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Testu hau dibulgaziozkoa da soilik, eta ez du inolako izaera ofizialik. Araua osoa eta 
eguneratua jasotzen da bertan.  

 
 

Apirilaren 29ko 24/2008 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Lurralde 
Historikoko Diru Laguntzen Foru Arauaren Erregelamendua 
onartzen duena. 
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XEDAPEN INDARGABETZAILEAK 

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA Arauak indargabetzea.  

AMAIERAKO XEDAPENAK 

AMAIERAKO XEDAPEN BAKARRA Indarrean jartzea.  

ATARIKO. TITULUAXEDAPEN OROKORRAK 

I KAPITULUA. APLIKAZIO EREMUA 

1. artikulua. Xedea eta araubide juridikoa.  

2. artikulua. Aplikazio eremua.  

3. artikulua. Gauza bidezko laguntzak.  

4. artikulua. Foru entitate publiko enpresarialek emandako kontraprestaziorik gabeko diru 

emateak.  

5. artikulua. Partzuergoek, mankomunitateek edo bestelako nortasuna duten herri erakunde 

batzuek kontraprestaziorik gabe emandako diru laguntzak eta diru emateak, eta 

hitzarmenetatik eratorritako diru laguntzak.  

6. artikulua. Europar Batasuneko fondoen kontura finantzatutako diru laguntzen araubide 

juridikoa.  

II KAPITULUA. DIRU LAGUNTZA GUZTIETARAKO XEDAPENAK 

1 SEKZIOA. Onuradunei eta entitate laguntzaileei buruzko xedapenak 

7. artikulua. Zerga obligazioak betetzea.  

8. artikulua. Gizarte Segurantzarekiko obligazioak betetzea.  

9. artikulua. Diru laguntzak itzultzeak dakartzan obligazioak.  

10. artikulua. Zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izana eta zerga 

egoitza frogatzea.  

11. artikulua. Zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izanaren froga 

erraztea.  

12. artikulua. Foru arauak 12. artikuluan jasotako gainerako obligazioak bete izana 

frogatzea.  

13. artikulua. Onuradun edo entitate laguntzaile izateko debekua baloratzea.  
14. artikulua. Debekuaren hedadura eta iraupena, hura kontratuen amaieraren 

ondorioa denean.  

15. artikulua. Diru laguntzak eskatzen dituzten pertsonen erregistroak.  
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2 SEKZIOA. Publizitatea 

16. artikulua. Diru laguntzen publizitatea.  
17. artikulua. Onuradunak diru laguntza publizitatzea.  

3 SEKZIOA. Jarduerak finantzatzea 

18. artikulua. Diruz lagundutako jardueren finantzaketa propioko ekarpena.  

19. artikulua. Aldi berean emandako diru laguntzen berri ematea.  

20. artikulua. Jardueraren gaineko finantzaketa soberakina.  

4 SEKZIOA. Bermeak 

21. artikulua. Bermeen araubide orokorra.  
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konpromisoak betez aurkeztutako bermeak.  
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bermeak eta kautelazko beste neurri batzuk.  

I TITULUA. DIRU LAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA 
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36. artikulua. Deialdi irekia.  

37. artikulua. Balorazio irizpideak.  

38. artikulua. Onuradunak egin beharreko jarduera zehaztea.  

39. artikulua. Diru laguntzak ebaztea.  
40. artikulua. Ebazpena aldatzea.  

III KAPITULUA. DIRU LAGUNTZAK ZUZENEAN EMATEKO PROZEDURA 

41. artikulua. Aurrekontuetan jasotako diru laguntza izendunak emateko prozedura.  

42. artikulua. Foru arau batek edo lege mailako arau batek Administrazioari ezarritako 

zuzeneko emakida bidez eskuratutako diru laguntzak.  

43. artikulua. Herri, gizarte, ekonomia edo giza arrazoiak edo deialdi irekia zailtzen duten 

eta behar bezala frogatzen diren bestelako arrazoiak akreditatuta zuzenean ematen diren 
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diru laguntzak.  

II TITULUA. DIRU LAGUNTZAK KUDEATU ETA ZURITZEKO PROZEDURA 

I KAPITULUA. BIRKONTRATATZEA 

44. artikulua. Diruz lagundutako jarduerak birkontratatzea.  

II KAPITULUA. DIRU LAGUNTZAK ZURITZEA 

1 SEKZIOA. Xedapen orokorrak 

45. artikulua. Diru laguntza zuritzeko modalitateak.  

46. artikulua. Zuritzeko epea zabaltzea.  

47. artikulua. Zuritzeko modua.  

48. artikulua. Diru laguntzaren baldintzak aldatzeak diru laguntza egiaztatzean dituen 

ondorioak.  

2 SEKZIOA. Kontu zurigarria 

1 AZPISEKZIOA. Kontu zurigarria eta gastuaren frogagiria aurkeztea 

49. artikulua. Kontu zurigarriaren edukia.  

50. artikulua. Gastuen frogagiriak balioztatzea eta zigilatzea.  

2 AZPISEKZIOA. Kontu zurigarria auditoretza egin duten pertsona edo sozietateen 

txostenarekin batera aurkeztea 

51. artikulua. Kontu zurigarria auditoretza egin duten pertsona edo sozietateen 

txostenarekin batera aurkeztea.  

3 AZPISEKZIOA. Kontu zurigarri erraztua 

52. artikulua. Kontu zurigarri erraztua.  

3 SEKZIOA. Moduluak 

53. artikulua. Moduluen aplikazio eremua.  

54. artikulua. Moduluak eguneratzea eta berrikustea.  

55. artikulua. Modulu bidez zuritzea.  

56. artikulua. Moduluen araubidera bildutako onuradunen betebehar formalak.  

4 SEKZIOA. Kontabilitate egoerak aurkeztea 

57. artikulua. Kontabilitate egoeren bidez zuritzeko kasuak.  

5 SEKZIOA. Diru laguntzak telematikoki zuritzea 

58. artikulua. Diru laguntzak zuritzeko bitarteko elektronikoak erabiltzea.  

III KAPITULUA. Diruz lagundu daitezkeen gastuak 

59. artikulua. Diruz lagundu daitezkeen gastuak.  

IV KAPITULUA. Aurrekontu kudeaketako prozedura 

60. artikulua. Diru laguntza ordaintzea.  
61. artikulua. Diru laguntza kobratzeko eskubidea galtzea.  

62. artikulua. Diru laguntza hartzailearen ekimenez itzultzea.  

III TITULUA. DIRU LAGUNTZA ITZULTZEA 

63. artikulua. Diru laguntza ematean jasotako obligazioak ez betetzeagatik itzultzea.  

64. artikulua. Diru laguntza zuritzeko obligazioa ez betetzeagatik itzultzea.  

65. artikulua. Finantzaketa publikoaren jaso izanaren hedapen neurriak hartzeko obligazioa ez 

betetzeagatik itzultzea.  

66. artikulua. Itzultzeko prozedura.  
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IV TITULUA. ZIGORTZEKO PROZEDURA 

67. artikulua. Zigortzeko prozedura.  
68. artikulua. Ogasun eta Finantza Departamentuak proposatuta zigortzeko prozedura tramitatzea.  

BOG 6 Maiatza 2008  

Gipuzkoako Diru Laguntzen martxoaren 27ko 3/2007 Foru Araua onartzeak erantzun zien diru laguntzen 
kudeaketan sortutako arazoei. Izan ere, nahiz eta kudeaketaren garrantzi kualitatiboa gero eta handiagoa izan, lege 
erregulazio urria zuen. Lehen aldiz, gure antolamendu juridikoan, Gipuzkoako foru sektore publikoaren diru 
laguntzen jarduera antolatzen zuen marko juridiko oso bat ezarri zen.  

Nahiz eta aipatu foru arauan jasotako xedapenen bitartez gure antolamendu juridikoan sartuta egon diru laguntzak 
ematearen hainbat alderdiren erregulazio osoa, beharrezkoa da garai hartan foru arau mailako erregulazioan 
sartzea egokitzat hartu ez ziren zati batzuk garatzea. Hori dela eta, foru dekretu honen bidez Diru Laguntzen Foru 
Araua garatzen duen Erregelamendua onartu da, foru dekretu honen amaierako lehen xedapenean oinarrituta 
(Diputatuen Kontseilua baimentzen du foru araua garatu eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan). 

Erregelamenduan, diru laguntzen kudeaketa funtsean aldatzen duten arau eta prozedurak jasotzen dira. Hona 
hemen alderdi nagusiak: 

 

- Onuradunen obligazioak bete izana zehaztu eta akreditatzeko araubidea sinplifikatu da, obligazio 
horiek betetzea errazte aldera.  

 

- Diru laguntzak zuritzeko eredu desberdinak arautu dira, hala nola kontu zurigarria, auditore 
txostenaren aurkezpena eta modulu bidezko zuribidea. Horiek guztiek onuradunen kargak 
murrizteko aukera emango dute.  

Erregelamenduaren egiturak foru arauaren antolaketa sistematiko bera du, eta horretan jasotako hainbat alderdi 
garatu eta diru laguntzen kudeaketa errazteko beharrezkotzat hartutako beste alderdi batzuk sartzen ditu. Atariko 
titulua eta beste lau gehiago ditu, bai eta hirurogeita zortzi artikulu. 

Atariko tituluak bi kapitulu ditu, eta foru arauaren xedapen orokorrak jasotzen ditu. 

I. kapituluan, foru arauaren eremu objektibo eta subjektiboa jasotzen dira, eta esku hartzen duten pertsona edo 
entitateak nahiz xedea direla-eta diru laguntzen araudiaren aplikazio eremuan sartutako negozio juridikoak 
zerrendatzen dira.  

Beste alde batetik, foru arauaren aplikazio eremutik kanpo dauden herri administrazioen arteko hainbat negozio 
zehaztuta geratu dira. 

Gauza bidezko laguntzei buruzko artikulu baten ondoren, ondorengo bietan kontraprestaziorik gabeko diru laguntzak 
eta diru emateak arautu dira, foru entitate publiko enpresarialek eta partzuergoek, mankomunitateek eta beste 
pertsonifikazio publiko batzuek emandakoak direnean. 

Kapitulu honen amaieran, Europar Batasunaren fondoen kargura finantzatutako diru laguntzen araubide juridikoa 
aipagai da. 

II. kapituluan, diru laguntzen xedapen erkideak jasota daude, eta lau sekziotan banatuta dago. 

1. sekzioan, onuradunei eta entitate laguntzaileei buruzko xedapenak araututa daude, batez ere zerga obligazioak 
eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari eta akreditatzeari buruzkoak. Onuradun batek edo entitate laguntzaile 
batek obligazio horiek bete dituela ulertzeko bete beharreko baldintzak zehaztuta daude. Hobekuntza gisa, obligazio 
horiek bete izana akreditatzeko modua erraztu zaie hainbat onuraduni: Erantzukizun aitorpen bat aurkeztuko da 
dena delako ziurtagiriak ekarri beharrean.  

2. eta 3. sekzioetan, hurrenez hurren, emandako diru laguntzen publizitateari eta diruz lagundutako jardueren 
finantzaketari buruzko alderdiak jasota daude. 

Azkenik, II. kapituluaren 4. sekzioan, foru arauan bermea eratzeko jasotako kasuetarako bermeen araubidea 
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xedatuta dago: Entitate laguntzaileak hautatzeko prozeduretan, ordainketa aurreratuak eta konturako abonoak 
egiten direnean eratu beharreko bermeak; eta onuradunek eta entitate laguntzaileek bere gain hartutako 
konpromisoak betetzea ziurtatzeko eratzen diren bermeak. 

I. tituluan, diru laguntzak emateko erabiltzekoak diren prozedurak araututa daude, eta konkurrentzia prozeduran 
(lehiaduna edo lehia gabea) emandako diru laguntzak eta zuzenean emandakoak bereizita daude. 

I. kapituluan, behin lehia sistema diru laguntzak emateko prozedura arruntzat hartuta, aurreikusi da oinarrietan 
eskaeren artean lehentasun ordena finkatzeko baldintzatik arrazoituta salbuesteko aukera, horien kopuruari 
begiratuta, deialdian jasotako kreditua nahikoa denean.  

II. kapituluan, diru-laguntzak lehia bidez emateko prozedura jasota dago. Bi modalitate ezarri dira: Lehia prozedura 
eta lehia gabeko prozedura. 

Foru sektore publikoaren diru laguntzen antolamendu juridikoan berria izateagatik, nabarmentzekoa da: Alde batetik, 
deialdian jasotako kreditua edo kredituak gehitzeko aukera, baldin eta kreditua deialdia ebatzi aurretik gehitzen 
bada; eta, bestetik, deialdi irekiak egiteko aukera, aurrekontu ekitaldi batean hautapen prozesu bat baino gehiago 
egitea diru laguntzako lerro beraren barruan aldi berean onartzeko balio duena.  

Artikulu batean, lehia bidezko prozeduren oinarrietan jaso beharreko balorazio irizpideak eta horien ponderazio 
erlatiboa azaltzen dira. Azken hori ezinezkoa bada, irizpide guztiek garrantzi erlatibo bera dutela ulertuko da.  

