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HITZAURREA 

Diru laguntzak Gipuzkoako lurralde historikoko foru sektore publikoaren jarduera finantza-

rioaren zati handi bat dira, eta usadioz bideratuta egon dira laguntza finantzarioko neurri 

egokien bidez gizartearen eskaerei nahiz pertsonen eta entitate publiko nahiz pribatuen 

eskaera kolektiboei erantzutera.  

Azken urteotan, diru laguntzen bidez egiten den sustapen jarduera nabarmen areagotu da, 

bai eta laguntza motak eta onuradunak ere. 

Diru laguntzen funtzioa garrantzitsua izan arren, jarduera horri buruzko araudia urri samarra 

da. Hori horrela, Gipuzkoan ez dago alor horri buruzko foru araurik. Alorra araututa agertzen da, 

bakarrik, Diru laguntzak eta bestelakoak emateko jarduerari aplikatu beharreko erregimen 

orokorra arautzen duen apirilaren 6ko 27/1993 Foru Dekretuan, eta maila txikiagoko beste 

xedapen batzuetan.  
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Hori horrela, foru arau honek erantzun nahi dio berariazko erregulazio integralaren beharrari, 

bai eta gastu publikoa esleitu eta kudeatzean erabili ohi diren efikazia eta efizientziari buruzko 

kontzeptuei nahiz diru laguntzak ematearen gardentasunari ere. 

Foru Arauak honakoak biltzen ditu: Atariko titulua eta beste hiru titulu gehiago, eta berrogeita 

hamazortzi artikulu, bi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat 

eta amaierako bi xedapen. 

Atariko tituluak bi kapitulu ditu, eta diru laguntzen alorrari buruzko xedapen orokorrak 

ematen ditu. 

Zehazki, I. kapituluan aplikazio eremua mugatzen da, eta pertsona publiko edo pribatuen 

alde dirua baliatzea hartzen da diru laguntzatzat, onuradunen zuzeneko kontraprestaziorik gabe 

ematen denean eta, gainera, egin den edo eginkizun dagoen proiektu bat gauzatu, jarduera bat 

egin edo jokabide berezi bat hartzeari lotuta dagoenean, betiere finantzatzen den proiektu, ekin-

tza, jokabide edo egoeraren xedea herri onurako edo interes sozialeko jarduerak bultzatzea edo 

helburu publikoren bat sustatzea bada.  

Diru laguntzaren kontzeptua osatze aldera, Foru Arauaren aplikazio eremutik kanpo 

geratuko diren beste kasu batzuk aipatzen dira, nahiz eta hasieran bederen kontzeptuaren 

ezaugarri batzuk bete. 

Foru sektore publikoaren barruan zuzenbide administratiboaren bidez arautzen diren 

entitateei aplikatu behar zaie Foru Araua, alegia Foru Aldundiari eta foru organismo 

autonomoei. Diruz laguntzeko jardueraren printzipio nagusiak foru enpresa-entitate publikoek 

doan egiten dituzten ekarpenei ere aplikatuko zaizkie. 

Diru laguntzei buruzko xedapenak atariko tituluaren II. kapituluan jasota daude, eta hor 

definituta agertzen dira jarduera finantzarioaren printzipio nagusiak, besteak beste kudeaketari 

buruzkoak: Publizitatea, gardentasuna, lehiakortasuna, objektibotasuna, berdintasuna, 

diskriminazio eza, efikazia eta efizientzia. 

II. kapituluan beste hauek ere arautzen dira: Diru laguntzak emateko baldintzak, haiek 

emateko organo eskudunak, pertsona onuradunen eta entitate laguntzaileen definizioa, bai eta 

izaera hori lortzeko exijentziak eta haien obligazioak ere.  

Beste administrazio batzuetako araudiari dagokionez, erreserba hau agertzen da berrikuntza 

gisa: Alegia, ezin izango dute pertsona onuradun edo entitate laguntzaile izaerarik izan sexu 

diskriminazioa dela-eta zigorrean ezarritako epean zigor administratibo edo penalen bat jaso 

duten pertsona fisiko edo juridikoek, zigorrean ezarritako epean. Ezin izango dira diru laguntzen 

onuradun izan kideak onartzeko prozesuan, beren funtzionamenduan edo beren jardueretan 

sexu diskriminaziorik egiten duten elkarte edo antolakundeak.  

Proiekzio sozialeko jarduerak antolatzen dituzten entitateei ematen zaizkien diru laguntzen 

kasuan, euskararen erabilera soziala zabaltzeko neurriak hartzea aurreikusita dago, betiere 

Foru Aldundiak onartutako euskararen normalkuntzako politikaren barruan eta Euskararen 

Normalkuntzari eta Erabilerari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen arabera. 
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Jarraian, hainbat lankidetza hitzarmen jasota daude diru laguntza ematen duten organoen 

eta entitate laguntzaileen artean; hitzarmen horiek derrigorrezkoak dira diru laguntzak kudeatu 

eta banatzean entitate mota horrek parte hartzen badu. Haiek erregulatzean, hitzarmen horien 

beharkizunak eta entitate laguntzaileen baldintza eta obligazioak ere jasotzen dira. 

Diru laguntzei buruzko oinarrien edukia zehazten da. Oinarri horiek diru laguntza emateko 

zuzenbide araubidea osatzen dute, eta foru arau honen menpe geratzen dira, nahiz eta 

elementu berriak har ditzaketen horrekin kontraesanean ez badaude.  

Era berean, II. kapituluan, diruz lagundutako jardueren finantzaketa, emandakoen 

publizitatea eta berme araubidea ere jasotzen dira. 

I. titulua bost kapitulutan banatuta dago, eta diru laguntzak eman eta kudeatzeko prozedurak 

jasotzen ditu; gainera, diru laguntzei buruzko oinarrien eta haien deialdiaren arteko diferentzia 

arautzen da. Diputatuen Kontseiluak onartu behar ditu oinarriak, eta mugagabeko indarraldia 

izan dezakete deialdi desberdinak izan arren. Zehaztu gabeko onuradun askori zuzendutako 

egintza administratiboak diren aldetik, deialdietan besteak beste zehaztu beharko dira eskaerak 

aurkezteko egunak, diru laguntzak egozteko aurrekontu kredituak eta laguntzen gehieneko 

zenbatekoa.  

I. kapituluan, lehiakortasun sistema arautzen da diru laguntzak emateko prozedura arrunt 

gisa. Halere, salbuespen gisa, lehiarik gabeko sistema erabiliz ere eman daitezke diru lagun-

tzak, onuradunen ezaugarriak direla-eta edo diru laguntzaren helburua edo izaera dela-eta 

ezinezkoa bada prozedura arrunta erabiliz ematea.  

Kapitulu honetan diru laguntza zuzenean emateko kasuak ere jasotzen dira; horretarako, 

berariazko onarpenerako araubidea jasotzen da diru laguntza mota horretarako, ekitaldi bakoi-

tzean onartzen den Gipuzkoako Aurrekontu Orokorrei buruzko foru arauan zehaztuko dena. 

Laguntzak emateko lehiakortasun prozedura II. kapituluan arautzen da. Ofizioz hasiko da 

beti, eta deialdi bidez gauzatuko da. Eskaerak egitean, deialdian jasotako agiri eta informazioa 

aurkeztu behar dira, nahiz eta aukera izan dokumentazio horren ordez eskatzailearen erantzu-

kizun aitorpena aurkezteko.  

Diru laguntza emateko ebazpena arrazoitua behar da izan, eta ebazpenaren oinarriak jaso 

behar dira prozeduran. Ez dira lotzen kide anitzeko organoaren proposamenaa eta ebazpena, 

eta, beraz, gerta daiteke azken horren edukia bat ez etortzea aipatu proposamenaren 

edukiarekin, betiere irizpide desberdina izateko arrazoia ematen bada eta prozeduran jasotzen 

badira desberdintasunaren oinarriak. 
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Ebazteko gehienez 6 hilabeteko epea jasotzen da, alegia 1992ko azaroaren 26ko 30/92 

Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 

42.2 artikuluan jarritako epe berdina. Aipatu epea deialdia argitaratzen denetik aurrera hasiko 

da, non eta argitalpenean ondorioak geroago izango direla ez den jasotzen; kasu horretan, 

deialdian jasotako hasierako datan hasiko da. Aukera hori urtearen barruan deialdi bat baino 

gehiago izan eta egintza bakarrean onartzen direnerako aurreikusita dago; hori horrela, 

haietako bakoitzaren ondorioak deialdi bakoitzean aurreikusitako aldi bakoitzaren hasiera 

egunera geroratzen dira.  

Azkenik, II. kapituluan araututa uzten da diru laguntza emateko prozeduraren 

adostasunezko amaiera, hau da, aipatu prozedura Administrazioaren eta interesatuen arteko 

akordio baten bidez bukatzeko aukera, betiere diru laguntzaren xedeak eta balizko onuradunen 

kopuruak eta zirkunstantziek horretarako aukera ematen badute. 

Laguntzak zuzenean emateko prozedura, hain zuzen III. kapituluan jasotakoa, foru arau 

honek 20.3 artikuluan aipatutako kasuetan bakarrik aplikatu ahal izango da, baldin eta 

salbuespenezkoak diren herri, gizarte, ekonomia edo gizatasun arrazoiak edo behar bezala 

zuritutako beste batzuk frogatzen badira eta deialdi irekia egitea oztopatzen badute. 

Diru laguntza kudeatu eta zuritzeko prozedura IV. kapituluan jasota dago. Kapitulu horretan 

jasotzen da oinarriek aukera ematen dutenean egin daitezkeen jarduera diruz lagunduen 

birkontratazioa, betiere oinarriek nahiz Foru Arauak finkatutako mugak betez. 

Birkontratatzen ari dela ulertzen da diruz lagundutako jarduera egiten duena ez denean 

onuraduna. Ez da horrelakorik gertatuko onuradunak kontratazioaren gaia egin behar duenik 

espero ez denean, haren jardueraren gaia ez izateagatik.  

Kapitulu horretan diru laguntzak zuritzea ere arautzen da, bai eta diruz lagungarritzat har 

daitezkeen gastuak ere. 

Argigarri gisa, hiru metodo finkatzen dira oinarri arautzaileetan jasotako baldintzak bete 

direla zuritzeko: Kontu zurigarria, modulu aplikazioa eta kontabilitate egoerak.  

