko (baimenik ematen ez bada, horiek egiaztatzeko agiriak aurkeztu be-
harko dira). 

• Zinpeko aitorpena, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluaren 2. eta 3. zenba-
kietan adierazitako debeku-kausetako batean ere ez dagoela adierazten duena. 

• Beste erakunde batean kontzeptu horrengatik diru-laguntza eskatu izanari buruzko zin-
peko aitorpena. 

2.Eskaera-orriarekin batera ondorengo dokumentazioa ere aurkeztu beharko da: 

• Elkarteari buruzko datu bilketa  (I.Eranskina) 
• Identifikazio Fiskaleko Kodea 

 
5. artikulua.- Balorazio irizpideak 

 
Eskatutako beharkizunak betetzen dituzten eskaeren artean diru laguntzen banaketa egiteko 
honela jokatuko da: 

 
• Elkarte eskatzaileak gizarte arloan izandako jarraitasuna eta egonkortasuna. 10 puntura 

arte. 
• Eskoriatzako onuradun kopurua. 40 puntura arte. 
• Zailtasun sozialak dituzten herritarrei hobekuntza pertsonala, familiarra edo beste mota 

batekoa lortzen laguntzeko elkarteak eskaini ditzakeen zerbitzu eta ekintzak kontuan 
hartuko dira. 15 puntura arte. 

• Genero ikuspegia txertatzea edo emakumeen eta gizonezkoen berdintasuna sustatzea. 5 
puntura arte. 

• Jarduerak Eskoriatzan egitea. 25 puntura arte. 
• Udal gizarte zerbitzuekin elkarlanean aritzea eta koordinatzea. 25 puntura arte. 
• Euskararen normalizazioari egiten zaion ekarpena: 

• Elkarteak euskararen normalizazio irizpideak izateagatik: 5 puntura arte. 

• Jarduerak euskaraz gauzatzeagatik: 5 puntura arte. 

 
 
 
 
 
 



 

6. artikulua.- Aurrekontua 
 
Dirulaguntza hauetarako ondorengo diru kopurua  izango da 2022ko ekitaldi honetan: 
 
0300.481.230.00.01 partidatik 4.700 € 
0300.481.231.60.01 partidatik 1.000 € 
 

 
 7. Artikulua. Proposamena egitea eta erabakitzea 
 
Eskatutako agiriak aurkeztu ondoren, Gizarte Zerbitzuetako Batzordeak aztertuko ditu 
aurkeztutako eskaerak eta, horrelakorik izanez gero, txosten teknikoak; eta diru laguntzak 
emateko proposamena egingo dio Alkateari. 
 
8. artikulua.- Erakunde eskatzaileari jakinaraztea 
 

Eskariak aurkezteko epea amaitzen denetik kontatzen hasita hilabete eta erdiko epean 
jakinaraziko zaie eskatzaileei organo eskudunak hartutako erabakia. Epea amaitutakoan Udalak 
ez balu berariaz inolako erabakirik hartu eskaeraren bati buruz, eskaera ez dela onartu ulertu 
beharko da. 

9. artikulua. Justifikazioa 
 

Dirulaguntzaren justifikazioa egiteko ezinbestekoa izango da diruz lagundutako aktibitateak edo 
jarduerak eginak izatea eta udaletxean ondoko agiriak aurkeztea: 

1. Eskaera orri orokorra 
2. Eskaera orriarekin batera, diruz lagundutako proiektuari buruzko memoria aurkeztu be-

harko da (II. eranskina). Bertan, besteak beste, honakoak jasotzen dira: 
o Diruz lagundutako proiektua dela-eta izandako sarreren eta gastuen balantzea, 

hasieran aurkeztutako aurrekontuari egokitu dela egiaztatzeko. Balantze hori 
organo eskudunak onartuta eta erakundeko idazkariak ziurtatuta egon beharko 
da. Hasieran aurkeztutako aurrekontuari zein neurritan egokitu zaion balantzea 
egiaztatzeko, justifikazioarekin batera hasierako aurrekontuarekiko balantzeak 
izandako desbideraketa taula aurkeztu beharko da, eta desbideraketarik izanez 
gero, horiek justifikatzeko txostena ere egin beharko da. 

o Proiektuak sortutako gastuen zerrenda sailkatua (JUSTIFIKATZEKO KONTUA) 
honako hauekin: hartzekodunaren identifikazioa, faktura zenbakia edo froga-
balio baliokidea duen dokumentua, zenbatekoa, fakturaren data eta ordainketa 
eguna. 

o Eskatutako beste dirulaguntzen aitorpena. 