III. kapituluan, diru laguntza zuzenean emateko prozedura jasota dago. Diru laguntza horiek bideratzeko, tresna 
hauek erabiliko dira: Alde batetik, hitzarmen edo ebazpenak, herri, gizarte, ekonomia eta giza arloko arrazoiak 
frogatzen diren diru laguntza izendunen eta zuzenen kasuan, edo deialdi irekia zailtzen duten behar bezala 
arrazoitutako beste diru laguntza batzuen kasuan; eta, bestetik, foru dekretuak, onuradun batzuei zuzendutako 
zuzeneko diru laguntzen kasuan, herri, gizarte, ekonomia edo giza arloko arrazoiak edo edo deialdi irekia zailtzen 
duten behar bezala arrazoitutako beste diru laguntza batzuk frogatzen direnean.  

Edozein kasutan, laguntza emateko egintza edo hitzarmena emakidaren oinarritzat hartuko dira Diru Laguntzen 
Foru Arauak jasotako ondorioetarako.  

II. titulua diru laguntzak kudeatu eta zuritzeko prozedurari buruzkoa da, eta bi kapitulutan banatuta dago. 

I. kapitulua birkontratazioari buruzkoa da, eta onuradunen eta pertsona fisiko edo juridiko edo nortasunik gabeko 
elkarteen artean lotura dagoela ulertzen den kasuak garatzen dira. 

II. kapituluan, diru laguntzak zuritzeko modalitateak garatzen dira. Kudeaketa teknikak irtenbide eraginkor eta 
kalitatezkoak eskatzen dituen administrazio baten testuinguruan egokitu eta modernizatzeko beharrean oinarrituta, 
Diru Laguntzen Foru Arauak jasotako hiru modalitateak jasota daude, ahal den neurrian zuritzeko modua erraztuta: 
Kontu zurigarria, modulu bidezko akreditazioa eta kontabilitate egoeren aurkezpena.  

Hori horrela, kontu zurigarriaren modalitatean, gastu frogagiriak agertuta aurkeztutakoak, auditoretza txostena 
agertuta aurkeztutakoak eta erraztuak bereizten dira. Kontu zurigarri murriztua aurkezteko aukera ematen du, gastu 
frogagiriak agertu gabe, kontu auditore baten txosten batez lagunduta. Era berean, horren arabera, 60.000 eurotik 
beherako diru laguntzetarako, jarduketa memoria bat eta gastu eta sarreren zerrenda sailkatua dela medio kontu 
zurigarri erraztua osatu daiteke. Horretarako, oinarrietan zehaztu behar dira diru laguntza ematen duen organoak 
hura behar bezala aplikatu izana zentzuz agertzeko erabiliko dituen laginketa teknikak.  

Erregelamenduan beste aukera bat jasota dago: Modulu bidez zuritzea, diruz laguntzekoa den jarduera unitate 
fisikotan neurtu daitekeenean, jarduera horren merkatu balioaren ebidentzia edo erreferentziarik dagoenean eta 
moduluen unitateko zenbatekoa txosten tekniko arrazoitu batean zehazten denean. Prozedura honen bidez, diru 
laguntza zuritzeko, nahikoa da jarduketa txosten bat eta memoria ekonomiko bat aurkeztea.  

Behar bezala ikuskatutako kontabilitate informazioa diru laguntza behar bezala aplikatu izana akreditatzeko nahikoa 
denean, kontabilitate egoerak aurkeztuta zuritu daiteke.  

Azkenik, kapituluaren bukaeran espresuki aipatzen da diru laguntzak justifikatzeko bitarteko elektroniko, informatiko 
eta telematikoak erabil daitezkeela, baldin eta oinarrietan horrelakoak onartuta badaude.  

III. kapituluan, aldiz, diruz lagundu daitezkeen gastuak jasotzen dira; haren arabera, oinarrietan ezar daiteke diruz 
lagundutako jarduerari egozteko zeharkako gastutzat hartzen den kostu osoaren zatia, bai eta hark beste zuribide 
bat behar ez izana ere. 

Titulu honen IV. kapituluan, diru laguntzaren ordainketa, hura kobratzeko eskubidearen galera eta hartzaileak 
eskatuta laguntza itzultzeko tramitea araututa daude.  

III. tituluan, diru laguntzak osorik edo zati batean itzultzeko prozedura araututa dago, obligazio hauetako bat bete ez 
denean: Diru laguntza ematean finkatutako obligazioa, zuritzeko betebeharra edo jasotako finantzaketa publikoaren 
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zabalkunde neurriak hartzeko obligazioa Azkenik, IV. tituluan zigortzeko prozedura araututa dago, eta espedientea 
Ogasun eta Finantza Departamentuak proposatzen duenean hura tramitatzeko arauak jasotzen dira.  

Horiek horrela, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak proposaturik, Lege Aholkularitzako 
Batzordearekin bat etorriz, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau,  

XEDATU DUT  

Artikulu bakarra. Diru Laguntzen Foru Arauaren Erregelamendua onartzea.  

Onartuta geratzen da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru Laguntzen Foru Arauaren Erregelamendua, jarraian 
txertatzen den testua duena. 

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA Arauak indargabetzea.  

Foru dekretu hau indarrean sartzen denean, indargabetuta geratuko dira xedapen honekin bat ez datozen maila 
bereko edo txikiagoko xedapen guztiak. 

AMAIERAKO XEDAPEN BAKARRA Indarrean jartzea.  

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hilabetea igaro ondoren jarriko da indarrean. 

ATARIKO 
TITULUAXEDAPEN OROKORRAK 

I KAPITULUA 
APLIKAZIO EREMUA 

1. artikulua. Xedea eta araubide juridikoa.  

1. Erregelamendu honen xedea da Gipuzkoako Diru Laguntzen 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauaren 
erregulazioa garatzea. 

2. Foru Aldundiak eta foru organismo autonomoek ematen dituzten diru laguntzek Diru Laguntzen Foru Arauari, 
erregelamendu honi eta laguntza horietako bakoitzaren arauei jarraituko diete. 

2. artikulua. Aplikazio eremua.  

1. Diru Laguntzen Foru Arauak eta erregelamendu honek xedatutakoa Diru Laguntzen Foru Arauak 2.1 artikuluan 
jarritako baldintzak betetzen dituzten eta aipatu foru arauak 3. artikuluan jasotako edozein subjektuk pertsona 
publiko edo pribatuen alde egiten dituen diru erabilpen guztiei aplikatuko zaie, diru erabilpen hori jatorri duen 
egintzaren edo negozio juridikoaren izendapena edozein izanik ere.  

2. Diru Laguntzen Foru Arauak 2.2 artikuluan jasotako ondorioetarako, finantzaketa globaltzat hartuko dira beste 
herri administrazio baten edo horren mendeko organismo edo entitate publiko baten jarduera osoa edo zati bat 
finantzatzera zuzendutako ekarpenak.  

3. Partikularki, Diru Laguntzen Foru Araua eta erregelamendu hau aplikatuko zaie: 

 

a) Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek beste administrazio publiko batzuekin sinatutako 
lankidetza hitzarmenei, zeinetan herri administrazio onuradunak bakarrik hitzarmenari lotutako 
arloan exekutatzeko eskumenak baititu. Diru laguntza ematen duen herri administrazioa behartuta 
dago hitzarmenaren beste aldeari edo aldeei diru ekarpena egitera, zereginak, inbertsioak, 
programak edo fondoak hartzen dituen herri administrazioaren beraren eskumenen esparruan 
sartzen den edozein jarduera finantzatze aldera. 

Dena den, aurreko paragrafoaren salbuespenentzat hartzen dira diru laguntza hartzen duen 
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entitateak derrigorrez egin beharrekoak diren eta legez edo foru arauz ezarriak diren jarduerak 
finantzatzea helburu duten diru ekarpenak.  

 

b) Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek zuzenbide pribatuko pertsonek lehendik egin 
edo gero egingo duten eta emaitza material edo inmaterialaz zuzenbide pribatuko subjektua bakarrik 
jabetu eta berak erabiltzekoa den jarduera bat osorik edo zati batean finantzatzeko betebeharra 
beren gain hartzekoak diren lankidetza hitzarmenei. 

4. Ez dira sartuko foru arauaren aplikazio eremuan:  

 

a) Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek beste herri administrazio batzuekin sinatutako 
hitzarmenei, baldin eta entitate onuradunaren kargura kontraprestazioren bat badakarte.  

 

b) Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek beste herri administrazio batzuekin sinatutako 
hitzarmen eta itunak, baldin eta helburu badute Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Jardunbide Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 7. artikuluan aipatutako plan 
eta programa bateratuak egitea, eta herri administrazioek exekutatzeko eskumen partekatuak 
jasotzen dituzten hitzarmenak.  

 

c) Kuota arrunt edo berezi gisa Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek nazioarteko 
organismoei haien jarduera osoa edo zati bat, bereizi gabe, erabat edo partzialki finantzatzeko 
ordaintzen dizkieten diru ekarpenak.  

3. artikulua. Gauza bidezko laguntzak.  

1. Diru Laguntzen Foru Arauak 2.3 artikuluaren 2. paragrafoan jasotako ondasun, eskubide edo zerbitzu salmentak, 
aipatu artikuluaren 1. apartatuko a), b) eta c) letretan jarritako baldintzak betetzen badituzte, gauza bidezko 
laguntzatzat hartuko dira eta foru arau horri eta erregelamendu honi lotuta geratuko dira, beren xedearen berariazko 
izaeraren berezitasunak aintzat hartuta. 

2. Diru Laguntzen Foru Arauak 32. artikuluan jasotako aurrekontu kudeaketako prozedura ez da aplikatuko laguntza 
hauek tramitatzean. Nolanahi ere, ulertu behar da diru laguntzak ordaintzeko artikulu horretan exijitutako baldintzak 
laguntzari lotutako ondasun, eskubide edo zerbitzuaren salmentari buruzkoak direla. 

Aurreko paragrafoan jasotakoa jasota ere, ondasun, eskubide edo zerbitzuak laguntzaren deialdia egin ondoren 
saltzen badira, Diru Laguntzen Foru Arauak 32.1 artikuluan jasotakoa aplikatuko da gastua deialdiaren aurretik edo 
aldi berean onartzeko beharrari dagokionez.  

3. Gauza bidezko laguntza itzuli behar dela erabakiz gero, ondasun, eskubide edo zerbitzuaren erosketa prezioaren 
pareko zenbatekoa hartuko da itzultzeko kopurutzat. Nolanahi ere, berandutza interesa exijituko da, Diru Laguntzen 
Foru Arauak 35. artikuluan jasotakoaren arabera.  

4. artikulua. Foru entitate publiko enpresarialek emandako kontraprestaziorik gabeko diru emateak.  

1. Hirugarren pertsonei diru ematean, foru entitate publiko enpresarialak kudeaketa eta informazio printzipioei lotuta 
egongo dira, hurrenez hurren Diru Laguntzen Foru Arauak 7.4 eta 17. artikuluetan jasotakoari jarraituz.  

Diru Laguntzen Foru Arauak eta erregelamendu honek jasotako arau eta printzipioen arabera entrega horiek 
ematean, entitateak zehaztutako prozedurari jarraituko zaio. Alderdi hauek jasoko ditu aipatu prozedurak: 

 

a) Erabakia hartzeko eskumena duen organoa.  

 

b) Erabakiaren edukia. Beti alderdi hauek jasoko dira hartan: 

 

1. Diru entregaren gaia, xedea eta baldintzak.  
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2. Hartzaileek bete beharreko baldintzak.  

 

3. Hautaketa irizpideak.  

 

4. Gehienez zenbat emango den. 

 

c) Eskaerak aurkeztea sustatzeko erabiliko diren publizitate bitartekoak, eta deialdiaren edukiari 
buruz emango den informazioa. Deialdia 300.000 eurotik gorakoa denean edo hartzaile bakoitzari 
100.000 eurotik gora ematekoa denean, entitatearen ohiko publizitate bitartekoez gain, aurreko 
letran aipatutako erabakia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean emango da argitara.  

 

d) Eskaeren tramitazioa.  

 

e) Hartzaileak laguntza eta publizitatea zertan eta nola erabili dituen frogatu behar du. 

2. artikulu honen 1. apartatuan aipatutako entitateek foru arauak 20.3 artikuluan jasotako kasuetan bakarrik eman 
dezakete dirua kontraprestaziorik gabe zuzenean.  

5. artikulua. Partzuergoek, mankomunitateek edo bestelako nortasuna duten herri erakunde batzuek 
kontraprestaziorik gabe emandako diru laguntzak eta diru emateak, eta hitzarmenetatik eratorritako diru 
laguntzak.  

1. Partzuergoek, mankomunitateek edo administrazio zuzenbideari lotutako bestelako nortasuna duten beste herri 
erakunde batzuek ematen dituzten diru laguntzak, entitate horien eta Foru Aldundiaren nahiz foru organismo 
autonomoen artean formalizatutako hitzarmenetatik eratortzen direnean, hitzarmenean bertan ezarritakoari jarraituz 
arautuko dira. Hitzarmenak, edonola ere, bat etorri behar du beti Diru Laguntzen Foru Arauan eta erregelamendu 
honetan jasota dauden xedapenekin. 