Kontu zurigarriak berarekin dakar diruz lagundutako proiektu bakoitzerako identifikatzea hori 

finantzatzen duten proiektuak eta jarduera osoa egiteko izan dako gastuak zerrendatzea. 

Moduluen araubidea aurreikusita dago diru laguntzaren xedea unitatetan neurtu daitezkeen 

jarduerak egitea denean. Azkenik, jarduera orokorrak diruz laguntzen direnerako gorde da 

kontabilitate egoeren bidezko zuritzea.  

Gastu diruz lagungarrien printzipioak zehazten dira: Diruz lagundutako jarduerari erantzun 

behar diote zalantzarik gabe, epe barruan egin behar dira eta inoiz ere diruz lagundu daitekeen 

gastua ezin izango da handiagoa izan merkatuko balioa baino. 

Diruz lagundutako jarduera zuritzeko aurkezten diren gastuak diru laguntza jaso aurretik 

ordaintzeko beharra ere jasotzen da Foru Arauan, non eta oinarri arautzaileetan horrela ez den 

salbuesten. 
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Bestetik, berariaz jasotzen da organo emaileak jarduera egin dela eta diru laguntzaren 

helburua bete dela egiaztatzeko duen ahalmena. Organo kudeatzailearen eskumen ulertu 

behar da hori Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuari nahiz kanpo kontroleko 

organo eskudunei dagozkien kontrol finantzarioko jarduketak eragotzi gabe.  

V. kapituluan arau orokor hau jasota agertzen da: Diru laguntza ordainduko bada, 

onuradunak aurretik zuritu behar du diru laguntzaren gaia gauzatu duela. Gaia gauzatu izana 

ez zuritzeak eta Foru Arauak jasotako itzultze-arrazoietako bat gertatzeak berarekin dakarte 

diru laguntza osorik edo zati batean kobratzeko eskubidea galtzea. 

Badira beste egoera batzuk non onuradunari ezin izango zaion diru laguntza ordaindu: 

Zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari dagokionez egunean ez egotea, 

edo diru laguntza itzultzea bidezkoa dela dioen ebazpen baten ondorioz zorduna izatea. Dena 

den, obligazio hori ez da exijituko diru laguntzak jasotzen dituztenak Gipuzkoako gizarte zerbi-

tzuen sistemak babesten dituen kolektiboetako pertsona fisikoak direnean. 

Bestetik, Foru Arauak diru laguntzaren gaia gauzatzeko prozesua arintzea ere badu helburu, 

eta horretarako konturako ordainketak eta ordainketa aurreratuak aurreikusi ditu. 

Horrekin batera, kautelazko neurri hau jasotzen da: Pertsona onuradunei edo entitate lagun-

tzaileei ordaindu beharreko kopuruen ordainketak atxikitzea, aurretiazko beste diru laguntza bat 

dela-eta onuradun berari itzultzeko prozedura bat hasi denean. 

II. tituluan bi kapitulu daude, eta diru laguntzen itzulketari buruzkoa da. 

I. kapituluan itzulketen araubidea erregulatzen da, non bereizten diren, alde batetik, diru 

laguntza emateko egintza bideratzean akatsak gertatu direla-eta hura ematea baliogabea izatea 

eta, bestetik, onuradunek hartutako obligazioak bete ez dituztela-eta diru laguntzak itzultzea. 

Itzultzeko arrazoiak zehatz-mehatz araututa agertzen dira, eta bereziki lotzen dira pertsona 

onuradunen eta entitate laguntzaileen obligazioak ez betetzearekin.  

Hasieran bederen, eta izaera orokorrez, diru laguntza osoa itzuli behar da, baina aukera 

ematen da diru laguntza horren zati bat itzultzeko, betiere onuradunaren betetze maila betetze 

maila osoari nabarmen hurbiltzen bazaio.  

Badira beste gai batzuk II. tituluaren I. kapituluan jasotzen direnak: Itzultzeko kopuruak 

sarrera publikotzat hartzea, Administrazioa itzulketa exijitzeko duen eskubidea preskribatzea, 

eta itzultzera behartutako pertsonak. 

Azkenik, araututa geratzen da oker jasotako diru laguntzen itzulketa onartu edo likidatzeko 

eskubidearen preskripzioaren eraketa, eta zerga sarrerak eta izaera publikoko gainerako 

eskubideak preskribatzeko jasotako 4 urteko epe berdina finkatzen da. 

II. kapituluan, itzulketa prozeduraren oinarrizko ardatzak finkatzen dira, bai eta hura exiji-

tzeko eskumena ere, betiere organo emailearena izango dena. 
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Foru Arauak jasotakoaren arabera, bi prozedura desberdin daude itzulketa hasteko: Ofizioz, 

organo emaileak erabakita; eta diru laguntzen kontrol finantzarioko jarduketen ondorioz.  

III. tituluan jasota dago diru laguntzen arloko urraketa eta zigorren araubidea, eta bi 

kapitulutan banatuta dago. 

I. kapituluan, urraketak izan, arinak, larriak eta oso larriak izan daitezke. Kapitulu honetan, 

batetik, ekintzaz edo omisioz tipifikatutako urraketa desberdinak egiten dituzten erantzuleak ere 

zehazten dira, eta, bestetik, erantzukizunetik salbuesteko kasuak zerrendatzen dira. 

II. kapituluan hauek finkatzen dira: Zigor motak, horien mailakatze irizpideak, eta urraketa 

arin, larri edo oso larriei dagozkien zigorrak. Beste hauek ere jasota daude: Urraketa eta 

zigorren preskripzio epeak, zigor prozeduraren arauak, zigorrak jartzeko eskumena eta 

urraketetatik eratorritako erantzukizuna iraungitzeko arrazoiak.  

Zigorrak diruzkoak eta ez-diruzkoak izan daitezke. Diruzko zigorrak direnean, isun finkoa 

edo proportzionala jar daiteke, eta azken hori aplikatuko zaio oker lortu edo aplikatu den nahiz 

zuritu ez den kopuruari. 

Berariaz bereizita geratzen dira diruzko isuna eta itzultzeko betebeharra. Lehen kasuan, 

zuzenbide publikoko gainerako sarreren araubide bera aplikatuko da.  

Kasu guztietarako, urraketa eta zigorrak oso larriak izan, larriak izan edo arinak izan, 

preskripzio epe berdina finkatzen da haietarako guztietarako. 

Azkenik, erantzukizun subsidiario eta solidarioko kasu jakin batzuk zehazten dira diruzko 

zigorrei dagokienez.  

Xedapen iragankorrean prozeduren araubide iragankorra erregulatzen da, eta xedapen 

indargabetzaileak aurreko araudia indarrik gabe uzten du. 

Amaierako lehen xedapenen, Diputatuen Kontseilua baimentzen da Foru Araua garatu eta 

gauzatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan; amaierako bigarren xedapenean, aldiz, 

foru arau noiz jarriko den indarrean finkatzen da. 

Bukatzeko, adierazi behar da Foru Araua idaztean kontuan dela Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea. 

Diru laguntzen arloa sartuta dago Ekonomia Itunaren maiatzaren 23ko 12/2002 Legeak 48. 

artikuluan xedatutakoaren arabera lurralde historikoen eskumenak garatu eta gauzatzeko 

arauak emateko ahalmenari lotutako esparru finantzario-ekonomikoan. Batzar Nagusiek 

onartuko dute Foru Araua, Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketari, Gobernuari eta 

Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 8.1 artikuluan jasotakoaren 

arabera.  
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ATARIKO TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK. 

 

I. KAPITULUA.  FORU ARAUAREN APLIKAZIO EREMUA. 

 

1. artikulua.  Xedea. 

Foru arau honen 3.artikuluan aurreikusitako entitateek onartzen dituzten diru laguntza 

publikoen araubide juridikoa erregulatzea da foru arau honen xedea. 

 

2. artikulua.  Diru laguntza kontzeptua. 

1.   Foru arau honen ondorioetarako, diru laguntza izango da hurrengo artikuluan aipaturiko 

subjektuetariko edozeinek pertsona publiko zein pribatuen alde dirua baliatzea honako baldin-

tza hauek beteta:  

a) Diru laguntza pertsona onuradunen zuzeneko kontraprestaziorik gabe ematea. 

b) Helburu jakin bati lotuta egotea: Jada egin den edo eginkizun dagoen proiektu bat 

exekutatu, jarduera bat burutu, jokaera berezi bat hartu, edo egoera jakin bat gertatu. Horrez 

gain, ezartzen diren obligazio material eta formalak bete behar ditu pertsona onuradunak. 

c) Finantzatzen den proiektu, ekintza, jokaera edo egoerak herri onurako edo interes 

sozialeko jarduerak bultzatzea edo helburu publikoren bat sustatzea. 

2. Foru Aldundiaren, foru organismo autonomoen eta beste herri administrazio batzuen 

arteko diru ekarpenak ez daude sartuta foru arau honen aplikazio eremuaren barruan, ezta 

Foru Aldundiaren eta foru sektore publikoko gainerako entitateen artean egiten direnak ere, 

entitate bakoitzaren jarduna zein bere eskumenen barruan oso-osorik finantzatzeko eginak 

badira. Kasu horietan, berariazko arauetan xedatutakoa aplikatuko da. 

3.    Laguntzen xedea Gipuzkoako lurralde historikoko ondarearen ondasun edo eskubideak 

dohainik ematea denean, laguntza horiek Gipuzkoako Lurralde Historikoko Ondareari buruzko 

Foru Arauak ezarritakoaren arabera arautuko dira. 

Alabaina, laguntza hori ondasun edo eskubideak emanez edo zerbitzuak prestatuz gauza-

tzen bada horiek eskuratu edo kontratatzeko helburu bakarra hirugarren pertsonen esku jartzea 

izan denean, foru arau honetan ezarritakoa aplikatuko da. 

Nolanahi dela ere, eskurapena herri administrazioen kontratazioari buruzko arauen menpe 

egongo da. 