        3.-Gastuen justifikazioa: 

• Jarduerak sortutako gastuen jatorrizko fakturak aurkeztu beharko dira (ordain-
keta egiaztatuta) behar bezala beteta. Diruz lagundutako jarduera osoarengatik 
aurkeztu beharko dira fakturak, nahiz eta Udalak emandako dirulaguntza hasie-
rako aurrekontua baino txikiagoa izan. 

• Justifikatuko diren gastu guztiak erakunde eskatzailearen izenean egon behar 
dira, dirulaguntza jasotako urteko data izan behar dute eta diruz lagundutako 
proiektuarekin bat etorri behar dira. 

• Fakturek, gutxienez, honako hauek izan beharko dituzte: 



 

o Faktura egiten duen enpresa edo pertsona fisikoaren datu guz-
tiak:  izena, helbidea, Identifikazio  Fiskaleko Kodea (IFK) edo Nortasun 
Agiria (NAN). 

o Diru laguntzaren onuradunak ordaintzeko jaulkitako fakturak izan be-
harko dira, eta bertan jaso beharko dira bere izena, helbidea eta IFK, 
kontzeptua, unitateak, koste totala unitateko, koste totala eta Balio Eran-
tsiaren Gaineko Zerga (BEZ) banakatua edo BEZ barne den, faktura 
zenbakia, jaulkipen data eta ordainketa modua. BEZa salbuetsita duten 
operazioetan hori egiteko arauaren erreferentzia jaso beharko da. 

• Langileen gastuak justifikatzeko: 
o Jarduerarekin lotutako langile guztien zerrenda, erakundeko ordezkariak 

ziurtatua; bertan adierazi beharko da bakoitzak egindako lan edo funtzi-
oak, horretan emandako denbora eta kostea. 

o Kontratuak, nominak, Gizarte Segurantzari kotizatu izanaren buletinak 
(TC/1 eta TC/2 dokumentuak) edo erregelamenduz horiek ordezkatzen 
dituztenak eta  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ) kon-
tzeptuagatik egindako atxikipenak Ogasunean sartu izanaren dokumen-
tuak. 

 
10. artikulua. Ordaintzeko epea eta modua 

 
Diru laguntza bi alditan ordainduko da: 

 
- Lehenengo ordainketa, % 60a, gehienez ere hilabeteko epean diru laguntza emateko erabakia 
hartzen denetik kontatzen hasita. 
- Bigarren ordainketa, % 40a, txostena aurkeztu eta proiektua diru laguntzaren deialdiko 
azaroaren 29a baino lehen % 100ean egin dela dokumentu bidez justifikatu ondoren. 

 
11. artikulua.- Diru laguntzaren erregularizazioa 

 
Benetan izandako gastu eta diru sarrerak ikusita, emandako diru laguntza zuzenduko da diru 
laguntzaren bigarren ordainketa egin behar denean. 

 
Diru laguntza ematerakoan kontuan hartutako baldintzak aldatzen baldin badira edo helburu 
berarekin beste erakunde batzuk emandako diru laguntzarik jasoz gero, horiek diru laguntza 
emateko erabakia aldatzea ekar dezakete bigarren ordainketa egiterakoan. 
 
12. artikulua. Euskararen erabilera 

Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa nor-
malizatzeari buruzko 179/2019 Dekretuak ezarritakoa betez, diruz lagundutako jarduerak herritar-
multzo zehaztugabe batekin zuzeneko harremana edukitzea berekin dakarrenean, euskararen 
erabilera normala bermatu beharko da, hargatik eragotzi gabe gaztelania erabiltzea. 