2. Aurreko apartatuan aipatutako hitzarmena zuzenbide pribatuko entitateekin formalizatuz gero, haien estatutuetan 
eta eraketako tresna juridikoan jasotakoaren arabera, Diru Laguntzen Foru Arauak jasotako printzipioak eta diruz 
laguntzen duen entitateko gainerako entitateei aplikaziozkoak zaizkien beste horiek aplikatu beharko dizkiete 
kontraprestaziorik gabeko diru entregei. Dena den, diru laguntzak estatutu horietan edo beste tresna juridiko batean 
aurreikusitako administrazio ahalmenak erabiliz ematen badira, aurreko apartatuan jasotakoa aplikatuko da.  

6. artikulua. Europar Batasuneko fondoen kontura finantzatutako diru laguntzen araubide juridikoa.  

1. Diru Laguntzen Foru Arauak 6. artikuluan jasotako ondorioetarako, Foru Aldundiak edo foru organismo 
autonomoek eman eta Europar Batasunaren fondoen kargura osorik edo zati batean finantzatu diren diru laguntzek 
Batasuneko araudiari eta horren garapen edo transposizio arauei jarraituko diote. Gainera, aurrekoen ordez 
aplikatuko dira aipatu foru arauak eta Gipuzkoako Finantza eta Aurrekontu Araubidearen 2007ko martxoaren 27ko 
4/07 Foru Arauak jasotako emate prozedurak.  

2. Diru Laguntzen Foru Arauak laguntzak itzuli eta urraketak zehaztu nahiz zigorrak jartzeko araubidea, era berean, 
Europar Batasunaren fondoen kargura osorik edo zati batean finantzatutako diru laguntzei aplikatuko zaie, 
Batasuneko araudiari jarraituz hala dagokionean.  

II KAPITULUA 
DIRU LAGUNTZA GUZTIETARAKO XEDAPENAK 

1 SEKZIOA 
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Onuradunei eta entitate laguntzaileei buruzko xedapenak 

7. artikulua. Zerga obligazioak betetzea.  

1. Diru laguntzak onartu eta ordaintzeko edo entitate laguntzailea izateko, egiaztapen hauek egingo dira, 
eskatzaileak zerga obligazioak beteak dituzten zehazte aldera:  

 

a) Beharturik baldin badago, aurkeztuta eduki behar ditu, batetik, Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergari edo Sozietateen gaineko Zergari dagozkion aitorpenak edo autolikidazioak 
(pertsonak edo entitateak zer zerga pertsonal ordaindu behar duen), eta, bestetik, kasuan kasuko 
ordainketa zatikatuen, konturako ordainketen eta atxikipenen aitorpenak.  

 

b) Behaturik baldin badago, aurkeztuta eduki behar ditu Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagozkion 
aitorpenak edo auto-likidazioak.  

 

c) Sarrera eta ordainketen urteko zerrenda aurkeztuta eduki behar du, hala badagokio.  

 

d) Foru Aldundiarekin ez du epealdi exekutiboko zerga zorrik edo zigorrik eduki behar. Lurralde 
erakundeak, organismo autonomoak, Gizarte Segurantza edo zuzenbide publikoko entitateak 
direnean, ez edukitzea zor epez amaiturik, likidorik eta exijigarririk behin borondate aldiko epea 
iraganda.  

 

e) Eta, diruz laguntzen duen organoa foru organismo autonomoa bada, organismo horrekin zorrik ez 
edukitzea, aurreko d) apartatuan aipatutako baldintza berberetan.  

 

f) Ordaindu gabe ez edukitzea Herri Ogasunaren aurkako delituagatik eratorritako erantzukizun 
zibilak, sententzia irmo batek aitortuak. 

2. Aurreko apartatuko d), e) eta f) letretan jasotako zirkunstantziak informazioaren eskaera datari buruzkoak dira; a), 
b) eta c) letretan jasotakoak, aldiz, aurkezteko arauzko epea informazioa eskatu baino lehenagoko lehen hilaren 
aurreko hamabi hilabeteetan amaitua duten aitorpenei buruzkoak dira.  

3. Onuradunen zerga obligazioak betetzat hartuko dira, era berean, Zergen Foru Arau Orokorrak eta Zergabilketa 
Erregelamenduak jasotakoaren arabera geroratu edo zatikatutako zor edo zigorrak dituztenean eta likidazioen 
inpugnazioa dela-eta haiek etetea erabaki denean.  

4. Aipatu egiaztapen guztiek emaitza positiboa izanez gero, diru laguntzaren eskatzaileak zerga obligazioak bete 
izanari buruzko informazio generikoa emango da.  

8. artikulua. Gizarte Segurantzarekiko obligazioak betetzea.  

1. Diru laguntzak eman eta ordaintzeko edo entitate laguntzaile izateko, onuradunek edo entitate laguntzaileek 
Gizarte Segurantzarekiko obligazioak beteak dituztela ulertuko da ez badaukate kuotei edo horiekin batera biltzen 
diren kontzeptuei lotutako zorrik, edo kotizazio obligazio horiek ez betetzetik eratorritako zorrik edo Gizarte 
Segurantzarekiko izaera publikoko beste edozein zor.  

2. Era berean, onuradunek edo entitate laguntzaileek Gizarte Segurantzarekiko obligazioak beteak dituztela ulertuko 
da zorrak geroratuta, konkurtso hitzarmen baten edo akordio berezi baten bidez erregularizatuta edo luzamendu 
egoeran daudenean edo, bestela, inpugnazio bat dela medio etetea erabaki denean.  

9. artikulua. Diru laguntzak itzultzeak dakartzan obligazioak.  

1. Foru arauak 12.2.g) artikuluan jasotakoaren ondorioetarako, onuradunek edo entitate laguntzaileek diru laguntzak 
itzultzeak dakartzan obligazioak beteak dituztela ulertuko da Foru Aldundiarekin edo laguntza eman duen foru 
organismo autonomoarekin zorrik ez dutenean epe exekutiboan diru laguntzak itzultzeagatik edo, baldin eta 
onuradunen edo entitate laguntzaileen kontrako premiamenduzko bidea ez bada bidezkoa, borondate aldian 

9



ordaindu gabeko zorrik ez dutenean.  

2. Onuradunek edo entitate laguntzaileek diru laguntzak itzultzeak dakartzan obligazioak beteak dituztela ulertuko 
da zorrak geroratuta edo zatikatuta daudenean edo, bestela, itzultzeko ebazpenaren inpugnazioa dela medio haiek 
etetea erabaki denean.  

10. artikulua. Zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izana eta zerga egoitza frogatzea.  

1. Zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izana egiaztatzeko agiriak, oro har, diru laguntzak 
kudeatzen dituzten organoek eskatuko dituzte. Horretarako, kasuan kasuko deialdietan jasota utziko da onuradunek 
diru laguntza kudeatzen duen departamentua edo organismo autonomoa baimendu dezaketela zerga obligazioak 
eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izanari buruzko informazioa eskuratzeko.  

Horiek baimenduz gero, kudeaketa organoari jakinarazi behar zaio zergatik ez den obligazioa bete. Era berean, diru 
laguntza eskatzen duenari arrazoien berri eman behar dio, haren egoera erregularizatu dezan.  

Dena den, eskatzaileak baimena ukatu dezake, baina orduan artikulu honetan araututako frogagiriak aurkeztu 
beharko ditu.  

2. Zerga obligazioak edo Gizarte Segurantzakoak bete izana frogatzeko, paperezko ziurtagiri administratiboa 
aurkeztu behar da edo, bestela, ziurtagiri telematikoak agertu edo datuak transmititu. 

Diru laguntzak kudeatzen dituzten organoek lortuko dituzte ziurtagiriak, nagusiki bitarteko elektroniko, informatiko 
edo telematikoak erabilita, baldin eta haien benetakotasuna, osotasuna eta artapena bermatzen bada. 

3. Nolanahi ere, zerga egoitza lurralde espainiarrean ez duten eskatzaileek haien egoitza herrialdeko agintari 
eskudunek egindako ziurtagiria aurkeztu behar dute.  

4. Onuraduna edo entitate laguntzailea aurreko obligazioetan aipatutako aitorpen edo dokumentuak aurkeztera 
behartuta ez dagoenean, erantzukizun aitorpenaren bidez frogatuko da haiek bete izana. 

11. artikulua. Zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izanaren froga erraztea.  

Erantzukizun aitorpena aurkez daiteke zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izana frogatzeko 
ziurtagirien ordez, kasu hauetan:  

 

1. Pertsona fisikoei emandako bekak eta gainerako diru laguntzak, baldin eta espresuki bideratzen 
badira lanbide heziketa arautuetan eta prestakuntza zentro publiko edo pribatuetan ekintzak 
finantzaztera.  

 

2. Ikerketa proiektuak finantzatzera bideratutako diru laguntzen programetan ikertzaileei emandako 
bekak eta diru laguntzak.  

 

3. Deialdian onuradun bakoitzeko 3.000 euro gainditzen ez duten bekak eta diru laguntzak.  

 

4. Diru laguntzaren izaera, araubidea edo zenbatekoa dela-eta behar bezala justifikatutako 
arrazoiengatik Ogasun eta Finantza Departamentuak ezartzen dituenak.  

 

5. Beste herri administrazio batzuei nahiz horien mendeko organismoei, entitate publikoei eta 
sektore publikoko fundazioei emandako diru laguntzak.  

 

6. Gizarte ekintzako edo nazioarteko lankidetzako proiektu edo programak finantzatzeko irabazi 
asmorik gabeko entitateei, federazioei, konfederazioei edo horien elkarteei ematen zaizkien diru 
laguntzak. 

12. artikulua. Foru arauak 12. artikuluan jasotako gainerako obligazioak bete izana frogatzea.  

Foru arauak 12. artikuluan jasotako gainerako debekuetan erori ez izana frogatzeko, pertsona edo entitate 

10



onuradunak edo entitate laguntzaileak erantzukizun aitorpena aurkeztu behar dio diru laguntza eman dien organoari.  

13. artikulua. Onuradun edo entitate laguntzaile izateko debekua baloratzea.  

Zuzenean baloratuko dira foru arauak 12.2 artikuluaren a), b), d), e), f), g), h), i) eta j) letretan onuradun edo entitate 
laguntzaile izateko jasotzen dituen debekuak, eta kasu bakoitzean horiek dakartzaten zirkunstantziak gertatzen 
diren bitartean edo sententzia edo ebazpen irmoan jasotzen den denboran iraungo dute. 

14. artikulua. Debekuaren hedadura eta iraupena, hura kontratuen amaieraren ondorioa denean.  

Debekua Foru Aldundiarekin edo foru organismo autonomoekin sinatutako edozein kontratu erruduntzat hartua 
izateko arrazoi bat dela medio irmoki amaitzearen ondorioz gertatzen denean, onuradun edo entitate laguntzaile 
izateko debekuaren hedadura eta iraupena kontratatzeko debekurako erabakitzen diren berdinak izango dira.  

15. artikulua. Diru laguntzak eskatzen dituzten pertsonen erregistroak.  

1. Foru Aldundiak erregistroak sor ditzake diru laguntzen eskatzaileek borondatez izena eman dezaten. Horretarako, 
haien nortasunaren eta jarduteko gaitasunaren frogagiriak aurkeztu behar dituzte eta, hala badagokio, haien 
izenean aritzen direnen ordezkaritzaren frogagiriak. 

2. Erregistro horiek egindako ziurtagiriak ekarriz gero, ez dira zertan aurkeztu kasuan kasuko deialdian aurreko 
apartatuan jasotako baldintzen frogagiriak, baldin eta erregistroko datuak ez badira aldatu.  

2 SEKZIOA 
Publizitatea 

16. artikulua. Diru laguntzen publizitatea.  

1. Emandako diru laguntzak hiru hilabete natural bakoitzaren ondorengo hiruhilekoan argitaratuko dira, eta denbora 
tarte horretan emandako guztiak publikatuko dira, haiek emateko prozedura eta atontzeko modua edozein izanik 
ere, non eta foru arauak ez duen argitaratzea baztertzen.  

2. Ebazpenean banaka 3.000 euroko muga gainditzen duten diru laguntzak nahiz mugara iristen ez direnak ematen 
denean, hura argitaratzean diru laguntzaren araudiari jarraituz gainerako onuradunak argitaratu diren tokia edo 
hedabidea adierazi behar da, 3.000 eurotik gorako diru laguntzen banakako datuak emateaz gain.  

3. Argitaratzean, informazio hau eman behar da: 

 

a) Diru laguntzen deialdia eta identifikazioa.  

 

b) Zein aurrekontu programari eta kredituri egotzi zaizkion.  

 

c) Europar Batasunaren fondoen kargura finantzatuta ote dagoen eta, hala badagokio, zein den 
finantzaketa portzentajea.  

 

d) Onuradunaren izena edo sozietate izena, eta diru laguntzaren xedea edo xedeak. Hala 
badagokio, diruz lagundutako programa edo proiektuak eta laguntzaren zenbatekoa adierazi behar 
dira. Urteanitzeko diru laguntzak izanez gero, emandako zenbateko osoa eta urteko kopuruen 
banaketa. 