4.    Ondoko hauek ez dira diru laguntzatzat hartuko:  

a) Kotizatu gabeko prestazioak. 
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b) apirilaren 7ko 13/1982 Legeak, minusbaliatuak gizarteratzeari buruzkoak, pertsona 

ezinduen alde ezartzen dituen prestazioak. 

c) Gizarteratzeko Gutxieneko Diru Sarreratik –Oinarrizko Errentatik– eratorritako 

prestazioak, Eusko Legebiltzarrak gizarte bazterkeriaren aurka egiteko maiatzaren 22an 

onartutako 12/1998 Legea aplikatzeagatik ematen direnean –Gizarteratzeko Gutxieneko Diru 

Sarrera arautzen duen apirilaren 20ko 198/1999 Dekretuak garatu zuen gerora lege hori–, 

edota Eusko Legebiltzarraren abenduaren 27ko 10/2000 Legeak, Gizarte Eskubideen Agiriari 

buruzkoak, jasotakoaren ondorio direnean. 

d) Gizarte Ongizateko Fondoaren prestazioak, prestazio horiek Euskal Autonomia 

Erkidegoan arautzen dituen maiatzaren 26ko 129/1986 Dekretuaren ondorio direnean. 

e) Foru prestazioak, aurreko apartatuetan aurreikusitakoen osagarri direnean. 

f) Foru arauetan aurreikusitako zerga onurak. 

 

3. artikulua.   Aplikazio eremu subjektiboa. 

1.  Gipuzkoako Foru Aldundiak eta foru organismo autonomoek onartzen dituzten diru lagun-

tzei aplikatuko zaie foru arau hau. 

2. Foru arau honetan jasota dauden kudeaketa printzipioak foru entitate publiko 

enpresarialek kontraprestaziorik gabe egiten dituzten diru emateei aplikatuko zaizkie. Edonola 

ere, entitate horiek egiten dituzten doako ekarpenek erlazio zuzena izan beharko dute entitatea 

sortzeko arauan edo bere estatutuetan jasotako jardueraren xedearekin. 

3. Era berean, Foru Aldundiko edo foru organismo autonomoetako organoek, beste 

administrazio batzuekin batera, diru laguntzen tramitazioan parte hartuz gero, diru laguntza 

horiei ere foru arau hau aplikatuko zaie aipaturiko organoek kudeatu behar dituzten prozedura 

faseei dagokienez. 

 

4. artikulua.  Zein geratzen diren Foru Arau honen aplikazio eremutik 
kanpo. 

Honako hauek geratzen dira foru arau honen aplikazio eremutik kanpo: 

a)  Pertsona onuradunak aurrez eskatu gabe ematen diren sariak. 

b) Lurralde historikoetako Batzar Nagusietarako hauteskundeei buruzko martxoaren 27ko 

1/1987 Legean aurreikusita dauden diru laguntzak. 

c) Batzarkide taldeei Gipuzkoako Batzar Nagusietako erregelamenduaren arabera ematen 

zaizkien diru laguntzak. 
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5. artikulua.  Diru laguntzen araubide juridikoa. 

1.  Foru arau honek, berau garatzeko xedapenek eta administrazio zuzenbideko gainerako 

arauek ezarritakoa aintzat hartuta arautuko dira diru laguntzak, 3. artikuluan jasotakoari 

jarraituta, eta, halakorik ezean, zuzenbide pribatuko arauak aplikatuko dira. 

2.   Partzuergo, mankomunitate edo bestelako pertsonifikazio publikoek ematen dituzten diru 

laguntzak entitate horien eta Foru Aldundiaren nahiz foru organismo autonomoen artean 

formalizatutako hitzarmenetatik eratortzen direnean, hitzarmenean bertan ezarritakoaren 

arabera arautuko dira. Hitzarmenak, edonola ere, bat etorri behar du foru arau honetan jasota 

dauden xedapenekin. 

 

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

1. Batasunaren barruan kasuan kasu aplikagarri diren arauak eta hauek garatu edo gure 

ordenamendura egokitzekoak aintzat hartuta arautuko dira Europar Batasuneko fondoen 

kontura finantzatutako diru laguntzak. 

2. Foru arau honetan diru laguntzak eman eta kontrolatzeko arautzen diren prozedurak 

ordezko izaeraz erabiliko dira Europar Batasuneko fondoen kontura finantzaturiko diru laguntzei 

zuzenean aplikatu beharreko arauei dagokienez. 

 

II. KAPITULUA.   

DIRU LAGUNTZA PUBLIKO GUZTIETARAKO XEDAPENAK 

 

7. artikulua.  Printzipio orokorrak. 

1. Foru Aldundiko organoek eta foru organismo autonomoetakoek diru laguntzak ezartzea 

proposatzen badute, aldez aurretik zehaztu behar dute zein helburu eta ondorio lortu nahi diren 

diru laguntzen aplikazioarekin, zein epe izango den beharrezkoa horiek lortzeko, zenbateko 

kostuak aurreikusten diren eta finantzaketa iturriak zein diren. 

2. Lortu nahi diren helburuek merkatuan eragiten badute, ongi identifikatutako akatsak 

zuzentzeko erabili beharko dira, eta beren ondorioek ahal den distortsiorik txikiena sortu 

beharko dute. 

3. Hala dagokionean, diru laguntza publikoek sexuen arteko aukera berdintasuna sustatzeko 

baliabideak eman beharko dituzte, ezberdintasunak ezabatuz eta emakume eta gizonen arteko 

berdintasuna sustatuz. 

4. Foru arau honetan aipatzen diren diru laguntzak printzipio hauek kontuan hartuta 

kudeatuko dira: 
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a) Publizitatea, gardentasuna, lehiakortasuna, objektibotasuna, berdintasuna eta 

diskriminazio eza. 

b) Eraginkortasuna, entitate emaileak ezarritako helburuak betetzean. 

c) Eragimena, herri baliabideak esleitu eta erabiltzean.  

5. Diru laguntza mota bakoitzaren oinarri arautzaileetan euskararen erabilera kontuan 

hartuko da, betiere Foru Aldundiak euskararen erabilera normalizatzeko onartua duen 

politikaren barruan eta azaroaren 24ko 10/1982 Legeak, euskararen erabilpena arauzkotze-

koak, ezarritakoari jarraituta. Horrelakoetan, diru laguntzak jasotzen dituzten pertsonek euskara 

erabili beharko dute diruz lagundutako jarduerekin lotuta dauden agerpen publiko orotan. 

8. artikulua.   Diru laguntzak emateko beharkizunak. 

1.  Diru laguntzak eman baino lehen, haiek emateko oinarri arautzaileak onartu beharko dira 

foru arau honetan ezarritakoaren arabera.  

Apartatu honetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko foru arau honen 27. artikuluan araututako 

prozedurei. 

2.  Diru laguntza mota bakoitzaren oinarri arautzaileak Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN 

argitaratuko dira. 

3.  Gainera, diru laguntza bat emateko honako baldintzak bete beharko dira: 

a) Organo administratibo emaileak horretarako eskumena izatea. 

b)  Kreditu egoki eta nahikoa egotea diru laguntza emateak dakartzan obligazio ekonomikoei 

aurre egiteko.  

c)  Diru laguntza emateko prozedura aplikagarri diren arauei jarraituta izapidetzea. 

d) Eduki ekonomikoa duten egintza administratiboak fiskalizatzea Gipuzkoako Lurralde 

Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko Foru Arauan eta gainerako arau 

aplikagarrietan ezarritakoaren arabera. 

e)  Organo eskudunak gastua onartzea.  

9. artikulua.    Diru laguntzak emateko organo eskudunak.  

1.  Foru aldundiaren esparruan, diputatu nagusia, Diputatuen Kontseilua eta foru diputatuak 

dira diru laguntzak emateko organo eskudunak, betiere uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari 

buruzkoak, ezarritako eran. 
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2.   Gipuzkoako Lurralde Historikoaren ekitaldi bakoitzeko aurrekontu orokorrei buruzko foru 

arauak zehaztuko du zein organo diren eskudunak foru arau honek 20. artikuluaren 3 

apartatuko c) letran aurreikusten dituen banakako diru laguntzak emateko. 

3.  Foru organismo autonomoen esparruan, sorrerako arauan edo beren estatutuetan ezar-

tzen diren organoek edo, haien ezean, zuzendaritza organoek emango dituzte diru laguntzak. 

10. artikulua.  Pertsona onuradunak. 

1.  Diru laguntza emateko arrazoi den jarduera egin behar duen pertsona edota diru lagun-

tza jasotzea zilegi egiten duen egoeran dagoena izango da diru laguntzen onuraduna.  

2.  Onuraduna pertsona juridikoa denean, eta oinarri arautzaileetan hala jasota badago, per-

tsona juridikoaren bazkideak ere onuraduntzat hartuko dira, diru laguntza emateko aintzat 

hartutako jarduera guztiak edo hauen zati bat pertsona juridikoaren izenean egiteko 

konpromisoa hartzen dutenean.  

3. oinarri arautzaileetan espresuki aurreikusten denean, onuradunak izan daitezke pertsona 

fisiko edo juridikoen elkarteak, publiko zein pribatuak, ondasun erkidegoak edo beste edozein 

motatako unitate ekonomiko edo ondare bananduak, nortasun juridikorik izan ez arren, baldin 

eta proiektuak, jarduerak edo jokaerak aurrera eramateko gai badira edota diru laguntza 

emateak eskatzen duen egoeran badaude.  

Pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak, publiko zein pribatuak, nortasunik gabekoak 

direnean, bai eskaeran bai diru laguntza emateko ebazpenean berariaz adieraziko da zein 

exekuzio konpromiso hartu dituen elkarteko kide bakoitzak eta zein den horietako bakoitzagatik 

aplikatu beharreko diru laguntzaren zenbatekoa, beraiek ere pertsona onuraduntzat hartuko 

baitira. Edonola ere, elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu behar da, elkarteari 

onuradun gisa dagozkion betebeharrak betetzeko ahalorde nahikoa izango duena. Foru arau 

honen 37. eta 54. artikuluetan aurreikusitako preskripzio epea igaro arte elkartea ezingo da 

desegin.  

11. artikulua.  Entitate laguntzaileak. 

1. Ondoko hauek izango dira entitate laguntzaileak: Diru laguntzarekin lotutako ondorio 

guztietarako organo emailearen izenean eta beraren kontura arituta, pertsona onuradunei fondo 

publikoak eman eta banatzen dizkietenak oinarri arautzaileetan hala ezarrita dagoenean, edota 

jasotako fondoak aldez aurretik eman eta banatu gabe diru laguntzaren kudeaketan laguntzaile 

direnak. Fondo horiek ez dira inola ere entitateon ondarearen parte izango. 