Halaber, jarduera horretan egiten diren komunikazio edo argitalpenetan euskarari emango zaio 
lehentasuna. 

13. artikulua.- Betebeharrak ez betetzea 
 
Oinarri hauetan aurreikusitako betebeharren bat ez betetzeak, emandako diru laguntza 
berrikustea ekarriko du eta hala behar izanez gero, diru laguntza deuseztatzea, gutxitzea edo 
itzularaztea. 



 

 
14. artikulua.- Bateragarritasuna beste diru laguntza batzuekin 
 
Udalak emandako diru laguntza bateragarria izango da helburu bererako emandako beste 
edozeinekin. 
Hala ere, diru laguntza ezin izango da izan, bera bakarrik edo beste laguntza batzuekin batera, 
diruz lagundutako jardueraren kostua baino handiagoa. 
 
15. artikulua.- Diru laguntza bertan behera uztea edo baliogabetzea 
 
Diru laguntza berraztertzeko eta, hala bada, bertan behera uzteko arrazoia izango da diru 
laguntza jasotzea eskatutako baldintzak bete gabe. 
 
16. artikulua.- Interpretazioa 
 
Oinarriak interpretatzerakoan eta garatzerakoan sor daitezkeen zalantzak Gizarte Zerbitzuetako 
batzordeburuak erabakiko ditu. 
 
17. artikulua.- Araudi osagarria 
 
Oinarri hauetan berariaz ezarrita ez dagoenetarako, estatuko azaroaren 17ko 38/2003 Legean 
ezarritakoa zein diru laguntza arloan indarrean dagoen gainerako legedia aplikatuko da. 
  



 

I. ERANSKINA/ANEXO I 
ELKARTEARI BURUZKO DATU BILKETA/ RECOGIDA DE DATOS SOBRE LA 

ASOCIACIÓN 

 

URTEA/AÑO: 
 

ELKARTEAREN IZENA / NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN 

Izena/Nombre:    

 

Elkartearen hasierako data/Año de fundación: 

 

 

ELKARTEAK HELBURU DUEN KOLEKTIBOA/ COLECTIVO AL QUE SE DEDICA 

Haurrak / Infancia 
Gazteak / Juventud 
Ezinduak / Minusvalías 
Gutxiengo etnikoak / Minorías 

Étnicas 

Pasadizokoak / Transeúntes 
Preso izanak / Persona exreclusa 
Drogazaleak/ P. drogodependiente 
Bestelakoak / Otros................ 

 

ELKARTEAREN HELBURU OROKORRA/ OBJETIVO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELKARTEAREN HIZKUNTZA IRIZPIDEAK / CRITERIOS LINGÜÍSTICOS DE LA 

ASOCIACIÓN 

 

 
BAI 
Si 

EZ 
No 

EZ 
DAGOKIO 

No 
corresponde 

Elkarteari buruzko informazioa (webgunea, sare sozialak,…) euskaraz 

ematen da?/¿Se ofrece en euskara la información relativa a la asociación (web, redes 

sociales…)? 

   

Harrera (telefonoz edo aurrez aurre) herritarrak aukeratutako hizkuntzan 

egiten da?/¿La atención al ciudadano/a se realiza en el idioma que él/ella haya elegido? 
   

Elkartearen barne dokumentu eta agirietan euskara erabiltzen da?/¿Se utiliza 

el euskara en los documentos internos de la asociación? 
   

Antolatzen diren jarduerak edo ematen den zerbitzua euskaraz izateko 

neurririk hartzen da?/¿Se adoptan medidas para ofrecer en euskara bien el servicio 

bien las actividades que se organizan? 

   

Kontratazio berrietan euskara jakitea baloratzen da?/¿Se valora el conocimiento 

del euskara a la hora de realizar nuevas contrataciones? 
   