17. artikulua. Onuradunak diru laguntza publizitatzea.  

1. Diru laguntzen oinarrietan jasota utzi behar dira onuradunak diruz lagundutako edozein motatako programa, 
jarduera, inbertsio edo jarduketaren izaera publikoaren berri emateko hartu behar dituen zabaltze neurriak.  
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2. Zabaldatze neurriak diruz lagundutako xedera egokitu behar dira, bai formari dagokionez eta bai iraupenari 
dagokionez. Besteak beste, laguntza eman duen entitatearen irudi instituzionala sar daiteke, edo finantzaketa 
publikoari buruzko legendak jar daitezke karteletan, plaka oroigarrietan, material inprimatuetan, bitarteko elektroniko 
edo ikusentzunezkoetan, edo diru laguntza hedabideetan aipatu daiteke. 

Programak, jarduerak, inbertsioak edo jarduketak bestelako finantzaketa iturriak dituenean eta onuraduna horren 
berri ematera behartuta dagoenean, emandako diru laguntza hedatzeko bideak eta haren garrantzia bestelako 
finantzaketa iturrien kasuan erabilitakoen antzekoak izan behar dira.  

3. Obligazio hori ez bada bete, eta foru arauak III. tituluan jasotako araubidea aplikatuz hartu beharreko 
erantzukizunak eragotzi gabe, arau hauek erabiliko dira:  

 

a) Oraindik obligazioak behar bezala bete badaitezke, laguntza eman duen organoak onuradunari 
eskatu behar dio hedatze neurriak 15 egun baino lehenago har ditzala eta espresuki ohartarazi 
obligazioak bete ezean foru arauaren 35. artikulua aplikatuz erator daitezkeen ondorioak jasan 
ditzakeela. Ezin izango da erabaki laguntza ezeztatzea edo itzultzea, hura eman duen organoak 
tramite hori ez badu bete.  

 

b) Neurri horiek eragindako jarduerak egin direla-eta obligazioak behar bezala betetzea ezinezkoa 
bada, diru laguntza eman duen organoak ordezko neurriak har ditzake, horiek aukera ematen 
dutenean hasieran erabakitako neurrien hedadura berberaz finantzaketa publikoa publizitatzeko.  

Laguntza ematen duen organoak onuradunari emandako errekerimenduan, gehienez 15 eguneko epea jarri behar 
da eta espresuki ohartarazi obligazioak bete ezean foru arauak 35. artikulua aplikatuz erator daitezkeen ondorioak 
jasan ditzakeela.  

3 SEKZIOA 
Jarduerak finantzatzea 

18. artikulua. Diruz lagundutako jardueren finantzaketa propioko ekarpena.  

1. Eskatzaileak aurkeztutako jarduera-aurrekontua edo, bestela, horri geroago egindako aldaketak erreferentzia gisa 
erabiliko dira amaieran diru laguntzaren zenbatekoa zehazteko, non eta laguntzen oinarrietan ez dagoen 
bestelakorik xedatuta. Amaierako zenbatekoa jardueraren amaierako kostuaren portzentaje gisa kalkulatuko da. 
Kasu horretan, finantzaketa publikoaren balizko soberakina kalkulatzeko, ekarpen horrek kostu osoaren aldean 
hartu beharreko proportzioa izango da erreferentzia, diru laguntzaren araudiak eta deialdiaren baldintzek 
jasotakoaren arabera. 

2. Diru laguntzaren araudian ekarpen publikoa zenbateko jakin baten moduan finkatuta badago, kostu osoaren 
portzentaje edo zatiki bat aipatu gabe, ulertu behar da onuradunak ordainduko duela diruz lagundutako jarduera 
osorik gauzatzeko behar den finantzaketaren diferentzia eta, kasu horretan, jardueraren kostu osoa gainditzen duen 
finantzaketa publikoaren zenbatekoa itzuli behar duela.  

19. artikulua. Aldi berean emandako diru laguntzen berri ematea.  

1. Proiektu edo jarduera baterako diru laguntza eskatzen denean eta aurretik helburu berbererako bateraezina den 
beste bat eman denean, horren berri eman behar da bigarren eskaeran. Kasu horretan, laguntza emateko 
ebazpenean baldintza hauek jarri behar dira, ondorioak izango baditu: Onuradunak ondorengo apartatuan aurretik 
lortutako diru laguntzei buruz aipatutako ukoa aurkeztea eta, hala badagokio, aurretik jasan dituen fondo publikoak 
itzultzea.  

2. Behin bigarren diru laguntza lortuta, onuradunak horren berri emango dio lehen laguntza eman dion entitateari, 
eta horrek hura emateko erabakia aldatu dezake araudian jasotakoari jarraituz. Emakida aldatzeko erabakian, diru 
laguntzarako eskubidea osorik edo zati batean galtzea ebatzi daiteke eta, hala badagokio, araudian jasotakoari 
jarraituz laguntza itzultzea.  

3. Diru laguntza itzultzeko exijitu daiteke Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek jakin dutenean onuradun 
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batek beraiek emandako laguntzarekin bateraezina den beste bat edo batzuk, behar den ukoa aurkeztu gabe, jaso 
dituela.  

20. artikulua. Jardueraren gaineko finantzaketa soberakina.  

Hainbat entitate publikok emandako diru laguntzak proiektu edo jardueraren kostuaren aldean soberan jaso 
direnean, eta haiek elkarrekin bateragarriak direnean, onuradunak soberakina itzuli behar du berandutza interesekin 
batera. Laguntza eman duten entitateei, horietako bakoitzak emandako diru laguntzen proportzioan itzuliko zaie 
soberakina.  

Dena den, Gipuzkoako Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek finantzaketa soberakinaz ohartzen 
direnean, soberakinaren zenbateko osoa itzultzeko exijituko da, aipatu entitateetako bakoitzak emandako diru 
laguntzaren mugaraino.  

4 SEKZIOA 
Bermeak 

21. artikulua. Bermeen araubide orokorra.  

1. Bermeak eratu behar dira oinarriek hala ezarria duten kasuan eta sekzio honetan jasotakoaren arabera haiek 
zehazten duten moduan.  

Eskaera bat baino gehiago aurkeztu diren prozeduretan, diru laguntzaren oinarrietan onuradun jakin batzuek 
bermerik ez eratzea aurreikusi daiteke, diruz lagundutako jarduketen izaerak edo onadunaren ezaugarri bereziek 
hala justifikatzen dutenean, baldin eta modu nahikoan ziurtatzen bada haiei ezarritako obligazioak betetzen direla.  

2. Bermea eratzetik salbuetsita daude, non eta oinarrietan espresuki ez den aurkakoa jasotzen: 

 

a) Herri administrazioak, horiei lotuta edo horien mende dauden organismoak, eta sektore publikoko 
merkataritza sozietateak.  

 

b) 3.000 eurotik behera emandako diru laguntzen onuradunak.  

 

c) Legez edo foru arauz herri administrazioei edo horiei lotuta edo horien mende dauden organismo 
eta entitateei kauzioak, fidantzak edo gordailuak aurkeztetik salbuetsita dauden entitateak.  

 

d) Irabazi asmorik gabeko entitateak, bai eta horien federazioak, konfederazioak edo elkarteak ere, 
baldin eta gizarte ekintzako edo nazioarteko lankidetzako proiektu edo programak garatzen 
badituzte.  

 

e) Pertsona fisikoei emandako bekak jasotzen dituzten pertsonak, baldin eta espresuki bideratzen 
badira lanbide heziketa arautuetan eta prestakuntza zentro publiko edo pribatuetan ekintzak 
finantzatzera.  

 

f) Ikertzaileak, ikerketa proiektuak finantzatzera bideratutako diru laguntzen programetan emandako 
bekei eta gainerako diru laguntzei dagokienez.  

 

g) Diru laguntzaren izaera, araubidea edo zenbatekoa dela-eta behar bezala justifikatutako 
arrazoiengatik Ogasun eta Finantza Departamentuak ezartzen dituen pertsona edo entitateek. 

22. artikulua. Bermeak noiz exijituko diren.  
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Diru laguntzaren oinarrietan, kasu hauetan bermeak eratzea exijitu daiteke: 

 

a) Entitate laguntzaileak hautatzeko prozeduretan.  

 

b) Konturako ordainketak egiteko aukera aurreikusten denean.  

 

c) Onuradunek eta entitate laguntzaileek hartutako konpromisoak ziurtatzeko beharrezkotzat hartzen 
denean.  

1 Azpisekzioa 
Entitate laguntzaileak hautatzeko prozeduretako bermeak 

23. artikulua. Entitate laguntzaileak hautatzeko prozeduretako bermeak.  

1. Foru arauak 15.6 artikuluan jasotakoa betez entitateen laguntza kontratu baten bidez formalizatzen denean, 
kontratazio administratiboaren araudian jasotako berme araubidea erabiliko da. 

2. Gainerako kasuetan, aldiz, foru arauak 15.6 artikuluan jasotakoa aplikatuz entitate laguntzaileak hautatzeko, 
publizitate, konkurrentzia, berdintasun eta ez-diskriminazioaren printzipioei jarraitzen dien prozedura bat erabili 
behar denean, hautatze prozesuan parte hartzen dutenek behin-behinik aurkeztu beharreko bermea finkatu daiteke 
oinarrietan, kaudimen eta eraginkortasun baldintzekin batera.  

Bermeak eratu eta gordailatzeko bitartekoak eta bermeen hedadura kontratazio administratiboaren araudian 
jasotakoak izango dira, non eta oinarrietan ez dagoen espresuki jasota.  

Bermeen eraketari lotuta dagoen agintaritza administratiboak hamabost eguneko epean bermeak deuseztatzea 
erabakiko du, hautatze prozesua amaitzen denetik aurrera, hautatutako entitateak eratu duen bermea harik eta 
laguntza formalizatu arte atxikitzeko aukera eragotzi gabe; izan ere, momentu horretan, hala badagoko, 
erregelamendu honek 32. artikuluan jasotako konpromiso hedaduraren bidez osatu behar da bermea. 

Behin aurretik aipatutako epea amaituta bermea deuseztatzea erabaki gabe, erregelamendu honek 31.4 artikuluan 
jasotakoa aplikatuko da. 

2 Azpisekzioa 
Ordainketa aurreratuetako eta konturako abonoetako bermeak 

24. artikulua. Konturako ordainketetan edo ordainketa aurreratuetan bermeak exijitzea.  

Foru arauak 16. artikuluan jasotakoaren arabera oinarrietan aukera ematen denean konturako ordainketak edo 
ordainketa aurreratuak egiteko, entregatutako fondoen bermeen araubide bat ezarri daiteke haietan. 

25. artikulua. Bermeen zenbatekoa.  

Eratu beharreko bermearen zenbatekoa konturako ordainketarena edo ordainketa aurreratuarena izango da, diru 
laguntzen oinarrietan jasotako portzentajea gehituta. Portzentaje hori ezin da izan aipatu kopuruaren %20 baino 
handiagoa. 

26. artikulua. Bermeak hedatzea.  

Bermeen bidez, kontura abonatu edo aurreratu diren kopuruak eta berandutza interesak ordainduko dira.  

27. artikulua. Bermeak eratzeko moduak.  

Konturako edo aurreratutako ordainketen kasuan, oinarrietan bermeak eratzea exijitzen denean, Finantza eta 
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Aurrekontu Araubidearen martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak jasotako modalitateetan eta hark adierazitako 
ezaugarri eta baldintzak betez eratuko dira bermeak, eta diru laguntza ematen duen organoaren eskura jarriko dira. 

28. artikulua. Hirugarren pertsonek aurkeztutako bermeak.  

1. Fidatzaileak fidantza solidarioki aurkezten duenean bakarrik onartuko dira hirugarren pertsonek aurkeztutako 
bermeak, eta eskusio eskubideari uko egin beharko diote espresuki. 

2. Abal emailea edo aseguratzailea interesatutzat hartuko da 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Jarunbide Erkidearenak, jasotakoari jarraituz aurkeztutako 
bermeari zuzenean eragiten dioten prozeduretan. 

29. artikulua. Bermeak eratzea.  

Bermeak, diru laguntzak kudeatzen dituzten departamentuetako idazkaritza teknikoetan eratu behar dira edo, 
dirutan eratzekotan, horretarako prestatutako kontu korronteetan.  

30. artikulua. Bermeak exekutatzea.  

1. Behin organo eskudunak itzultzea erabakita eta dirua borondatezko epean ordaintzeko epea amaituta, aipatu 
organoak bermea konfiskatzeko eskatuko du, eta horren zenbatekoa foru arauak 35. artikuluan jasotakoaren 
arabera ateratzen den kantitatera egokituko da. 

2. Ogasun eta Finantza Departamentuak bermeak exekutatuko ditu, itzulketei buruzko araudian jasotako prozeduren 
arabera aurreratutako kopuruak itzultzea erabakitzeko eskumena duen organoak eskatuta. 

3. Bermea nahikoa ez denean berari lotutako erantzukizunei aurre egiteko, Foru Aldundiak diferentzia kobratuko du 
premiamenduzko prozedurarekin jarraituta, Zergabilketa Erregelamenduak jasotakoaren arabera.  