Izaera horretakoak izango dira, baita ere, onuradun izendatuta egonik, Europar Batasuneko 

araudiaren arabera aurreko paragrafoan zerrendatutako zereginak bakarrik beren gain hartu 

dituzten pertsonak. 
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2.   Gainerako herri administrazioek, herri administrazioen erabateko edo gehiengo partaide-

tza duten merkataritza sozietateek, zuzenbide publikoko organismo edo enteek, eta toki 

araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak bosgarren xedapen 

gehigarrian aipatzen dituen elkarteek Foru Aldundiaren eta foru organismo autonomoen entitate 

laguntza gisa jardun ahal izango dute. Orobat, kaudimen eta eraginkortasunari buruz ezartzen 

diren baldintzak betetzen dituzten gainerako pertsona juridiko publiko zein pribatuak ere entitate 

laguntzaileak izaten ahalko dira. 

Era berean, Foru Aldundia eta foru sektore publikoko beste entitateak gainerako herri 

administrazioen entitate laguntzaile gisa aritu ahal izango dira. 

12. artikulua. Pertsona onuradun edo entitate laguntzaile izateko 
betekizunak. 

1. Diru laguntza emateko arrazoi den egoeran dauden pertsona edo entitateak, edota oinarri 

arautzaileetan eta deialdian aurreikusitako zirkunstantziak biltzen dituztenak izan daitezke per-

tsona onuradunak edo entitate laguntzaileak.  

2.  Ondorengo zirkunstantzia hauetako batean dauden pertsona edo entitateak ezin izango 

dira izan foru arau honetan arautzen diren diru laguntzen pertsona onuradunak edo entitate 

laguntzaileak, non eta diru laguntzaren izaeragatik beragatik ez den bere araudi erregula-

tzailean horrelakorik salbuesten: 

a) Epai irmoaren bidez diru laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzera 

kondenatuak izan direnean.  

b) Konkurtso deklarazioa eskatuta daukatenean, edozein prozeduratan kaudimengabekotzat 

deklaratuak izan direnean, konkurtsoan deklaratuta daudenean, esku-hartze judizialaren menpe 

daudenean, edo Konkurtso Legearen arabera ezgaituak gertatu direnean konkurtsoaren 

kalifikazio epaian jarritako ezgaitasun epea orain amaitu gabe. 

c) Errudun deklaratzea ekarri duen arrazoiarengatik, Administrazioarekin egindako edozein 

kontratu irmo suntsiaraztea eragin dutenean. 

d) Pertsona fisikoa, merkataritzako sozietateetako administratzaileak edota beste pertsona 

juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak bateraezintasun kasuetakoren batean sartuta 

daudenean gai horiei buruzko arauetan aurreikusitako eran. 

e)  Zerga obligazioak edo Gizarte Segurantzarekikoak bete gabe dauzkatenean. 

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ez da aplikagarria izango ematen diren diru laguntzak 

Gipuzkoako gizarte zerbitzuen sistemak babestutako kolektiboetan dauden pertsona fisikoei 

zuzenduta daudenean. 

f) Beren zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo 

lurralde batean dagoenean. 

g)  Diru laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako obligazioak ordaindu gabe dituztenean. 

h) Sexu diskriminazioa dela-eta, zigor administratibo edo penalen bat jaso dutenean, 

zigorrean ezarritako epean zehar.  
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i)  Ebazpen irmoaren bidez zigortuak izateagatik diru laguntzak ezin eskuratu ditzaketenean 

foru arau hau edo martxoaren 8ko 2/2005 Zergen Foru Arau Orokorra aplikatuta.  

j) Laneko arriskuen prebentzioaren gaian urraketa larriak edo oso larriak egiteagatik 

zigortuak izan direnean zigor administratibo edo penal batekin. 

Foru arau honen 10.artikuluko 3 apartatuan aurreikusitako elkarteak ezingo dira diru lagun-

tzen onuradun izan bere bazkideetako edozein aurreko debekuetakoren batean sartuta 

dagoenean. 

3. Elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoak 4. 

artikuluaren 5 eta 6 apartatuetan aurreikusitako debeku arrazoietako batean sartuta dauden 

elkarteak ezin izango dira inola ere izan foru arau honetan araututako diru laguntzen pertsona 

onuradunak edo entitate laguntzaileak.  

1/2002 Lege Organikoaren 30.4. artikuluan xedatutakoa aplikatuta, ez-zilegitasun penalaren 

arrazoizko zantzuak aurkitzeagatik elkarte baten inskripzio prozedura administratiboa eteten 

bada, delako elkarte hori ere ezin izango da pertsona onuraduna edo entitate laguntzailea izan, 

harik eta ebazpen judizial irmo baten ondorioz dagokion erregistroan inskribatzeko aukera 

ematen zaion arte. 

4.    Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean ezarritakoari jarraiki sexu 

diskriminaziorik egiten duten elkarte eta antolakundeak ezin izango dira onuradunak izan. 

Salbuetsita daude sexuen arteko ezberdintasunak zuzentzeko emaitza bilatzen duten kasuak.  

5.  Artikulu honetako 2 apartatuko b), d), e), f) eta g) letretan eta 3 eta 4 apartatuetan jaso-

tzen diren debekuak automatikoki hartuko dira aintzat, eta bere horretan iraungo dute kasu 

bakoitzean arrazoi diren zirkunstantziak gertatzen diren bitartean. 

6. artikulu honetako 2 apartatuko a), h), i) eta j) letretan jasotzen diren debekuak 

automatikoki hartuko dira aintzat. Epai edo ebazpen irmo batek erabakiko du zein den 

debekuaren hedadura. Halakorik ezean, hedadura bere unean ezartzen den prozeduraren 

bidez finkatuko da, baina debekua epai irmo batetik ez badator, ezin izango da bost urtetik 

gorakoa izan.  

7.  Artikulu honetako 2 apartatuko c) letran jasota dagoen debekua aintzat hartu eta bere 

hedadura zehazteko, ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuak, Herri 

Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua onartzekoak, 21. artikuluan 

ezarritakoaren arabera jokatuko da 20.c) artikuluarekin lotuta. 

8.  Artikulu honetako 2, 3 eta 4 apartatuetan aipatu diren eta onuradun edo entitate lagun-

tzaile izatea eragozten duten debeku egoeretan ez daudela frogatzeko, pertsona edo entitateek 

bide hauek erabili ahal izango dituzte: Lekukotza judiziala, ziurtagiri telematikoak edo datu 

transmisioak, dagokion araudian ezarritakoaren arabera, edo bestela, ziurtagiri administratiboa, 

kasuan kasu. Ziurtagiri hori agintari eskudunak egiterik ez badu, haren ordez erantzukizun 

aitorpena aurkeztu ahal izango da, agintari administratibo edo fede-emaile publiko baten 

aurrean egina. 
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13. artikulua.  Pertsona onuradunen obligazioak. 

1.    Pertsona onuradunak obligazio hauek ditu: 

a) Diru laguntza emateko aintzat hartu den proiektua gauzatzea, jarduera egitea edo jokaera 

hartzea.  

b) Beharkizunak eta baldintzak betetzen direla eta diru laguntza eman edo jasotzeko aintzat 

hartutako jarduera eta helburua egin eta lortu dela frogatzea, diru laguntza ematen duen 

organoaren aurrean edo, hala badagokio, entitate laguntzailearen aurrean. 

c) Organo emaileak edo, kasuan kasu, entitate laguntzaileak egin beharreko egiaztapen 

jarduketei men egitea eta, orobat, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuak nahiz 

kanpoko kontrol organo eskudunek diru laguntzen inguruan egin ditzaketen egiaztapen eta 

finantza kontrolen mende geratzea. 

d) Diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko bestelako diru laguntzak, laguntzak, sarrerak 

edo baliabideak lortu izanaren berri ematea organo emaileari edo entitate laguntzaileari. 

Ahal bezain laster jakinarazi beharko da hori, eta betiere jasotako fondoei eman zaien 

erabilera justifikatu baino lehen. 

e) Zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela frogatzea, arauz 

erabakiko den eran, diru laguntza emateko ebazpen proposamena eman aurretik.  

Obligazio hori ez da exijituko diru laguntzak jasotzen dituztenak Gipuzkoako gizarte zerbi-

tzuen sistemak babesten dituen kolektiboetako pertsona fisikoak direnean.  

f) Pertsona onuradunak diru laguntza jaso eta aplikatu duela adieraztea, aplikagarri zaion 

merkataritza edo zerga legeriaren arabera eta, hala bada, oinarri arautzaileei jarraituta, eraman 

behar dituen kontabilitate eta erregistro liburuetan. 

g) Jasotako fondoen erabilera frogatzen duten agiriak gordetzea, dokumentu elektronikoak 

barne, egiaztapen eta kontrol jarduketak egin dakizkiekeen neurrian. 

h) Foru arau honen 17.artikuluko 3 apartatuan jasotako zabalkunde neurriak hartzea. 

i) Jasotako fondoak foru arau honen 35.artikuluan adierazitako kasuetan itzultzea. 

j) Diru laguntza emateko kontuan hartu den zirkunstantzia batean aldaketa objektibo nahiz 

subjektiborik gertatuz gero, organo emaileari edo entitate laguntzaileari jakinaraztea.  
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2. Otsailaren 5eko 1/1988 Legeak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiarenak, 2.artikuluaren 1 

apartatuko b) letran aipatzen duen kontrola diru laguntza ematen duen organoari edo, kasuan 

kasu, entitate laguntzaileari artikulu honen 1 apartatuko b) letraren arabera egin behar zaion 

justifikazioa bete dela egiaztatuz egingo da. 

14. artikulua.  Entitate laguntzaileen obligazioak. 

1.  Entitate laguntzaileak obligazio hauek ditu: 

a)  Diru laguntzaren oinarri arautzaileetan eta entitate emailearekin sinaturiko hitzarmenean 

ezarritako irizpideen arabera jasotako fondoak pertsona onuradunei ematea.  

b) Diru laguntza emateko beharkizun eta baldintzak benetan betetzen direla eta, orobat, 

hura eman edo jasotzeko aintzat hartutako jarduera eta helburua egin eta lortu dela egiazta-

tzea.  

c) Diru laguntza ematen duen organoari jasotako fondoak benetan eman direla frogatzea, 

eta, pertsona onuradunek aurkezten dituzten frogagiriak aurkeztea. 

d) Organo emaileak fondo horien kudeaketaz egin ditzakeen egiaztapen jarduketei men 

egitea, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuak nahiz kanpoko kontrol organo 

eskudunek diru laguntzen inguruan egin ditzaketen bestelako egiaztapen eta finantza kontrolen 

mende geratzea, eta jarduketa horietan eskatzen zaien informazioa ematea.  