Bestelakorik/Otros…    

 

 

 

JARDUERAREN DATUAK/DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD 

Jardueraren izena/Denominación de la actividad: 
 

Jardueraren lurralde eremua/ 
Ambito territorial de la actividad: 

Udalerria/ 
Local 

Lurraldea/ 
Comarcal 

Herrialdea/ 
T.Histórico 

EAE/ 
CAPV 

Lekua/Lugar de realización: 
 

Jardueraren egutegia/ 
Calendario de la 

actividad: 

Hasierako data/ 
Fecha de inicio: 

 

 

Bukaera 

data/ Fin: 
 

20....an ekintza honetako aurrekusitako erabiltzaile kopurua/ Nº de personas previstas en esta actividad 

en 20....: 

 Elkartekoak/De la asociación: 

 Eskoriatzakoak/De Eskoriatza: 

 



 

Jardueraren deskribapena (Nori zuzenduta, ezaugarriak ...) 

Descripción de la actividad (A quién está dirigido, características...) 

 

 

 

Helburuak/Objetivos: 
 

 

 

 

Ebaluatzeko adierazleak / Indicadores de evaluación: 
 

 

 

 

GENERO IKUSPEGIA/ PERSPECTIVA DE GÉNERO   

 Bai/Sí Zerbait/Algo Ez/No 

Kontuan hartu da/Se ha tenido en cuenta    

Ahaleginak egin dira hizkera sexistarik ez erabiltzeko/Se ha 

intentado no utilizar un lenguaje sexista 
   

Genero-ikuspegia zaindu da, emakumeen behar bereziak kontuan 

hartuz/Se ha cuidado, teniendo en cuenta las necesidades especiales 

de las mujeres 

   

Emakumeentzako proiektu espezifikoa da/Es un proyecto específico 

para mujeres 
   

 

 

JARDUERAREN HIZKUNTZA/IDIOMA DE LA  ACTIVIDAD 
Euskaraz 
Euskera 

Gazteler
az 

Castellan
o 

BIETAN 
En los dos 

Ez dagokio 
No 

corresponde 

Harrera - 1. kontaktua / Acogida- primer contacto     

Elkarrizketak /Entrevistas     

Hizlariak, tailer emaileak/Ponentes     

Propaganda (kartelak, eskuorriak…) / Carteles, folletos…     

Beste batzuk/Otros:     

 



 

AURREKONTUA/PRESUPUESTO 

Kontzeptua/Concepto Gastuak/Gastos Diru-sarrerak/Ingresos 

   

   

   

   

   

   

GUZTIRA/Total:   

DEFIZITA/Déficit: € 

 

Beraz, Eskoriatzako Udalari, guztira, ondorengo diru laguntza eskatzen diogu/ Por tanto, 

solicitamos al Ayuntamiento de Eskoriatza la siguiente cantidad: 
 

...........................  €. 

 

 

Data eta sinadura / Fecha y firma 

 
 
  



 

II. ERANSKINA/ANEXO II 
JUSTIFIKAZIOAREN MEMORIA/ MEMORIA JUSTIFICATIVA 

URTEA/AÑO: 

 

ELKARTEARI BURUZKO DATUAK / DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

Izena/Nombre: 

 

Zuzentzen zaion kolektiboa/Colectivo al que se dedica: 

 

 

JARDUERAREN DATUAK/ DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD 

Jardueraren izendapena /Denominación del proyecto : 

 

 

Proiektuaren garapenaren laburpena (zertan datzan, nori zuzendu zaion, nola egin den, 

ebaluatzeko erabilitako indikadoreak, erabilitako metodologia ...)/Breve resumen del desarrollo 

de la actividad ( en qué ha consistido, a quién ha estado dirigido, cómo se ha desarrollado, 

indicadores de evaluación utilizados, metodología ...) 

 

 

 

 

Jardueraren lurralde eremua/ 

Ámbito territoral de la actividad 

Udalerria/ 

Local 

Lurraldea/ 

Comarcal 

Probintzia/ 

Provincia 

EAE/ 

CAPV 

20......an Jardueraren benetako erabiltzaile kopurua/Número de personas usuarias reales en la 

actividad en el 20....: 

  - Elkartekoak/De la asociación: 
  - Eskoriatzakoak/De Eskoriatza   

Proiektuaren garapenean aldaketa nabarmenak gertatu badira (jarduerak, epeak, hartzaileak, 

aurrekontuak...), azaldu zein diren aldaketa horiek eta zergatik gertatu diren/Si se han producido 

cambios significativos en el desarrollo del proyecto ( actividades, plazos, personas usuarias, 

presupuestos...), indicarlos, así como los motivos que han inducido a ese cambio. 