31. artikulua. Bermeak deuseztatzea.  

1. Azpisekzio honetan araututako bermeak deuseztatzekotan, diru laguntza ematen duen organoak hala erabaki 
behar du kasu hauetan: 

 

a) Behin aurrerakina behar bezala zuritu dela egiaztatuta, erregelamendu honek 59. artikuluan 
araututakoaren arabera.  

 

b) Foru arauak 35. artikuluan jasotakoari jarraituz aurreratutako kopuruak itzuli direnean.  

2. Bermeak deuseztatzea epe hauetan erabaki behar da gehienez: 

 

a) Hiru hilabetetan, aurrerakina itzuli edo likidatu denetik aurrera;  

 

b) Sei hilabetetan, onuradunak aurkeztutako zuribidea Administrazioan sartu denetik aurrera, baldin 
eta Administrazioak ez badu adierazi egokia den ala ez edo itzultzeko prozedura hasia badu. 

3. Epe horiek etenda geratuko dira errekerimenduak egin edo zuribideari buruzko argipenak eskatzen direnean, eta 
horiei erantzutean hasiko dira berriro. 

4. Foru Aldundiak edo organismo autonomoek bermeen mantentze kostua itzuliko dute, behin horren zenbatekoa 
frogatuta, bermeen iraunaldia artikulu honen 2. apartatuan eta martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako 
Zergen Foru Arau Orokorrak, 33. artikuluan jasotakoaren arabera aurreikusitako epeetatik harago luzatzen denean.  

3 Azpisekzioa 
Onuradunek eta entitate laguntzaileek beren gain hartutako 
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konpromisoak betez aurkeztutako bermeak 

32. artikulua. Onuradunek eta entitate laguntzaileek beren gain hartutako konpromisoak betez aurkeztutako 
bermeak.  

1. oinarrietan entitate laguntzaileek bermeak aurkeztea aurreikusita dagoenean, hitzarmenean jasota utzi behar dira 
bermeak eratzeko bitartekoak eta haiek deuseztatzeko prozedura, hala xedatzen baitu foru arauak 15. artikuluan. 

Aurreko paragrafoan jasotakoa jasota ere, lankidetza kontratu baten bidez formalizatzen denean, kontratazio 
administratiboaren araudian jasotako bermeak aplikatuko dira, ondorengo paragrafoan ezarritakoari jarraituz eratu 
daitezkeen bermeez gain. 

2. Lankidetzaren barruan fondoak ematea edo banatzea aurreikusita dagoenean, bermatu behar dira, non eta 
oinarrietan hori salbuetsita ez dagoen, jasotako fondo publikoen zenbateko osoa eta entitate laguntzaileak fondoak 
aplikatu izana zuritzeko finkatutako epea amaitu ondorengo sei hilabetera bitartean sortutako berandutza interesak.  

3. Bermeen bidez erantzungo da entitate laguntzaileak fondo publikoak aplikatu izanaz eta exijitu daitezkeen 
itzulketez eta berandutza interesez. 

4. Behin sei hilabete igarota entitate laguntzaileak fondoak aplikatu izana zuritu duenetik, bermea deuseztatzea 
erabaki gabe, erregelamendu honek 31.4 artikuluan jasotakoa aplikatuko da. Horretarako, epea etentzat hartuko da 
entitate laguntzaileari zuribidea osatu edo konpontzeko eskatzen zaionean.  

5. Zuritzeko epetik harago doazen konpromisoak hartu direnean, oinarrietan jasotakoari jarraituz egokitzat jotzen 
diren bermeak mantendu daitezke, baina inoiz ezin dira:  

 

a) Mantendu, behin konpromisoak guztiz bete ondoren;  

 

b) Handiagoak izan Bermatutako konpromisoa ez betetzeagatik itzuli beharreko kopurua baino.  

33. artikulua. Onuradunek beren gain hartutako konpromisoak betetzeko bermeak eta kautelazko beste 
neurri batzuk.  

1. Bermeek hipoteka edo bahi forma har dezakete, kontura edo aurretik egindako ordainketetarako aurreikusitako 
formez gain. 

Diru laguntzaren araudian kautela gisa ezarri daiteke kasuan kasuko erregistroetan inskribatzea edo, bestela, 
finantzatutako ondasun, inbertsio edo jardueren izaerara egokitzen dela iritzitako beste edozein babes klausula 
jasotzea. 

2. Diru laguntza eman, ordaindu edo diru laguntzaren zuribidea osatzeko baldintza gisa exijitu daitezke berme haiek, 
eta haien xedea izango da onuradunaren obligazioak bete izana eta, bereziki, mantendu izana bermatzea.  

3. Bermeak eratu, luzatu, akreditatu, deuseztatu eta exekutatzeko modua oinarrietan jasota egon behar da. Dena 
den, kontura edo aurretik egiten diren ordainketei lotutako bermeetarako jasotako formak hartzen dituztenean, 
sekzio honen 2. azpisekzioan aurreikusitako araubidea aplikatuko da. 

4. artikulu honetan araututako bermeak organo eskudunaren aurrean ez eratzeak eta ez akreditatzeak, oinarrietan 
hala exijitzen denean, ondorio hauetako bat izango du:  

 

a) Eskaera ez da onartuko, baldin eta eraketa akreditatzea onuradun izateko baldintza bazen.  

 

b) Emandako diru laguntzaren ordainketa atxikiko da, harik eta bermea eratu izana akreditatu arte. 
Horrek berarekin ekar dezake diru laguntza kobratzeko eskubidea behin betiko galtzea, baldin eta 
diru laguntza ematen duen organoak bermea eratu izana akreditatzeko aurretik errekerimendua egin 
badu eta 15 egunetan kasurik ez bazaio egin.  

5. Zuritzeko epetik harago doazen konpromisoak hartu direnean, oinarrietan jasotakoari jarraituz egokitzat jotzen 
diren bermeak mantendu daitezke, baina inoiz ezin dira:  
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a) Mantendu, behin konpromisoak guztiz bete ondoren;  

 

b) Handiagoa izan bermatutako konpromisoa ez betetzeagatik itzuli beharreko kopurua baino.  

I TITULUA 
DIRU LAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA 

I KAPITULUA 
XEDAPEN OROKORRAK 

34. artikulua. Diru laguntzak emateko prozedurak.  

1. Diru laguntzak emateko prozedura arrunta lehia izango da, foru arauak 20.1 artikuluan jasotakoari jarraituz.  

Aurreko paragrafoan xedatutakoa xedatuta ere, diru laguntzaren oinarrietan salbuetsi daiteke deialdian jasotako 
kreditua nahikoa izanez gero ezarritako beharkizunak betetzen dituzten eskaeren artean lehentasun ordena jartzeko 
baldintza betetzetik, aurkezpen epea amaituta zenbat eskaera aurkeztu diren kontuan hartuz. 

2. Foru arauak 20.3 artikuluan jasotako kasuetan bakarrik eman daitezke zuzenean diru laguntzak.  

II KAPITULUA 
DIRU LAGUNTZAK EMATEKO KONKURRENTZIA PROZEDURA 

35. artikulua. Gehieneko gastua onartzea eta aurrekontu kredituen artean banatzea.  

1. Oro har, deialdian finkatuta geratuko da guztira zenbat diru zuzenduko den deialdiko diru laguntzetara eta zer 
aurrekontu kredituri egotziko zaion. 

Ematen diren diru laguntzak ezin dira handiagoak izan deialdian finkatutako kopuru osoa baino, aurretik ez bada 
beste deialdi bat egiten, salbu ondorengo apartatuan jasotako kasuan.  

2. Salbuespen gisa, deialdian jaso daiteke, kopuru osoaz gain, deialdia amaitu aurretik kreditu gehigarri bat 
txertatzeko aukera. Horretarako eskumena duen organoak baimentzekoa da aipatu kreditua. 

Deialdian espresuki jasota utzi behar da kopuru gehigarria eraginkorra izateko baldintza dela diru laguntzaren 
emakida ebatzi aurretik kreditua erabilgarri deklaratzea.  

3. Diru laguntzaren deialdiaren aurretik edo aldi berean, gastua baimendu behar da deialdian finkatutako hasierako 
zenbatekoan. 

36. artikulua. Deialdi irekia.  

1. Deialdi irekia da diru laguntzen lerro berberako elkarren segidako hautapen prozedura batzuk aurrekontu ekitaldi 
batean egitea aldi berean erabakitzen duen egintza administratiboa. 

2. Deialdi irekian, elkarren segidako ebazpen kopurua zehaztu behar da, eta horietarako bakoitzerako:  

 

a) Gehienez zenbat emango den.  

 

b) Gehienez zenbat denboratan ebatziko den prozedura bakoitza. 

Eskaerak aurkezteko epea. 
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3. Hautapen prozedura bakoitzeko, gehienez emango den kopuruari dagokion gastua baimendu behar da. 

4. Ebazpen bakoitzean, dena delako denbora tartean aurkeztutako eskaerak konparatu behar dira, eta diru laguntza 
ematea erabaki, deialdi irekian ebazpen bakoitzerako ezarritako zenbatekoa gainditu gabe. 

5. Denbora tarte bat amaituta diru laguntzak eman direnean eta ematekoa den gehieneko kopurua agortu ez 
denean, aplikatu gabeko diru kopurua ondorengo ebazpenetara aldatu daiteke. 

Aukera hori gauzatzeko, baldintza hauek bete behar dira:  

 

a) Oinarrietan espresuki jaso behar da.  

 

b) Behin deialdia ebatzita, diru laguntza ematen duen organoak espresuki erabaki behar du zer 
kopuru aldatuko diren eta zer alditan aplikatuko diren.  

 

c) Aukera hori baliatzeak inoiz ez ditu kaltetuko hasierako aldiko eskatzaileen eskubideak.  

37. artikulua. Balorazio irizpideak.  

1. Lehiaketa bidez tramitatzen diren prozeduretan, eskaeren balorazio irizpideak jasoko dira oinarrietan. Irizpide bat 
baino gehiago kontuan hartzen direnean, horietako bakoitzari esleitutako ponderazio erlatiboa zehaztuko da.  

2. Behar bezala justifikatutako arrazoiak direla eta, ezinezkoa denean zehaztu hautatutako irizpide bakoitzari 
esleitzekoa den ponderazioa zehaztea, ulertuko da haiek guztiek eskaerak baloratzeko garrantzi erlatibo bera 
dutela. 

38. artikulua. Onuradunak egin beharreko jarduera zehaztea.  

1. Diru laguntzaren xedea onuradunaren jarduera jakin bat bultzatzea denean, ulertu behar da onuradunak 
konpromisoa hartzen duela aipatu jarduera eskaeran jasotakoaren arabera egiteko, Foru Aldundiak edo bere foru 
organismo autonomoek laguntza emateko prozesuan edo exekuzio aldian onar ditzakeen aldaketak eginda, baldin 
eta aldaketa horiek ez badute bestelakotzen laguntza ematean bilatzen den xedea.  

2. Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek eskatzaileari proposatzen badiote foru arauak 25. artikuluan 
jasotako eskaera beste modu batean egiteko eta onuradunak ez badu berari emandako epean erantzuten, 
hasierako eskaeran jasotako edukiari eutsiko zaio. 

3. Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek laguntza emateko prozesuan proposatzen badute eskatzaileak 
proposatutako jarduera egiteko baldintzak edo modua aldatzea, diru laguntza onartzeko eskatu behar diote 
onuradunari. Onarpen hori eman dela ulertuko da baldin eta aipatu baldintzak argi eta garbi agertzen badira 
aldatzeko proposamenean eta onuradunak ez badu horren aurka dagoela adierazten 15 eguneko epean, 
proposamena jakinarazten zaionetik aurrera, betiere ez bada hirugarrenen eskubiderik kaltetzen.  

39. artikulua. Diru laguntzak ebaztea.  

1. Organo eskudunak diru laguntza emateko prozedura ebatziko du, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 89. artikuluan eta, hala 
badagokio, dena delako arauak edo deialdiak jasotakoaren arabera. 

2. Ebazpen bidez, diru laguntzak ematea erabakiko da, bai eta, eskaeran atzera egin, eskubideari uko egin edo 
gerora materialki ezinezkoa izateagatik, ez onartzea eta ez ematea ere.  

3. Lehia bidez tramitatzen diren eta oinarrietan hala aurreikusita dagoen prozeduretan, diru laguntza eman izanaren 
ebazpenean, zerrendatuta ager daitezke, zein eskatzaileri eman zaion diru laguntza eta gainerako zer eskaerari ez 
zaion espresuki onartu aipatzeaz gain, oinarrietan onuradun izateko baldintza administratibo eta tekniko guztiak 
betetzen dituzten eta, deialdiko kredituaren gehieneko muga gainditzeagatik, onartu ez diren eskaera guztiak; 
gainera, adierazi behar da haietako bakoitzari zer puntuazio eman zaion deialdian jasotako balorazio irizpideen 
arabera.  

Kasu horretan, onuradunetako baten diru laguntzari uko eginez gero, hori eman duen organoak erabakiko du, 
deialdi berririk egin gabe, diru laguntza puntuazio ordenaren arabera ondorengoa den eskatzaileari edo eskatzaileei, 
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baldin eta, onuradunetako batek uko egin ondoren, onartu gabeko eskaeretako bati gutxienez erantzuteko behar 
adina kreditua liberatu bada.  