2.    Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek entitate laguntzaile gisa jarduten 

dutenean, beren menpeko organo eskudunek gauzatuko dituzte aurreko apartatuko d) letran 

aipatutako egiaztapen eta kontrol jarduketak, Europar Batasuneko kontrol organoen eta Herri 

Kontuen Euskal Epaitegiaren eskumenak eragotzi gabe. 

15. artikulua.  Lankidetza hitzarmena. 

1. Diru laguntza ematen duen organoaren eta entitate laguntzailearen artean lankidetza 

hitzarmena izenpetuko da, entitate laguntzaileak bete behar dituen baldintzak eta obligazioak 

arautzeko. 

2.  Lankidetza hitzarmenak ezin izango du lau urtetik gorako indarraldirik eduki, nahiz eta 

hitzarmenean bertan indarraldia aldatu eta luzatzea aurreikusi ahal izango den, bi aldeak ados 

jarrita, hitzarmena amaitu baino lehen. Luzapen guztiak hartuta, horien iraupenak ezingo du 

gainditu hasierako indarraldiarena, eta, guztira, lankidetza hitzarmenaren iraupena ez da inoiz 

ere sei urtetik gorakoa izango. 

3. Lankidetza hitzarmenak honako puntuak jaso beharko ditu gutxienez: 

a) Lankidetzaren eta entitate laguntzailearen xedearen definizioa. 
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b) Entitate laguntzaileak kudeatuko dituen diru laguntzei buruzko araudiaren identifikazioa. 

c)  Lankidetza hitzarmenaren iraupena. 

d)  Entitate laguntzailearen alde ezartzen den konpentsazio ekonomikoa, halakorik badago. 

4. Diru laguntzak modu egokian kudeatzeko beharrezkoa irizten bada, honako apartatuok 

ere jaso ahal izango dira hitzarmenean: 

a) Organo administratibo emailearen alde beharrezkoak izan daitezkeen berme neurriak, 

horiek eratzeko bideak eta deuseztatzeko prozedura. 

b)  Diru laguntzak kudeatzeko prozeduraren fase desberdinetan entitate laguntzaileak bete 

eta betearazi behar dituen beharkizunak. 

c)  Lankidetza fondo publikoak banatzeko egiten bada, zehaztu egin beharko da zein epetan 

emango zaizkion entitate laguntzaileari fondoak eta zein baldintza bete behar dituen jasotako 

fondoen gordailuak pertsona onuradunei eman arte.  

d) Lankidetza fondo publikoak banatzeko egiten bada, organo administratiboak emandako 

diru laguntzak pertsona onuradunei entregatzeko baldintzak jasoko dira.  

e)  Nola frogatu behar duten pertsona onuradunek diru laguntzak jasotzeko baldintzak bete-

tzen dituztela, eta zeintzuk diren emandako diru laguntza egiaztatzeko betekizunak.  

f)  Pertsona onuradunek diru laguntzak jasotzeko agertutako frogagiriak zein epetan eta nola 

aurkeztu behar diren, eta lankidetza fondo publikoak banatzeko egiten bada, nola eta zein 

epetan frogatu behar duen entitate laguntzaileak pertsona onuradunei fondoak eman dizkiela. 

g)   Diru laguntza behar bezala justifikatzea eta ezarritako baldintzak betetzen direla egiazta-

tzea errazteko, entitate laguntzaileak eraman behar dituen kontabilitate liburu eta erregistroak. 

h)  Fondoak itzultzeko betebeharra dagoela, baldin eta diru laguntza emateko ezarritako 

baldintza eta obligazioak betetzen ez badira eta, betiere, foru arau honen 35. artikuluan 

jasotako kasuetan. 

i)  Entitate laguntzailea nahitaez gelditzen dela foru arau honek 14. artikuluaren 1 apartatuko 

d) letran aurreikusten dituen egiaztapen eta kontrol jarduketen mende. 
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5.  Beste herri administrazio batzuek edo berauei lotutako edo beren menpeko organismo 

publikoek Foru Aldundiaren edo foru organismo autonomoen laguntzaile gisa jarduten 

dutenean, bidezkoak diren hitzarmenak izenpetuko dira haiekin, eta hitzarmen horietan fondoak 

banatu eta emateko beharkizunak, eta kontuen berri eman eta justifikatzeko irizpideak 

zehaztuko dira. 

Era berean jokatuko da, baita ere, beste herri administrazio batzuek edo berauei lotutako 

edo beren menpeko organismo publikoek emandako diru laguntzetan Foru Aldundiak eta foru 

organismo autonomoek entitate laguntzaile gisa jarduten dutenean. 

6. Entitate laguntzaileak zuzenbide pribatuko pertsonak direnean, lehendabizi publizitate, 

lehiakortasun, berdintasun eta ez-diskriminazio printzipioak aplikatuta hautatuko dira, eta 

lankidetza hitzarmen bidez formalizatuko da, non eta lankidetzaren xedeagatik ez den bete-

betean aplikagarria ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzazko Errege Dekretua, Herri Adminis-

trazioen Kontratuei buruzko Legearen testu bateratua onartzen duena. 

Kontratuak artikulu honen 3 apartatuan aurreikusitako gutxieneko edukia jaso beharko du, 

bai eta kontratu administratiboei buruzko arauekin bat etorriz aginduzkoa den gainerako edukia 

ere. Gainera, kontratuan espresuki adieraziko da kontratistak foru arau honetan entitate lagun-

tzaileentzat ezartzen diren gainerako obligazioak izango dituela. 

Merkataritza sozietate publikoak apartatu honetan xedatutakotik kanpo geratzen dira, eta 

aurreko 5 apartatuan jasotakoa aplikatuko zaie. 

16. artikulua.  Diru laguntzak emateko oinarri arautzaileak.2 

1. Foru Aldundiaren eta foru organismo autonomoen esparruan, Diputatuen Kontseiluak 

onartuko ditu diru laguntzak emateko oinarri arautzaileak. 

2.  Diru laguntzak emateko oinarri arautzaileak honako alderdiak zehaztuko ditu, besteak 

beste: 

a) Diru laguntzaren xedearen definizioa. 

b)  Pertsona onuradunek eta, kasuan kasu, foru arau honen 10. artikuluko 2 apartatuan eta 

3 apartatuaren bigarren paragrafoan jasotako entitateetako kideek diru laguntzak jasotzeko 

bete behar dituzten betekizunak, eta eskaerak aurkezteko era eta epea. 

c) Foru arau honen 11.2 artikuluan aipatzen diren pertsona juridikoek kaudimenari 

dagokionez bete behar dituzten baldintzak. 

d)  Diru laguntza emateko prozedura. 

e) Diru laguntza emateko irizpide objektiboak eta, kasuan kasu, irizpideon haztapena 

lehiakortasun sistemaren bidez eman beharreko diru laguntzei dagokienez.   

                                                 
2 Kontuan izan 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Legean, Dirulaguntzen Orokorrean, 17 artikuluaren 3 
ataleko b) letran izandako aldaketa. Aldaketa 2014ko irailaren 16ko 15/2014 Legeak egin du, Sektore 
Públikoa arrazionalizatzekoa eta beste administrazio neurri batzuei buruzkoak, eta 2016/01/01etik aurrera 
egindako deialdiei aplikatuko zaie (2014/09/17ko 226. GAO).  



Indarrean 2019/03/19tik aurrera  20 

Diru laguntza emateko irizpideen artean diruz lagundutako proiektuan edo jarduketan 

genero ikuspegia nola dagoen txertatua baloratuko duen irizpide bat sartuko da, beti ere, egokia 

bada diru laguntzaren xedearekin. 3 

f)  Diru laguntzaren banakako zenbatekoa edo zenbateko hori zehazteko irizpideak. 

g) Diru laguntza emateko prozedura hasi, bideratu eta ebazteko organo eskudunak, eta 

ebazpena jakinarazteko epea. 

h) Zein epetan eta nola justifikatuko duen pertsona onuradunak edo, hala bada, entitate 

laguntzaileak beharkizun eta baldintzak betetzen dituela, diru laguntza emateko aintzat 

hartutako jarduera egin edo jokaera hartu dela, eta jasotako fondoak behar bezala aplikatu 

direla. 

i) Organo emailearen alde zilegi irizten diren berme neurriak, horiek eratzeko bideak eta 

deuseztatzeko prozedura. 

j)  Ordainketa aurreratuak eta konturako abonuak egiteko aukera, eta pertsona onuradunek 

beharrezkoa izanez gero aurkeztu beharreko bermeen araubidea. 

Ordainketa aurreratuak bermerik eratu gabe egin ahal izatea behar den eran justifikatu 

beharko da. 

k)  Diru laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzeagatik, ebazpena bera alda-

tzea ekar lezaketen zirkunstantziak.  

l) 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. 

m) Diru laguntzak ematean ezarritako baldintzak ez betetzea mailakatzeko irizpideak. Per-

tsona onuradunak jaso edo, hala bada, itzuli behar duen kopurua zehazteko aplikatuko dira 

mailakatze irizpideok, eta proportzionaltasun printzipioari jarraituko diote. 

17. artikulua.   Diru laguntzen publizitatea. 

1. Organo emaileek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dituzte lehiakortasun 

sistemaren bidez emandako diru laguntzak, ondoko datuak adierazita: Deialdia, pertsona 

onuraduna, emandako zenbatekoa, diru laguntzaren helburua edo helburuak, eta diru laguntza 

bakoitza aurrekontuko zein programa eta kredituri egozten zaion. 

2.  Ondoko kasu hauetan ez da beharrezkoa izango diru laguntzak Gipuzkoako Aldizkari 

Ofizialean argitaratzea:  

a)  Diru laguntza publikoa Gipuzkoako Aurrekontu Orokorretan izenduna denean. 

b)  Diru laguntza eta bere zenbatekoa pertsona onuradun jakin bati ematea foru arau batean 

edo lege mailako xedapen batean ezarrita dagoenean. 