 

 

 



 

Egin proiektuari buruzko balorazio labur bat/Haz una pequeña valoración del proyecto. 

 

 

 

GENERO IKUSPEGIA/ PERSPECTIVA DE GÉNERO   

 Bai 

Sí 

Zerbait 

Algo 

Ez 

No 

Kontuan hartu da/Se ha tenido en cuenta    

Ahaleginak egin dira hizkera sexistarik ez erabiltzeko/Se ha 

intentado no utilizar un lenguaje sexista 

   

Genero-ikuspegia zaindu da, emakumeen behar bereziak kontuan 

hartuz/Se ha cuidado, teniendo en cuenta las necesidades especiales 

de las mujeres 

   

Emakumeentzako proiektu espezifikoa da/Es un proyecto específico 

para mujeres 

   

 

 

GAUZATUTAKO JARDUERAREN HIZKUNTZA/ 
IDIOMA DE LA  ACTIVIDAD DESARROLLADA 

Euskeraz 
Euskera 

Erderaz
Castella

no 

Bietan 
En los 

dos 

Ez dagokio 
No 

corresponde 

Harrera - 1. kontaktua / Acogida- primer contacto     

Elkarrizketak /Entrevistas     

Hizlariak, tailer emaileak/Ponentes     

Propaganda (kartelak, eskuorriak…)/ Carteles, 
folletos… 

    

Beste batzuk/Otros:     

 

JARDUERAREN KOSTU GUZTIA/ COSTE TOTAL DE LA  ACTIVIDAD 
 

Gastuak/Gastos: Diru-sarrerak/Ingresos: 

Aurreikusitakoa/Previsto Benetakoa/Real Aurreikusitakoa/Previsto Benetakoa/Real 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEFIZITA ............................................................................................................ € 

 



 

 

BESTE DIRU LAGUNTZA ESKABIDEEN AITORPENA/DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS   
 

Proiektu honetarako eskatutako beste diru laguntza batzuk/Otras ayudas solicitadas para este 

mismo proyecto 

Administrazio edo 

erakundea 

Administración o entidad 

Eskatutako zenbatekoa 

Cantidad solicitada 

Jasotako zenbatekoa 

Cantidad recibida 

   

   

   

GUZTIRA/TOTAL:   

 

Ez dugu jaso edo eskatu beste inolako laguntzarik/No hemos recibido ni solicitado 

ninguna subvención       
 

 

Nire erantzunkizunpean adierazten dut goian azaldutako datuak egiazkoak direla /Declaro 

bajo mi responsabilidad que los datos arriba citados son ciertos. 

 

Eskoriatzan, 20....ko azaroaren    ……n 

 

Sigilua/sello 
 

 

 

          Idazkariaren sinadura                                                         Lehendakariaren sinadura 
(Izen-abizenak eta NAN-AIZ adieraziz)                                   (Izen-abizenak eta NAN-AIZ adieraziz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JUSTIFIKATZEKO KONTUA. Proiektuaren gastu osoa egiaztatzen duten datuen ardurapeko aitorpena 

CUENTA JUSTIFICATIVA. Declaración responsable que recoje la relación de todos los documentos acreditativos del gasto total del proyecto 

Gastu zuzenak 

Zkia. 

Nº 

Dokumentuaren 

izaera/Naturaleza 

de documento 

Identifikazioa Kontzeptua/Concepto Igorlea 

Emisor 

Data 

Fecha 

Zenbatekoa 

Cuantía 
Egotzitako 

% 

 imputado 

Egotzitako 

zenbatekoa 

Cuantía 

imputada 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      Gastu zuzenak guztira 

Total gastos directos 

€ 

 

Data, sinadura eta erakunde eskatzailearen zigilua/Fecha, firma y sello de la entidad solicitante 