Diru laguntza ematen duen organoak aukera horren berri emango die interesatuei, diru laguntzarako 
proposamenaren hautabidea izan dezaten hamar eguneko epe luzaezinean. Behin eskatzaileak edo eskatzaileek 
proposamena onartuta, organo administratiboak laguntza emateko egintza emango du, eta horren berri emango die 
haiei Diru Laguntzen Foru Arauak eta erregelamendu honek jasotakoaren arabera. 

40. artikulua. Ebazpena aldatzea.  

1. Behin laguntza ematea ebatzita, onuradunak haren edukia aldatzeko eskatu dezake, baldin eta oinarrietan 
horretarako jasotako zirkunstantziak gertatzen badira, hala ezartzen baitu foru arauak 16.2.k) artikuluan. 
Hirugarrenen eskubiderik kaltetzen ez bada, haren edukia aldatzea baimendu daiteke.  

2. Jarduera egiteko epea amaitu aurretik aurkeztu behar da eskaera. 

III KAPITULUA 
DIRU LAGUNTZAK ZUZENEAN EMATEKO PROZEDURA 

41. artikulua. Aurrekontuetan jasotako diru laguntza izendunak emateko prozedura.  

1. Diru Laguntzen Foru Arauak 20.3 artikuluan jasotakoaren ondorioetarako, Gipuzkoako lurralde historikoko 
Aurrekontu Orokorretan finkatutako diru laguntza izendunak dira xedea, aurrekontu zuzkidura eta onuraduna 
aurrekontuaren gastu egoeran espresuki jasota dituzten diru laguntzak.  

2. Diru laguntza horiei Diru Laguntzen Foru Arauan eta erregelamendu honetan jasotakoa aplikatuko zaie, baldin eta 
haiek emateari buruzko berariazko araudirik ez badago, salbu batean nahiz bestean publizitate eta konkurrentzia 
printzipioei eragiten dien horretan. 

3. Diru laguntza horiek emateko prozedura ofizioz edo interesatuak eskatuta hasiko du diru laguntza egozten zaion 
aurrekontu kreditua kudeatzen duen zentroak, eta diru laguntza emateko ebazpenarekin edo hitzarmenarekin batera 
amaituko da. 

Apartatu honetan jasotako edozein kasutan, laguntza emateko egintza edo hitzarmena emakidaren oinarritzat 
hartuko dira Diru Laguntzen Foru Arauak jasotako ondorioetarako.  

4. Hitzarmenak Gipuzkoako Aurrekontu Orokorretan jasotako diru laguntza izendunak bideratzeko ohiko tresna 
izango dira. 

5. Ebazpenean edo, hala badagokio, hitzarmenean gutxienez alderdi hauek jaso behar dira: 

 

a) Diru laguntzaren xedea eta onuradunak, aurrekontuan jasotako diru kopuruaren arabera.  

 

b) Gastua egozten zaion aurrekontu kreditua, eta diru laguntzaren zenbatekoa.  

 

c) Beste diru laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuekin duten bateragarritasuna edo 
bateraezintasuna, estatuko nahiz Europar Batasuneko beste edozein administrazio edo ente publiko 
zein pribatutatik edota nazioarteko organismoetatik datozenean eta helburu berberarekin 
emandakoak direnean.  

 

d) Diru laguntza ordaintzeko epea eta modua, ordainketa aurreratuak eta konturako abonuak 
egiteko aukera, eta onuradunek, beharrezkoa izanez gero, aurkeztu beharreko bermeen araubidea.  

 

e) Onuradunak zer epetan eta nola zuritu duen diru laguntzaren xedea bete eta jasotako fondoak 
erabili izana.  
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42. artikulua. Foru arau batek edo lege mailako arau batek Administrazioari ezarritako zuzeneko emakida 
bidez eskuratutako diru laguntzak.  

1. Foru arau batek edo lege mailako arau batek aginduta zuzenean eman edo haien zenbatekoa ezartzen diren diru 
laguntzak arau haren bidez eta Foru Aldundiari eta foru organismo autonomoei berariaz aplikatzekoak diren 
gainerako arauen bidez erregulatuko dira. 

Diru laguntza horiei Diru Laguntzen Foru Arauan eta erregelamendu honetan jasotakoa aplikatuko zaie, araudi 
hartan jasotakoaren ordez, salbu batean nahiz bestean publizitate eta konkurrentzia printzipioei eragiten dien 
horretan. 

2. Diru laguntza ematea erabakitzen duen legeak edo foru arauak laguntza ematen duen entitatearen eta 
onuradunen arteko lankidetza-hitzarmen bat formalizatzea jasotzen duenean, erregelamendu honek 41. artikuluaren 
5. apartatuan xedatutakoa aplikatuko zaio hitzarmenari. 

3. artikulu honetan aipatutako diru laguntzak ordaintzea exijitzeko, beharrezkoa da dena delako ekitaldian kreditu 
egokia eta nahikoa izatea. 

43. artikulua. Herri, gizarte, ekonomia edo giza arrazoiak edo deialdi irekia zailtzen duten eta behar bezala 
frogatzen diren bestelako arrazoiak akreditatuta zuzenean ematen diren diru laguntzak.  

1. Zuzenean eman daitezke, salbuespen gisa, Diru Laguntzen Foru Arauak 20.3.c) artikuluan aipatutako diru 
laguntzak.  

Diru Laguntzen Foru Arauan eta erregelamendu honetan jasotakoa aplikatuko da, salbu batean nahiz bestean 
publizitate eta konkurrentzia printzipioei eragiten dien horretan.  

2. Diru Laguntzen Foru Arauak 27.2 artikuluan jasotakoaren arabera, diru laguntzen onuradunak bat baino gehiago 
eta zehaztu gabeak direnean, Diputatuen Kontseiluak diru laguntzei buruzko arau bereziak onartuko ditu foru 
dekretuz, eskumena duen foru diputatuak proposatuta.  

Aipatu foru dekretua bertan jasotako diru laguntzen oinarritzat hartuko da, eta Diru Laguntzen Foru Arauak 27.2 
artikuluan adierazitako alderdiak jasoko ditu.  

Espedientean, diru laguntzak kudeatu eta arloa dela-eta eskumena duen organoaren txostena jasoko da, honakoak 
zuritzeko: Diru laguntzen izaera berezia, herri, gizarte, ekonomia edo giza onura akreditatzen duten arrazoiak edo, 
azkenik, deialdi irekia egitearen zailtasuna justifikatzen duten beste argudio batzuk. 

3. Foru arauak 20.3.c) artikuluan jasotako zuzeneko diru laguntza indibidualizatuak emateko prozedura ofizioz edo 
interesatuak eskatuta hasiko du diru laguntza egozten zaion aurrekontu kreditua kudeatzen duen zentroak, eta diru 
laguntza emateko ebazpenarekin edo hitzarmenarekin batera amaituko da.  

Laguntza emateko egintza edo hitzarmena emakidaren oinarritzat hartuko dira Diru Laguntzen Foru Arauak jasotako 
ondorioetarako. 

Hitzarmenak ohiko tresna izango dira apartatu honetan aipatutako zuzeneko diru laguntza indibidualizatuak 
bideratzeko, eta, besteak beste, erregelamendu honek 41.5 artikuluan aipatutako alderdiak jasoko dituzte. 

Espedientean, diru laguntzak kudeatu eta arloa dela-eta eskumena duen organoaren txostena jasoko da, honakoak 
zuritzeko: Diru laguntzen izaera berezia, herri, gizarte, ekonomia edo giza onura akreditatzen duten arrazoiak edo, 
azkenik, deialdi irekia egitearen zailtasuna justifikatzen duten beste argudio batzuk. 

II TITULUA 
DIRU LAGUNTZAK KUDEATU ETA ZURITZEKO PROZEDURA 

I KAPITULUA 
BIRKONTRATATZEA 

44. artikulua. Diruz lagundutako jarduerak birkontratatzea.  
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1. Onuradun bakoitza behartuta dago diruz lagundutako jarduera gauzatzera, eta salbuespen bakarrak oinarrietan 
jasoko dira, Diru Laguntzen Foru Arauak 28. artikuluan eta erregelamendu honek jarritako mugen barruan. 
Oinarrietan birkontratatzea baimenduta badago diru kopuru jakinen mugarik gabe, onuradunak ezin izango du diruz 
lagundutako jardueraren zenbatekoaren %50 baino gehiago, birkontratu guztien prezioen batura kontuan hartuta. 

2. Diru Laguntzen Foru Arauak 28.7.d) artikuluan jasotakoaren ondorioetarako, zirkunstantzia hauetako bat bizi 
duten nortasunik gabeko pertsona fisiko edo juridiko edo elkarteekin lotura dagoela ulertuko da:  

 

a) Ezkontza bidez lotutako pertsona fisikoak edo Eusko Legebiltzarraren 2003ko maiatzaren 7ko 
2/03 Legeak jasotakoaren arabera eratutako izatezko bikoteak, eta laugarren mailarainoko odol-
ahaidetasuna edo bigarren mailarainoko ezkontza-ahaidetasuna duten ahaideak izatea.  

 

b) Aldizka ordaindutako lan harremana duten pertsona fisiko eta juridikoak izatea.  

 

c) Diru Laguntzen Foru Arauak 10. artikuluaren 2. apartatuan aipatutako onuradunaren bazkide edo 
3. apartatuan aipatutako nortasun juridikorik gabeko entitateetako partaide izatea.  

 

d) Sozietate bat eta bertako akziodunak edo partaide nagusiak edo haien kontseiluetako kideak edo 
administratzaileak izatea, bai eta horien ezkontideak edo Eusko Legebiltzarraren 2003ko maiatzaren 
7ko 2/03 Legeak jasotakoaren arabera eratutako izatezko bikoteko kideak eta laugarren mailaraino 
odol-ahaidetasuna edo bigarrenerainoko ezkontza-ahaidetasuna duten ahaideak ere.  

 

e) Balore Merkatuaren 1988ko uztailaren 28ko 24/88 Legeak 4. artikuluan jasotakoaren arabera 
talde berekoak izateko behar diren baldintzak betetzen dituzten sozietateak izatea.  

 

f) Pertsona juridikoak edo nortasunik gabeko elkarteak eta horien legezko ordezkariak, patronuak 
edo beren administratzaileak, bai eta beren ezkontideak edo Eusko Legebiltzarraren 2003ko 
maiatzaren 7ko 2/03 Legeak jasotakoaren arabera eratutako izatezko bikoteko kideak eta laugarren 
mailaraino odol-ahaidetasuna edo bigarrenerainoko ezkontza-ahaidetasuna duten ahaideak ere.  

 

g) Pertsona juridikoak edo nortasunik gabeko elkarteak, eta lege, estatutu edo kontratuetako arauei 
jarraituz haien mozkinaren %50ean parte hartzeko eskubidea duten nortasunik gabeko pertsona 
fisikoak, juridikoak eta elkarteak.  

3. Administrazioak egiaztatu dezake, preskripzio epearen barruan, Diru Laguntzen Foru Arauak 31. artikuluan 
ematen dion eskurantzetan babestuta birkontratatutako jardueren kostua. 

II KAPITULUA 
DIRU LAGUNTZAK ZURITZEA 

1 SEKZIOA 
Xedapen orokorrak 

45. artikulua. Diru laguntza zuritzeko modalitateak.  

Diru laguntza emateko egintzan jarritako baldintzak bete izana modalitate hauetan zuritu dezake onuradunak:  

 

1. Kontu zurigarria, kapitulu honen 2. sekzioan jasotako moduetako bat hartuko duena.  
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2. Modulu bidezko akreditazioa.  

 

3. Kontabilitate egoeren aurkezpena. 

46. artikulua. Zuritzeko epea zabaltzea.  

1. Diru laguntza ematen duen organoak zuribidea aurkezteko epea luzatzea baimendu dezake, non eta oinarrietan 
aurkakoa ez den jasotzen, baldin eta hori dela medio hirugarren pertsonen eskubideak ez badira kaltetzen.  

2. Epea luzatzeko baldintzak eta prozedura jasoak ditu 1992ko azaroaren 27ko 30/92 Legeak, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 49 artikuluan. 

3. Behin zuritzeko epea amaituta hura administrazio organo eskudunari aurkeztu gabe, horrek onuradunari eskatuko 
dio hamabost eguneko epe luzaezinean aurkeztu dezan kapitulu honetan jasotako ondorioetarako. Zuribidea 
apartatu honetan jasotako epean ez aurkezteak berarekin ekarriko du diru laguntza itzultzeko eta gainerako 
erantzukizunak hartzeko exijitzea.  

47. artikulua. Zuritzeko modua.  

1. oinarrietan finkatuko da nolako egitura eta hedadura izango duen diru laguntzaren zuribideak.  

2. Diru laguntza egiaztatzeko eskumena duen administrazio organoak onuradunak aurkeztutako zuribidean 
konpontzeko akatsik dagoela nabaritzen duenean, horren berri emango dio hari, hamar eguneko epean akatsa 
konpondu dezan.  