                                                 
3 Bigarren paragrafo hori 2007ko maiatzaren 2ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako akats 
zuzenketaren ondorioz sartu da (2007/05/02ko GAO).  
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c)  4 

d) Diru laguntzaren xedeagatik, pertsona onuradunaren datuak argitaratzeak pertsona 

fisikoen ohorea eta intimitate pertsonal zein familiarra ez errespetatzea edo ez babestea ekar 

dezakeenean, hori guztia maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoak, ohorerako, norberaren eta 

familiaren intimitaterako, eta norberaren irudirako eskubideen babes zibilari buruzkoak, xeda-

tzen duenaren indarrez. 

3.    Onuradunek era egokian utzi beharko dute agerian, arauetan ezarritako eran, diruz 

lagundutako programa, jarduera, inbertsio edo ekintzen finantzaketak izaera publikoa duela.  

 

18. artikulua.    Diruz lagundutako jardueren finantzazioa.  

1. Diru laguntzaren araudi erregulatzaileak finantzaketa propioaren zenbateko bat exijitu 

ahal izango du diruz lagundutako jarduerari erantzuteko. Foru arau honen 29. artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera egiaztatuko da diruz lagundutako proiektu edo ekintzan fondo 

propioak jarri direla. 

2. Diru laguntzaren araudi erregulatzaileak zehaztuko du zenbaterainoko bateragarritasun 

edo bateraezintasun dagoen helburu bera duten beste diru laguntza, laguntza, sarrera edo 

baliabide batzuk jasotzeko, izan edozein administraziorenak izan edozein ente publiko zein 

pribaturenak, hurrengo apartatuan xedatutakoa eragotzi gabe. 

3.  Diru laguntzaren zenbatekoak ezin du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueraren 

kostua, ez berak bakarrik, ez beste diru laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuekin 

batera. 

4.  Diru laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzetan edozein aldaketa gertatuz gero, 

eta nolanahi ere, oinarri arautzaileetan baimendutako kasuetatik kanpo diru laguntza hauekin 

batera bestelako ekarpenik jasoz gero, diru laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da 

hari buruzko araudi erregulatzailean ezarritakoaren arabera. 

5. Diru laguntzaren oinarri arautzaileetan aurreikusita badago, pertsona onuradunei 

ordaindutako fondoek sortzen dituzten finantza etekinek diru laguntzaren zenbatekoa gehituko 

dute, eta lagundutako jarduerarako erabiliko dira.  

Apartatu hau ez da aplikatuko pertsona onuraduna herri administrazio bat denean. 

19. artikulua.  Bermeen araubidea. 

Pertsona onuradunek edo entitate laguntzaileek eratu beharreko bermeen araubidea eta 

berauek eratu, gordailatu eta deuseztatzeko bideak Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza 

eta Aurrekontu Araubideari buruzko Foru Arauan eta gainerako araudi aplikagarrian 

xedatutakoaren arabera finkatuko dira. 
                                                 
4  c) atala Gobernu Onari buruzko martxoaren 11ko 4/2019 Foru Arauak indarrik gabe utzi du 
(2019/03/18ko GAO). 
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Bermeen araubideak bat etorri beharko du diru laguntzaren xedearekin, eta bere aplikaziotik 

etor litezkeen arriskuen neurrikoa izango da. 

 

I. TITULUA. 
DIRU LAGUNTZAK EMAN ETA KUDEATZEKO PROZEDURAK 

 

I. KAPITULUA. DIRU LAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA. 

 

20. artikulua.   Diru laguntzak emateko prozedurak. 

1.    Diru laguntzak emateko prozedura arrunta lehia sistemaren bidez tramitatuko da.  

Foru arau honen ondorioetarako, honako honetan datza lehia bidezko prozedura: 

Aurkeztutako eskaerak erkatzea, oinarri arautzaileetan eta deialdian zehaztutako balorazio 

irizpideen arabera haien artean lehentasunak ezartzeko, eta irizpide horiek aplikatuta 

baloraziorik altuena lortu duten eskaerei diru laguntza ematea kreditu erabilgarriaren barruan 

eta deialdian finkaturiko muga errespetatuz.  

Kasu horretan, ebaluazio batzorde batek ebazpen proposamena egingo dio organo 

emaileari. Oinarri arautzaileetan ezarriko da ebaluazio batzordea nola osatuko den.  

— Kasu berezietan, eta oinarri arautzaileetan espresuki aurreikusten bada, organo 

eskudunak diru laguntzetara bideratuta dagoen gehienezko zenbateko osoa hainbanatuko du 

pertsona onuradunen artean. 

2.  Salbuespen gisa, pertsona onuradunen ezaugarriengatik edo diru laguntzaren xede edo 

izaeragatik, ezinezkoa denean diru laguntza lehia sistemaren bidez ematea, oinarri arau-

tzaileetan jaso beharko da lehiarik gabeko prozedura erabiliko dela.  

— Ondorio horietarako, lehiarik gabeko prozedura honako kasuotan gertatuko da: Eskaera 

guztiak prozedura bakar batean erkatzea eta haien artean lehentasunik jartzea beharrezkoa ez 

denean edo, bestela, fondoak banaka ematen direnean, eskaerak jaso ahala, nahiz eta 

aurkezpen epea amaitu gabe egon.  

 

 

3.    Diru laguntza hauek zuzenean emango ahal izango dira:5 

                                                 
5 Ikusi 2013ko abenduaren 23ko 9/2013 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2014. urterako 
Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenak, bere 13. artikuluan ezartzen duena (2013ko abenduaren 26ko 
GAO).  
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a)  Gipuzkoako Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorretan izendun gisa jasota 

daudenak.  

Aurrekontuetan diru laguntza izendunak jasotzean pertsona onuraduna adierazi beharko da, 

bai eta diru laguntzaren xedea zein den azaldu, eta berariazko helburua, asmoa, jarduera edo 

proiektua zehaztu. 

b) Foru arau baten edo lege mailako xedapen baten arabera ematekoak direnak eta horietan 

kopurua finkatua dutenak. Beren araudiaren arabera aplikagarri zaien prozedurari jarraituta 

emango dira. 

c)  Salbuespen gisa, arrazoi publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioengatik ematen 

direnak, edo behar bezala frogatuta egonik deialdi publikoa egitea eragozten duten 

bestelakoak. 

4.    Ezingo da inoiz ere eman deialdian zehaztutako kopurua gainditzen duen diru laguntza-

rik. 

II. KAPITULUA.   

DIRU LAGUNTZAK LEHIA SISTEMAREN BIDEZ EMATEKO PROZEDURA 

21. artikulua.  Prozedura hastea. 6 

1.  Diru laguntzak emateko prozedura ofizioz hasten da beti. 

2.  Organo eskudunak onartutako deialdiaren bitartez abiatuko da, beti, ofiziozko hasiera. 

Deialdi horretan diru laguntzak emateko prozedura garatuko da kapitulu honetan ezarritakoaren 

arabera eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritako printzipioei jarraituta. Deialdian, gainera, 

ondoko hauek zehaztuko dira nahitaez:  

a) Oinarri arautzaileak zein xedapenetan ezartzen diren eta xedapen hori zein aldizkaritan 

argitaratu den, oinarri horiek beren berezitasunagatik deialdian bertan ageri direnean izan ezik. 

b) Diru laguntzari egozten zaizkion aurrekontu kredituak eta kreditu erabilgarrien barruan 

deitu diren diru laguntzen gehienezko zenbateko osoa edo, halakorik ezean, kalkulatzen den 

zenbatekoa. 

c) Diru laguntza eskatzeko baldintzak eta haiek frogatzeko era. 

d) Eskaerak aurkezteko epea -eskaerei artikulu honen 3 apartatuan aurreikusitakoak 

aplikatuko zaizkie. 

e)  Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiri eta informazioak. 

                                                 
6 Kontuan izan 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Legean, Dirulaguntzen Orokorrean, 23 artikuluaren 2. 
atalean izandako aldaketa. Aldaketa 2014ko irailaren 16ko 15/2014 Legeak egin du, Sektore Públikoa 
arrazionalizatzekoa eta beste administrazio neurri batzuei buruzkoak, eta 2016/01/01etik aurrera egindako 
deialdiei aplikatuko zaie (2014/09/17ko 226. GAO). 
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f)  Adieraziko da diru laguntza eskatzen duenak erabaki dezakeela organo kudeatzaileari 

baimena ematea zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete izanaren ziurtagiria 

eskatzeko. 

g) Jakinarazi edo argitaratzeko bidea, 1992ko azaroaren 27ko 30/92 Legeak, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 59. 

artikuluak jasotakoaren arabera. 

3. Eskaerekin batera, pertsona interesatuek arauan edo deialdian zehaztutako agiri edo 

informazioak aurkeztuko dituzte, non eta exijitutako agiri horiek ez dauden dagoeneko Foru 

Aldundiko edozein organoren esku edo foru organismo autonomoaren esku. Hala baldin bada, 

eskatzailea azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 

Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, 35.f) artikuluan jasotakora bildu ahal izango da, 

baina, betiere, agiri horiek zein egunetan eta zein organo edo bulegotan aurkeztu edo, hala 

bada, egin diren adierazten badu, eta prozedura amaitu denetik bost urte baino gehiago igaro 

ez badira.  

— Agiria eskuratzea materialki ezinezkoa denean, organo eskudunak eskatzaileari esan 

diezaioke agiria berak aurkez dezala edo, bestela, agiri horrek azaltzen dituen beharkizunak 

beste nolabait froga ditzala, ebazpen proposamena egin baino lehen. 

4.    Aurreko apartatuetan xedatutakoaren ondorioetarako, zilegi izango da zenbait agiriren 

ordez eskatzailearen erantzukizun aitorpena aurkeztea, diru laguntzaren araudi erregulatzaileak 

aukera hori onartuz gero. Kasu horretan, eta diru laguntza emateko ebazpen proposamena egin 

baino lehen, eskatu beharko da oinarri arautzaileetan ezarritako epean dokumentazioa aurkeztu 

dadila aitorpenean jasotako datuak egiazkoak direla frogatzeko. Epe hori 15 egunekoa izango 

da gehienez.  

5.    Eskaerak ez baditu betetzen araudian ezarritako betekizunak, organo eskudunak eska-

tzaileari eskatuko dio gehienez 10 eguneko epe luzaezinean hutsa konpondu dezala, eta era 

berean adieraziko dio ezen, hala egin ezean, eskaeran atzera egindakotzat joko zaiola, 1992ko 

azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio 

Prozedura Erkidearenak, 71.artikuluan jasotakoaren arabera hartutako ebazpena eman 

ondoren. 

22. artikulua. Instrukzioa. 

1. oinarri arautzaileetan zehaztuko da zein organori dagokion diru laguntzak emateko 

prozeduraren instrukzioa egitea.  

2. Instrukzioa egiteko organo eskudunak ofizioz egingo ditu egoki irizten dituen jarduketak 

ebazpen proposamena emateko oinarri izan behar duten datuak zehaztu, ezagutu eta egiazta-

tzearren. 

3.   Instrukzioak honako jarduketak hartuko ditu: 

a)  Ebazteko beharrezkotzat jotzen dituen txostenak edota diru laguntzari buruzko arauetan 

exijitutakoak eskatzea.  
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b)  Eskaerak aztertzea, diru laguntzari buruzko arauetan ezarritako balorazio irizpide, modu 

eta lehentasunen arabera.  

Diru laguntzaren oinarri arautzaileetan aurre ebaluazio bat egiteko aukera ere jasoko ahal 

izango da, onuradun izateko ezartzen diren baldintzak bete egiten direla egiaztatzeko.  

4. Erabiltzen den prozedura lehia bidezko sistemarena denean, behin eskaerak aztertu 

ondoren, foru arau honen 20.1 artikuluan aipatzen den ebaluazio batzordeak ebazpen 

proposamena eman beharko du eta egindako ebaluazioaren emaitza bertan zehaztu. 

Proposamen hori organo eskudunari helaraziko zaio onar dezan. 

 

23. artikulua.   Ebazpena ematea. 

1. Organo eskudunak emandako ebazpena diru laguntzaren oinarri arautzaileetan 

xedatutakoaren arabera arrazoituko da eta, edonola ere, prozeduran behar bezala frogatuko 

dira emandako ebazpenaren arrazoiak.  

2. Ebazpenak, diru laguntza nori emango zaion edo zeintzuk jasoko duten azaltzeaz 

gainera, espresuki adierazi beharko du gainerako eskaerak ezetsi egin direla, halakorik izan 

bada.  

3.  Prozedura ebatzi eta jakinarazteko gehienezko epea ezingo da sei hilabetetik gorakoa 

izan, non eta foru arau batek edo lege mailako xedapen batek ez duen epe luzeagorik ezartzen 

edo Europar Batasuneko arauetan ez den horrela aurreikusten. Deialdia argitaratzen denetik 

aurrera zenbatuko da epea, deialdiak berak bere ondorioak geroko data baterako atzeratzen 

dituenean izan ezik. 

4.  Gehienezko epea ebazpenik jakinarazi gabe igarotzen bada, interesatuek ulertu ahal 

izango dute diru laguntza emateko eskaera isiltasun administratiboz ezetsi dela.  

 

24. artikulua.  Ebazpena jakinaraztea. 

1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearenak, 58.artikuluan jasotakoari jarraiki jakinaraziko zaie 

interesatuei prozeduraren ebazpena. Jakinarazpena edo argitalpena lege horren 59.artikuluan 

jasotako xedapenekin bat etorrita egingo dira. 

25. artikulua.    Eskaerak berriro egitea. 

1.  Diru laguntzaren helburua eskatzaileak garatu beharreko jarduerak finantzatzea bada, 

eta ebazpen proposamenean jasotzen den diru laguntzaren zenbatekoa txikiagoa bada 

aurkeztutako eskaeran agertzen dena baino, diru laguntzaren oinarri arautzaileetan jasota utzi 

ahal izango da pertsona onuradunari eskaera berriro egiteko eskatu dakiokeela konpromiso eta 

baldintzak eman daitekeen diru laguntzaren arabera egokitu ditzan. 

2.  Behin ebaluazio batzordeak eskaera onetsita, organo eskudunari igorriko zaio, jarduketa 

guztiekin batera, ebazpena eman dezan. 
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3. Edonola ere, eskaerak berriro egitean nahitaezkoa izango da diru laguntzaren xedea, 

baldintzak eta helburua errespetatzea, eta eskaerak baloratzeko ezarritako irizpideei jarraitzea. 

26. artikulua.  Amaiera adostua. 

1. Diru laguntzaren xedeak eta onuradun izan daitezkeen pertsona kopuruak eta beren 

zirkunstantziek bide ematen dutenean, Foru Aldundia edo foru organismo autonomoak eta per-

tsona interesatuak ados jarrita amaitu ahal izango da prozedura.  

Ondorio horietarako, oinarrietan eta deialdian ezarritako funtsezko erregelak errespetatu 

beharko ditu proposamenak. 

2. Organo instruktoreak eta onuradun izan daitezkeen pertsonek ontzat hartzen badute 

proposamena, organo eskudunari jarduketak helaraziko zaizkio ebazpena eman eta, hala 

badagokio, bidezko akordioa onar dezan. 

III. KAPITULUA 

DIRU LAGUNTZAK ZUZENEAN EMATEKO PROZEDURA 

 

27. artikulua.  Diru laguntzak zuzenean ematea. 

1.  Diru laguntza emateko ebazpenak eta diru laguntzak bideratzeko hitzarmenek ezarriko 

dute zein diren foru arau honetan xedatutakoaren arabera aplikatu beharreko baldintza eta 

konpromisoak. 

Hitzarmenak izango dira Gipuzkoako Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorretan 

aurreikusita dauden diru laguntza izendunak eta foru arau honen 20. artikuluko 3.c) apartatuan 

aipatzen diren banakako diru laguntzak bideratzeko ohiko tresna. 

2.    20.artikuluak 3 apartatuko c) letran jasotako diru laguntzak zehaztu gabeko pertsona 

talde bati zuzenduta badaude, Diputatuen Kontseiluak foru dekretu bidez onartuko ditu diru 

laguntzen arau bereziak, gutxienez honako puntu hauek jasoko dituztenak: 

a) Diru laguntzen xedearen definizioa, ondoko xehetasunak adierazita: Diru laguntzen 

berezitasuna, interes publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioa frogatzen duten arrazoiak, 

edota deialdi publikoa egiteko eragozpena justifikatzen dutenak. 

b)  Araubide juridiko aplikagarria. 

c)  Pertsona onuradunak eta laguntza modalitateak. 

d) Diru laguntza emateko prozedura eta, kasuan kasu, pertsona onuradunek edo entitate 

laguntzaileek diru laguntzei emandako aplikazioa justifikatzeko araubidea. 

IV. KAPITULUA. 

DIRU LAGUNTZA PUBLIKOA KUDEATU ETA JUSTIFIKATZEKO 
PROZEDURA  
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28. artikulua. Diruz lagundutako jarduerak pertsona onuradunek 
birkontratatzea. 

1. Foru arau honen ondorioetarako, ulertuko da pertsona onuradun batek birkontratatzen 

duela diruz lagundutako xedea den jarduera osorik nahiz zati batean burutzea hirugarren per-

tsonekin hitzartzen duenean. Diruz lagundutako jarduera bere kabuz gauzatzeko onuradunak 

egin behar dituen gastuen kontratazioa kontzeptu honetatik kanpo gelditzen da.  

2. Diru laguntzari buruzko araudian hala aurreikusten denean bakarrik birkontratatu ahal 

izango du pertsona onuradunak, dela osorik dela zati batean, jarduera. Onuradunak 

hirugarrenei birkontratatzen dien jarduera lagunduak ez du gaindituko diru laguntzaren oinarri 

arautzaileetan ezartzen den portzentajea. Oinarri arautzaileetan halakorik zehazten ez bada, 

diruz lagundutako jarduerari dagokion zenbatekoaren %50eraino birkontratatu ahal izango du 

pertsona onuradunak. 

Ezin izango da inola ere birkontratatu diruz lagundutako jardueraren kostua gehitu eta haren 

edukiari balio erantsirik ez dakarkion jarduerarik. 

3.  Hirugarrenekin hitzartutako jarduerak diru laguntzaren zenbatekoaren %20 gainditzen 

badu, eta zenbateko hori 60.000 eurokoa baino handiagoa bada, birkontratazioak beharkizun 

hauek bete beharko ditu: 

a)  Kontratua idatziz egitea. 

b) Kontratua egin baino lehen, diru laguntza ematen duen entitateak hartarako baimena 

ematea oinarri arautzaileetan ezarriko den moduan. 

4. Ezin izango da kontraturik zatitu, hari dagokion zenbatekoa gutxitu eta aurreko apartatuko 

beharkizunak ez betetzeko.  

5. Kontratistak pertsona onuradunaren aurrean bakarrik egongo dira beharturik, onuradunak 

izango baitu Administrazioaren aurrean kontratua gauzatzeko erantzukizun osoa.  

6. Aurreko apartatuan aurreikusitakoaren ondorioetarako, pertsona onuradunen ardura 

izango da diruz lagundutako eta hirugarrenekin hitzarturiko jarduera exekutatzean arreta har-

tzea diru laguntzaren arauetan laguntza jaso dezaketen gastuen izaera eta zenbatekoari buruz 

ezarritako mugak errespeta daitezen, eta kontratistek horretan lagundu beharko dute, 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko Foru Arauak 

aurreikusten duen moduan, muga horiek behar bezala betetzen diren egiaztatzeko.  

7.    Pertsona onuradunak ezin izango du inola ere hitzartu diruz lagundutako jarduerak 

osorik edo zati batean exekutatzea ondorengo hauekin: 

a)  Foru arau honen 12.artikuluko debekuren bat duten pertsona edo entitateekin. 

b)  Kontratazioaren xede den jarduera egiteko beste diru laguntzaren bat jaso duten per-

tsona edo entitateekin. 
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c) Eragiketaren kostu osoaren portzentaje bat ordainduko litzaiekeen bitartekariekin eta 

aholkulariekin, non eta ordaindutakoa ez dagoen justifikatuta egindako lanaren edo eskainitako 

zerbitzuen merkatu balioaren arabera. 

d)  Onuradunarekin lotura duten pertsonekin eta entitateekin, gorabehera hauek gertatzen 

direnean izan ezik: 

1.    Kontratazioa merkatuko baldintza arrunten arabera egiten denean. 

2.    Diru laguntza ematen duen organoak aldez aurretik baimena ematen duenean, oinarri 

arautzaileetan finkatzen den eran. 

e)  Deialdi eta programa berean diru laguntza eskatu eta, baldintzak ez dituztelako betetzen 

edo behar adinako baloraziorik lortu ez dutelako, diru laguntzarik gabe geratu diren pertsonekin 

eta entitateekin. 

29. artikulua.  Diru laguntza publikoak zuritzea. 