48. artikulua. Diru laguntzaren baldintzak aldatzeak diru laguntza egiaztatzean dituen ondorioak.  

Diru laguntzaren onuradunak zuribidean agerian jartzen duenean hura emateko aintzat hartutako baldintzak aldatu 
direla eta, horren ondorioz, nahiz eta diru laguntzaren izaera eta helburuak funtsean ez bestelakotu, Diru Laguntzen 
Foru Arauak 16.2.k) artikuluan jasotakoaren arabera ebazpenaren aldaketa ekar dezakeela, onartzeko aurretiazko 
baimen administratiboaren tramitea egin gabe utzita, diru laguntza eman duen organoak zuribidea onartu dezake, 
non eta onarpenak ez dituen hirugarren pertsonen eskubideak kaltetzen.  

2 SEKZIOA 
Kontu zurigarria 

1 Azpisekzioa 
Kontu zurigarria eta gastuaren frogagiria aurkeztea 

49. artikulua. Kontu zurigarriaren edukia.  

Oro har, dokumentazio hau edukiko du kontu zurigarriak:  

 

1. Jarduketa memoria, diru laguntza ematean jarritako baldintzak bete izana frogatuko duena. Zer 
jarduera burutu den eta zer emaitza izan den adierazi behar dira.  

 

2. Memoria ekonomikoa, jardueren kostua frogatuko duena. Hona edukiak izango ditu: 

 

a) Jardueran izandako gastu eta inbertsioak sailkatzeko zerrenda. Hartzekoduna 
eta agiria, zenbatekoa, egite data eta, hala badagokio, ordainketa data adierazi 
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behar dira. Diru laguntza aurrekontu baten arabera ematen bada, zein 
desbiderapen izan den adierazi behar da.  

 

b) Fakturak edo trafiko juridikoan antzeko froga-balioa edo eraginkortasun 
administratiboa duten frogagiriak, horiek guztiak aurreko paragrafoan aipatutako 
zerrendan sartu badira, eta, hala badagokio, ordainketaren frogagiriak.  

 

c) Behar bezala akreditatuta eta erregistro ofizialean inskribatuta dagoen aparteko 
pertsonak egindako tasazio ziurtagiria, ondasun higiezinak erosiz gero.  

 

d) Hala badagokio, a) apartatuan aipatutako zerrendan jasota dauden kostu 
orokorrak edota zeharkakoak banatzeko irizpideak, non eta diru laguntzaren 
oinarrietan ez den oroharreko konpentsaziorik jasotzen zuritzeko beharrik gabe.  

 

e) Diruz lagundutako jarduketa finantzatu duten bestelako diru sarrera edo 
laguntzen zerrenda xehatua, zenbatekoa eta jatorria adierazita.  

 

f) Diru Laguntzen Foru Arauak 30.3 artikuluan jasotakoaren arabera onuradunak 
eskatu behar izan dituen hiru aurrekontuak.  

 

g) Hala badagokio, diru laguntzaren itzulketaren ordainketa gutuna, aplikatu 
gabeko gerakinen kasuan, eta horietatik eratorritako interesak. 

 

3. Aurretik jasotakoa jasota ere, diru laguntzaren xedea edo izaera dela-eta, ez bada beharrezkoa 
aurreko apartatuan jasotako dokumentazioa aurkeztea, diru laguntzaren oinarrietan zehaztuko da 
kontu zurigarriaren edukia. 

50. artikulua. Gastuen frogagiriak balioztatzea eta zigilatzea.  

1. Gastuak zuritzeko, fakturak eta merkataritzako trafiko juridikoan froga-balioa duten edo eraginkortasun 
administratiboa duten gainerako agiriak erabiliko dira, jatorrizkoa edo fotokopia konpultsatua aurkeztuta, azken kasu 
horretan oinarrietan hala jasota badago. 

2. oinarrietan hala jasota badago, jatorrizko frogagiriak zigilatuko dira, eta zer diru laguntza zuritzeko den adieraziko 
da zigiluan.  

2 Azpisekzioa 
Kontu zurigarria auditoretza egin duten pertsona edo sozietateen 

txostenarekin batera aurkeztea 

51. artikulua. Kontu zurigarria auditoretza egin duten pertsona edo sozietateen txostenarekin batera 
aurkeztea.  

1. Diru laguntzaren oinarrietan, erregelamendu honek 48. artikuluan jasotako memoria ekonomikoan sartu 
beharreko informazioa murrizteko aukera eman daiteke, baldin eta:  

 

a) Kontu zurigarriarekin batera aurkezten bada Kontabilitateko Kontu Auditoretzako Institutuaren 
mendeko kontu auditoreen erregistro ofizialean hala izena emanda dagoen pertsona edo sozietate 
baten txostena.  
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b) Pertsona edo sozietate auditoreak kontu zurigarria berrikusten badu diru laguntzaren oinarrietan 
finkatutako hedaduraz eta Ogasun eta Finantza Departamentuak proposatu dezakeen jardun eta 
ikuskapen arauei lotuta.  

 

c) Kontu zurigarrian memoria ekonomiko laburra sartzen bada, erregelamendu honek 48.1 
artikuluan aipatutako jarduketen txostenaz gain. 

2. Onuraduna behartuta badago Kontu Auditoretzaren 1988ko uztailaren 12ko 19/88 Legearen eraginpean dagoen 
auditore batek bere urteko kontuak ikuskatzera, auditoretzako lehen pertsona edo sozietateak berrikusiko du kontu 
zurigarria, non eta oinarrietan ez dagoen jasota beste auditore bat izendatzea. 

3. Onuraduna ez badago behartuta beste batek bere urteko kontuak ikuskatzera, kontuak ikuskatuko dituen 
pertsona edo sozietatea izendatuko du, non eta diru laguntzaren oinarrietan ez dagoen jasota diru laguntza ematen 
duen organoak berak izendatzea. Kontu zurigarria berrikusteak dakarren gastua diruz lagundu daitekeen gastutzat 
hartu daiteke, oinarrietan hala jasota dagoenean horietan finkatutako mugaraino.  

4. Onuraduna behartuta dago Diru Laguntzen Foru Arauak 13.1.f) artikuluan jasotakoa aplikatuz exijitzekoak diren 
liburu, erregistro eta agiriak auditoretzako pertsona edo sozietatearen eskura jartzera eta, era berean, foru arauan 
aurreikusitako egiaztapen eta kontrol jarduerei begira gordetzera.  

5. Memoria ekonomikoaren edukia diru laguntzaren oinarrietan jasota agertuko da. Halere, gutxienez agiri bat 
jasoko da, non diruz lagundutako jarduerak gauzatzean izandako gastuak, behar bezala sailkatuta, eta, hala 
badagokio, hasieran aurrekontuan jasotako kopuruak eta desbiderapenak adieraziko diren.  

3 Azpisekzioa 
Kontu zurigarri erraztua 

52. artikulua. Kontu zurigarri erraztua.  

1. Foru arauak 29.2 artikuluan 60.000 eurotik beherako diru laguntzetarako jasotakoaren ondorioetarako, diru 
laguntza zuritzeko balio juridikodun agiritzat hartu daiteke kontu zurigarria, baldin eta diru laguntzaren oinarrietan 
hala jasota badago.  

2. Kontu zurigarriak informazio hau izango du:  

 

a) Jarduketa memoria, diru laguntza ematean jarritako baldintzak bete izana frogatuko duena. Zer 
jarduera burutu den eta zer emaitza izan den adierazi behar dira.  

 

b) Jardueran izandako gastu eta inbertsioak sailkatzeko zerrenda. Hartzekoduna eta agiria, 
zenbatekoa, egite data eta, hala badagokio, ordainketa data adierazi behar dira. Diru laguntza gutxi 
gorabeherako aurrekontu baten arabera ematen bada, zein desbiderapen izan den adierazi behar 
da.  

 

c) Diruz lagundutako jarduketa finantzatu duten bestelako diru sarrera edo laguntzen zerrenda 
xehatua, zenbatekoa eta jatorria adierazita.  

 

d) Hala badagokio, diru laguntzaren itzulketaren ordainketa gutuna, aplikatu gabeko gerakinen 
kasuan, eta horietatik eratorritako interesak. 

3. Diru laguntza ematen duen organoak egiaztatuko ditu egoki deritzen eta diru laguntza behar bezala erabili dela 
zentzuz agerian uzten duten frogagiriak, oinarrietan jasotako laginketa teknikak erabiliz. Horretarako, onuradunari 
eskatu diezaioke berak hautatutako gastu frogagiriak bidaltzeko.  
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3 SEKZIOA 
Moduluak 

53. artikulua. Moduluen aplikazio eremua.  

Diru laguntzen oinarrietan, haiek eman eta zuritzeko arauak jaso daitezke baldintza hauek betetzen direnean:  

 

a) Diruz lagundu daitekeen jarduera edo horiek egiteko behar diren baliabideak unitate fisikotan 
neurtu ahal izatea.  

 

b) Diruz lagundu daitekeen jardueraren merkatuko balioari buruzko ebidentzia edo erreferentzia edo, 
hala badagokio, erabiltzekoak diren baliabideei buruzkoa izatea.  

 

c) Moduluen unitate bakoitzeko zenbatekoa txosten tekniko arrazoitu batean oinarrituta zehaztea; 
aipatu zenbatekoak zati finkoa eta zati aldakorra izan ditzake. Txostenean jaso behar dira modulua 
zehazteko kontuan hartutako aldagai tekniko, ekonomiko eta finantzarioak, diruz lagundutako 
jarduera edo zerbitzua egiteko kalkulatutako merkatuko batez besteko balioetan oinarrituta.  

54. artikulua. Moduluak eguneratzea eta berrikustea.  

1. Diru laguntzaren oinarrietan edo horietatik eratorritako laguntza-deialdien aginduetan moduluetarako berariazko 
balioak onartzen direnean eta horien zenbatekoa aurrekontu ekitaldi batera baino gehiagora luzatzen denean, 
balioak nola eguneratu jaso behar da oinarrietan, eta aurreko artikuluaren c) apartatuan aipatutako txosten 
teknikoan zuritu. 

2. Gerora gertatutako zirkunstantziak direla-eta moduluak ezarri eta eguneratzeko kontuan hartutako baldintza 
ekonomiko, finantzario edo teknikoak aldatzen badira, organo eskudunak haien balioaren berrikuspena onartuko du, 
txosten tekniko baten bidez arrazoituta.  

55. artikulua. Modulu bidez zuritzea.  

Oinarrietan moduluen araubidea jasota dagoenean, diru laguntza dokumentazio hau aurkeztuta zurituko da:  

 

1. Jarduketa memoria, diru laguntza ematean jarritako baldintzak bete izana frogatuko duena. Zer 
jarduera burutu den eta zer emaitza izan den adierazi behar dira.  

 

2. Memoria ekonomikoa, gutxienez alderdi hauek jasoko dituena: 

 

a) Modulutzat hartutako unitate fisikoen kopuruari buruzko akreditazioa edo, 
horrelakorik ez bada, onuradunaren hari buruzko aitorpena.  

 

b) Diru laguntzaren zenbatekoa, jarduketa memorian kuantifikatutako jardueretan 
oinarrituta zehaztuko dena; eta oinarrietan edo, hala badagokio, deialdietan 
jasotako moduluak. 

Diruz lagundutako jarduketa finantzatu duten bestelako diru sarrera edo laguntzen zerrenda xehatua, zenbatekoa 
eta jatorria adierazita. 

56. artikulua. Moduluen araubidera bildutako onuradunen betebehar formalak.  
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Onuradunak salbuetsita daude kontabilitate edo merkataritza arloko liburu, erregistro eta agiriak aurkezteko 
betebeharretik, non eta diru laguntzaren oinarrietan ez den aurkakoa jasotzen. 

4 SEKZIOA 
Kontabilitate egoerak aurkeztea 

57. artikulua. Kontabilitate egoeren bidez zuritzeko kasuak.  

1. oinarrietan, diru laguntza kontabilitate-egoera aurkeztuta zuritzea jaso daiteke kasu hauetan:  

 

a) Diru laguntzaren zenbatekoa zehazteko behar den informazioa zuzenean ondorioztatu 
daitekeenean onuradunak prestatu beharreko kontabilitate informazioarekin batera emandako 
kontabilitate infomaziotik.  

 

b) Aipatu kontabilitate informazioa onuraduna lotzen duen antolamendu juridikoan jasotako 
sistemaren arabera ikuskatu denean. 

2. artikulu honen 1. apartatuan azaldutako informazioaz gain, oinarrietan jaso daiteke kontuen auditoretza egiten 
duen pertsona edo entitate batek txosten osagarri bat egitea, 1990eko abenduaren 20ko 1636/90 Errege Dekretuak, 
Kontu Auditoretzen 1988ko uztailaren 12ko Legea garatzen duen Erregelamenduari buruzkoak, hamabosgarren 
xedapen gehigarrian aurreikusitakoari jarraituz. 3. Kontu auditoretza baten hedadura nahikotzat hartzen ez denean, 
oinarrietan zehaztuko da auditoretza egiten duen pertsona edo entitateak zer informazio gehigarri ikuskatuko duen 
diru laguntzaren zenbatekoa zehazteko balio duen kontabilitate informazioari dagokionez. Kasu horretan, lanaren 
emaitzak artikulu honen 2. apartatuan aipatutako txosten osagarrian erantsiko dira, eta kontu auditoreak jaso 
beharreko ordainsari gehigarria diruz lagundu daitekeen gastutzat har daiteke oinarrietan hala jasotzen denean, 
haietan jarritako mugaraino.  

5 SEKZIOA 
Diru laguntzak telematikoki zuritzea 

58. artikulua. Diru laguntzak zuritzeko bitarteko elektronikoak erabiltzea.  

Diru laguntzak zuritzeko bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabil daitezke, baldin eta oinarrietan 
horrelakoak onartuta badaude.  

III KAPITULUA 
Diruz lagundu daitezkeen gastuak 

59. artikulua. Diruz lagundu daitezkeen gastuak.  

1. Gastua benetan ordaindutzat hartuko da, diruz lagundu daitekeen gastua dela ulertzeko, egindako gastua dela-
eta hartzekodunen aldeko diru laguntza kobratzeko eskubidea lagatzean edo, bestela, hartzekodunei finantza 
entitate batek edo aseguru etxe batek bermatutako merkataritza efektu bat ematean. 

Nolanahi ere, behin jarduera eginda eta laguntza zuritzeko epea amaituta, gastuen zati bat bakarrik ordaindu bada 
proportzionaltasun printzipioa erabiliko da, kobratzeko eskubidearen galeraren ondorioetarako. 

2. Foru arauak 30.3 artikuluan jasotakoaren arabera eskaintza bat baino gehiago eskatzea derrigorrezkoa izan 
arren, haiek ez badira aurkezten edo, ekonomikoki onuragarriena ez den eskaintza bati esleitzen bazaio, behar 
bezala zuritu gabe, diru laguntza ematen duen organoak ondasun edo zerbitzuaren peritu tasazioa eskatu dezake, 
eta horren gastuak onuradunaren kontura joango dira. Kasu horretan, bi balio hauetako txikiena kontuan hartuta 
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zehaztuko da diru laguntza: Onuradunak aitortutakoa, edo tasazioaren emaitza. 

3. Zeharkako kostuak diruz lagundutako jarduerari egozteko, oinarrietan finkatu daiteke jarduerari egoztekoa den 
zeharkako kostutzat hartzen den kostu osoaren zatia finkatu daiteke oinarrietan, behin behar diren azterketa 
ekonomikoak egin ondoren; kasu horretan, kostuaren zati horrek ez du zuribide gehigarririk behar izango. 

IV KAPITULUA 
Aurrekontu kudeaketako prozedura 

60. artikulua. Diru laguntza ordaintzea.  

1. Diru laguntza ordaindu aurretik, onuradunak jarduera edo proiektua egin izana edo haren helburu den portaera 
hartu izana frogatuko du zuritutako diru laguntzaren zenbatekoaren zati proportzionalean, diru laguntzaren araudian 
jasotakoaren arabera, non eta diru laguntzaren izaera dela-eta araudi horretan ez den xedatzen ordainketa 
aurreratuak egiteko aukera, Diru Laguntzen Foru Arauak 32.4 artikuluan adierazitakoari jarraituz. Diru laguntza 
hartzailearen egoera jakin bat aintzat hartuz ematen denean, araudian jasotako bitartekoen arabera akreditatuz 
baino ez da zuritu beharko.  

2. Izaera orokorrez, non eta oinarrietan ez den aurkakoa xedatzen, eta aurrekontuko aukeren arabera, ordainketa 
aurreratuak egingo dira Diru Laguntzen Foru Arauak 32.4 artikuluan jasotako moduan eta baldintzetan, batetik, 
gizarte ekintzari eta nazioarteko lankidetzari buruzko proiektu edo programak finantzatzekoak diren eta irabazi 
asmorik gabeko entitateei edo horien federazio, konfederazio edo elkarteei ematen zaizkien diru laguntzen kasuan, 
eta, bestetik, beste entitate onuradun batzuei ematen zaizkien diru laguntzen kasuan baldin eta diruz lagundutako 
jarduera gauzatzeko behin-behinik finantzatzeko baliabide nahikorik ez badute. 

3. Diru Laguntzen Foru Arauak 32.5 artikuluan jasotako ondorioetarako, onuradunak zerga obligazioak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak bete izana, itzulketaren bidezkotasunari buruzko ebazpenaren bidez zorduna ez izana eta 
horiek frogatzeko modua baloratzeko, erregelamendu honek atariko tituluaren III. kapituluko 3. sekzioan (onuraduna 
edo entitate laguntzailea izateko baldintzak) jasotako modu berberetan ebaluatuko da.  

Ez da zertan beste ziurtagiri bat aurkeztu, diru laguntza emateko eskaeran ez bada gainditu sei hilabeteko balio 
epea.  

61. artikulua. Diru laguntza kobratzeko eskubidea galtzea.  

1. Zuritu beharrekoak justifikatzen ez badira edo Diru Laguntzen Foru Arauak 35. artikuluan aurreikusitako 
arrazoietako bat gertatzen bada, diru laguntza osoa edo haren zati bat kobratzeko eskubidea galduko da. 

2. Diru laguntza kobratzeko eskubidea galtzea bidezkoa dela deklaratzeko prozedura Diru Laguntzen Foru Arauaren 
40. artikuluan jasota dago. 

62. artikulua. Diru laguntza hartzailearen ekimenez itzultzea.  

Borondatezko itzulketatzat hartzen da onuradunak Administrazioa eskatu gabe egiten duena.  

Laguntza borondatez itzultzen denean, Administrazioak Diru Laguntzen Foru Arauak 36. artikuluan jasotakoaren 
arabera kalkulatuko ditu berandutza interesak, harik eta onuradunak diru laguntza benetan itzuli arte.  

III TITULUA 
DIRU LAGUNTZA ITZULTZEA 

63. artikulua. Diru laguntza ematean jasotako obligazioak ez betetzeagatik itzultzea.  

1. Jarduera eta proiektu guztiak bete, diru laguntza ematea oinarritu zuten portaerak hartu eta hura zela-eta 
hartutako konpromiso guztiak bete behar ditu onuradunak. Bestela, laguntz aosorik edo zati batean itzuli beharko 
da, diru laguntzaren oinarrietan jasotako irizpideei jarraituz.  

2. Diru laguntza izaera desberdineko inbertsio edo gastuak finantzatzeko eman denean, emakidaren ebazpenean 
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erabakitako banaketari lotuko zaio exekuzioa eta, non eta oinarrietan edo emakidaren ebazpenean ez den 
bestelakorik xedatu, kontzeptu batzuk ezin izango dira beste batzuekin konpentsatu. 3. Erregelamendu honek 18.1 
artikuluan jasotako kasuetan, itzulketa proportzionala egin beharko da, jardueraren amaierako benetako kostua 
txikiagoa bada aurrkeontuan jasotakoa baino. 

64. artikulua. Diru laguntza zuritzeko obligazioa ez betetzeagatik itzultzea.  

1. Behin zuribidea aurkezteko epea amaituta hura egiaztatu ez denean, diru laguntza itzultzea erabakiko da, 
errekerimendua egin ondoren, erregelamendu honek 46.3 artikuluan jasotakoaren arabera. 

2. Zuritzeko obligazioa betegabetzat hartuko da Administrazioak antzematen duenean, egiaztapeneko eta finantza 
kontroleko eginkizunetan, onuradunaren zuribidean sartu direla diruz lagundutako jarduerari lotuta ez dauden 
gastuak, diruz laguntzeko moduko kosturik izan ez dutenak, beste diru laguntza edo baliabide batzuen bidez 
dagoeneko finantzatuta dauden gastuak edo, azkenik, eragiketen egiazkotasuna erakusten ez duten agirien bitartez 
zuritu diren gastuak.  

3. Kasu horietan, balizko erantzukizunak eragotzi gabe, aurreko gastuetako bakoitzari dagokion diru laguntza 
itzuliko da, baldin eta Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek haien zuribide okerra antzeman badute.  

65. artikulua. Finantzaketa publikoaren jaso izanaren hedapen neurriak hartzeko obligazioa ez betetzeagatik 
itzultzea.  

Diru laguntza itzuliko da finantzaketa publikoa jaso izanaren hedapen neurriak hartzeko obligazioa ez betetzeagatik, 
onuradunak hartzen ez dituenean ez oinarrietan jasotako neurriak eta ez erregelamendu honek 17.3 artikuluan 
jasotakoaren arabera Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek proposatutako ordezko neurriak. 

66. artikulua. Itzultzeko prozedura.  

1. Laguntzak itzultzeko prozedura hasteko erabakian zehaztu beharrekoak dira hasieraren arrazoia, bete gabeko 
obligazioak eta itzulketak eragindako diru laguntzaren zenbatekoa. 

2. Erabakia onuradunari edo, hala badagokio, entitate laguntzaileari jakinaraziko zaio, eta hamabost eguneko epea 
emango zaio egoki deritzen agiriak alegatu edo aurkeztu ditzan.  

3. Itzultzeko prozedura hasteak berarekin ekarriko du Foru Aldundiak foru organismo autonomoek itzulketa 
exijitzeko duten preskripzio epea etetea, hala jasotzen baitu Diru Laguntzen Foru Arauak 37. artikuluan.  

4. Itzultzeko prozeduraren ebazpenean jasota utziko da nor dagoen behartuta laguntza itzultzera, zer obligazio ez 
den bete, zergatik itzuli behar den foru arauaren 35. artikuluan jasotako arrazoien artean eta, azkenik, diru 
laguntzatik zenbat itzuli behar den berandutza interesekin batera. 

5. Ebazpena interesatuari jakinaraziko zaio, eta horri eskatuko zaio laguntza Gipuzkoako Zergabilketaren 
Erregelamendu Orokorrak jasotako epean eta moduan itzul dezan.  

IV TITULUA 
ZIGORTZEKO PROZEDURA 

67. artikulua. Zigortzeko prozedura.  

1. Foru arauak 56. artikuluan aipatutako zigortzeko prozedura administratiboa Euskal Autonomia Erkidegoko herri 
administrazioen zigortze ahalmenari buruzko 2/1998 Legeak III. kapituluan jasoa du, aipatu foru arauak eta 
erregelamendu honek jasotako berezitasunak aintzat hartuta.  

2. Ofizioz hasiko da zigortzeko prozedura, foru arauak 56.2 artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko herri 
administrazioen zigortze ahalmenari buruzko 2/1998 Legeak 34. artikuluan jasotako jarduketen ondorioz.  

Finantza kontroleko organoek, ondorengo artikuluan jasotakoaren arabera, eta funtzioak betetzean urraketa izan 
daitezkeen gertaerak ezagutu dituzten organoek eta entitate laguntzaileek haien berri emango diete zigorrak 
jartzeko eskumena duten organoei. Komunikazioetan, urraketa kalifikatzeko beharrezko deritzeten zirkunstantziak 
jaso eta haien esku dauden frogabideak aurkeztuko dituzte.  

3. Agiri publiko frogagarritzat hartzen dira, Herri Administrazioen Lege Araubidearen eta Administrazio Jardunbide 
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Erkidearenak, 137.3 artikuluan jasotakoaren arabera, Finantza eta Aurrekontu Araubidearen Foru Arauak jasotako 
finantza kontroleko jarduerei buruzko txostenak.  

68. artikulua. Ogasun eta Finantza Departamentuak proposatuta zigortzeko prozedura tramitatzea.  

1. Finantza kontrolaren ondorioz Ogasun eta Finantza Departamentua zigortzeko espedientea hastea proposatzen 
badu, eskumena duen organoak hasiera emango dio prozedurari proposamenean jasotako gertaerengatik. Horrela 
ez bada gertatzen, kontrol organoari jakinaraziko dio zergatik bidezko irizten dion prozedura ez hasteari. 

2. Interesatuak alegaziorik aurkezten badu, instruktoreak txostena eskatu behar dio Ogasun eta Finantza 
Departamentuari. 

3. Prozedura ebazteko fasean ebazteko eskumena duen organoak jarduketa osagarriak egitea erabakitzen badu, 
haien emaitzaren berri emango dio Ogasun eta Finantza Departamentuari. 

Kasu horretan, beste txosten bat egin dezake Ogasun eta Finantza Departamentuak. Horrelakorik egin ezean, 
aurreko apartatuan jasotakoari eusten diola ulertuko da.  

4. artikulu honetan jasotako txostenak hilabeteko epean egingo ditu kontrol organoak. 

5. Zigortzeko prozeduraren ebazpenaren berri emango zaio Ogasun eta Finantza Departamentuari, kontrol 
organoaren bitartez. 

6. Prozeduraren hasierari edo ebazpenari buruz ados ez badaude organo instruktorea eta Ogasun eta Finantza 
Departamentua, prozedura tramitatzen duen departamentuko foru diputatuak arazoaren berri emango dio 
Diputatuen Kontseiluari, horrek ebazpena eman dezan.  

Donostia, 2008ko apirilaren 29a. 
DIPUTATU NAGUSIA,  
Markel Olano Arrese. 
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUKO FORU DIPUTATUA,  
Pello Gonzalez Argomaniz. 
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