1.  Oinarri arautzaileetan zehaztuko da nola dokumentatu diru laguntza emateko egintzan 

ezarrita dauden baldintzak bete egiten direla. Egindako gastua zuritzen duen kontua erabiliz, 

gastua moduluka egiaztatuz edo kontabilitate egoerak aurkeztuz egin ahal izango da hori, 

kasuan kasuko araudian xedatzen denaren arabera.  

2.    Kontu zurigarria aurkeztea pertsona onuradunak edo entitate laguntzaileak nahitaezkoa 

duen beharkizuna da. Kontu horretan honako agiriak sartu beharko dira, aitortzailearen erantzu-

kizunpean betiere: Gastuen frogagiriak eta diru laguntza publikoaren helburua bete izana 

egiaztatzeko balio juridikoa duen beste edozein dokumentu. Kontu zurigarria nola eta zein 

epetan aurkeztu behar den diru laguntzaren oinarri arautzaileetan ezarriko da. 

Oinarri arautzaileetan aurreikusten ez den kasuetan, kontu horretan sartuko da diru lagun-

tzarekin finantzatuta egin diren jardueren eta hauen kostuaren aitorpena, izandako gastu 

guztiak banan-banan azalduta. Asko jota, jarduera egiteko epea amaitu eta hiru hilabeteko 

epearen barruan aurkeztu beharko da. 

3. Gastuak frogatzeko, fakturak aurkeztuko dira, bai eta pareko froga balioa duten bestelako 

agiriak ere, merkataritzako trafiko juridikoan baliodunak direnean edo eraginkortasun 

administratiboa dutenean. 

Gastuak faktura elektronikoen bitartez ere egiaztatu ahal izango dira, betiere zerga eremuan 

onartuak izateko betekizunak betetzen badituzte. 

— Gastuen frogagiriak balioztatu eta zigilatzeko sistema bat ezarri ahal izango da 

emandako diru laguntzen kontrola ahalbidetzearren. 

4. Jarduerak finantzatzeko, diru laguntzaz gainera, fondo propioak edo bestelako diru lagun-

tza edo baliabideak erabili direnean, zuritze horretan fondo horien zenbatekoa eta jatorria 

frogatu beharko dira, baita diruz lagundutako jardueretan nola erabili diren ere. 

5. Ondasun higiezinak eskuratuz gero, artikulu honen 3 apartatuan ezarritako frogagiriez 

gain, dagokion erregistro ofizialean inskribaturik eta behar bezala egiaztaturik dagoen tasatzaile 

independente baten ziurtagiria aurkeztu beharko da.  
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6.    Foru arau honen 10.artikuluko 2 apartatuan eta 3 apartatuaren bigarren paragrafoan 

aurreikusitako entitateetako kideak beharturik daude justifikazio beharkizunak betetzera 

onuradunaren izenean eta beraren kontura egindako jarduerei dagokienez, aurreko 

apartatuetan zehazten den moduan. Dokumentazio hori, pertsona onuradunak –diru laguntza 

eskatu zuenak, alegia– egin beharreko justifikazioaren parte izango da.  

7.    Pertsona jasotzailearen baitan egoera jakin bat gertatzeagatik ematen diren diru lagun-

tzen kasuan, eskatuko den justifikazio bakarra izango da egoera hori diru laguntza eman baino 

lehen gertatu dela frogatzea zuzenbidean onartzen den edozein bide erabilita. Dena den, 

horrek ez du eragotziko bidezko kontrolak ezartzea egoera hori benetan gertatu dela egiazta-

tzeko. 

8.    Diru laguntza kapitulu honetan ezarritako eran justifikatzeko obligazioa ez betetzeak 

edo hura behar bezala ez justifikatzeak diru laguntza itzuli beharra ekarriko du foru arau honen 

35.artikuluan aurreikusitako baldintzei jarraituta. 

30. artikulua.  Gastu diruz lagungarriak. 

1. Foru arau honen ondorioetarako, gastu diruz lagungarriak dira diruz lagundutako 

jardueraren izaerari inolako zalantzarik gabe dagozkionak eta oinarri erregulatzaileetan 

jasotako epearen barruan egiten direnak. Diruz lagundutako gastuen erosketa kostua inoiz ezin 

da izan merkatuko balioa baino handiagoa. 

2.  Diru laguntzei buruzko oinarrietan berariaz kontrakoa xedatzen ez bada, hura erregula-

tzeko araudian zehazturiko justifikazio epea amaitu baino lehen benetan ordaintzen dena 

hartuko da egindako gastutzat.  

3.  Obrak egiteko kostuaren barruan diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoak 30.000 

euro gainditzen baditu, edo 12.000 euro aholkularitzako edo laguntza teknikoko enpresen ekipo 

ondasunen horniduraren edo zerbitzu prestazioen barruan, onuradunak hornitzaile desberdinei 

gutxienez hiruna eskaintza eskatu behar die zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko 

konpromisoa kontratatu aurretik, non eta diruz lagundutako gastuen ezaugarri bereziei 

begiratuz merkatuan ondasuna hornitu edo zerbitzua emateko nahiko enpresa ez dagoen edota 

diru laguntza eskatu aurretik gastua ez den egin.  

Aurkeztutako enpresen arteko hautaketa, zuribidean edo, horrela bada, diru laguntzaren 

eskaeran adierazita, eraginkortasunari eta ekonomiari begira egin behar da, eta hautaketa 

proposamen ekonomiko merkeenaren aldekoa ez denean, berariazko memoria batean zuritu 

behar da. 

4. Ondasun inbentariagarrien erosketa, birgaikuntza eta hobekuntzaren kasuan, arau hauek 

bete behar dira:  

a) Oinarri erregulatzaileek zehaztuko dute ondasunak zein epetan erabili beharko dituen 

onuradunak diru laguntzaren helburu zehatzerako. Erregistro publiko batean inskriba 

daitezkeen ondasunen kasuan, epe hori ezin da bost urte baino laburragoa izan, eta, gainerako 

ondasunen kasuan, ezin da bi urte baino laburragoa izan. 
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Erregistro publiko batean inskriba daitezkeen ondasunak direnean, baldintza hori agerrarazi 

beharko da eskrituran, baita emandako diru laguntzaren zenbatekoa ere. Bi alderdi horiek 

dagokion erregistro publikoan erregistratu behar dira.  

b) Aurreko letran aipaturiko helburu-betebehar hori ez betetzeak (hori, dena dela, 

ondasunaren besterentzean edo kargan gertatuko da) itzuli behar izatea ekarriko du ondorioz, 

foru arau honek II.tituluaren II.kapituluan jasotakoaren arabera, eta ondasuna itzulketaren 

ordainketari atxikita geratuko da, haren edukitzailea nornahi den, non eta erregistroko fede 

publikoak babestutako hirugarren bat ez den edota fede onez eta titulu egokiaz edo merkatari-

tzako edo industriako establezimendu batean ondasunen erosketa zuritzen ez den, inskribatu 

ezin daitezkeen ondasunak direnean. 

5. Ondoko kasu hauetan ez da ulertuko aurreko 4 apartatuan erabileraz aipaturiko 

obligazioa bete ez denik: 

a) Erregistro publiko batean inskribatu ezin diren ondasunak badira, ondasun horiek 

ordezten direnean diru laguntza eman zeneko xedea modu berdinean betetzeko balio duten 

beste ondasun batzuekin, eta erabilera horri eusten bazaio ezarritako epea amaitu bitartean, 

betiere ordezte hori diru laguntza eman zuen organoak baimenduta egiten bada. 

b) Erregistro publiko batean inskriba daitezkeen ondasunen kasuan, organo emaileak 

helburua aldatzea, ondasuna besterentzea edo kargatzea baimentzen duenean. Kasu horretan, 

eskuratu duenak ondasunen helburua gainerako denborarako betetzea bere gain hartuko du 

eta, helburu-betebeharra ez badu betetzen, baita diru laguntzaren itzulketa ere. 

6.    Diru laguntzei buruzko oinarriek ezarriko dituzte, hala badagokio, inbentarioan sar 

daitezkeen ondasunen amortizazioaren inguruan egokitzat hartzen diren arau bereziak. Hala 

ere, amortizazio gastuak diru laguntza jaso dezakeen gastutzat hartu ahal izateko, baldintza 

hauek bete behar dira. 

a)  Diru laguntzek ondasunak erosten lagundu ez izana.  

b)  Amortizazioa eskuarki onarturiko kontabilitate arauekin bat etorriz kalkulatzea. 

c)  Kostua bakar-bakarrik diru laguntza jaso dezakeen epeari egokitzea. 

7.  Diruz lagundutako proiektua egiteko finantza gastuak, zuzenbide edo finantza aholkulari-

tzako gastuak, notario eta erregistro gastuak, eta peritu gastuak nahiz administrazioko gastu 

bereziak diruz lagungarriak izan daitezke subentzionatutako jarduerarekin zerikusi zuzena 

badute eta hura egoki prestatu edo gauzatzeko ezinbestekoak badira, betiere oinarri erregula-

tzaileetan hala jasotzen denean. Salbuespen modura, banku bermeei dagozkien gastuek ere 

jaso ahal izango dute diru laguntza, diru laguntzari buruzko arau erregulatzaileek aukera hori 

berariaz aurreikusten badute. 

 

Inoiz ere ez dira diruz lagunduko: 

a)  Banku kontuetako interes zordunak. 

b)  Interes, errekargu eta zigor administratibo eta penalak. 
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c)  Prozedura judizialetako gastuak. 

8. Zergak gastu diruz lagungarriak izan daitezke, diru laguntzaren onuradunak benetan 

ordaindu baditu. Zeharkako zergak ez dira inoiz diruz lagungarri izango berreskuratu edo 

konpentsatzeko gai direnean, ez eta errentaren gaineko zerga pertsonalak. 

9. Zeharkako kostuei dagokienez, oro har onarturiko kontabilitate arau eta printzipioen 

arabera arrazoizkoa den zatia egotziko dio onuradunak lagundutako jarduerari, eta betiere 

kostu horiek jarduera benetan egiten den epeari dagozkion neurrian. 

31. artikulua.  Diru laguntzak egiaztatzea. 

1.  Diru laguntza eman duen organoak egiaztatuko du diru laguntzaren zuritzea egokia izan 

ote den, eta diru laguntza emateko oinarrian izan zen jarduera gauzatu edota helburua bete ote 

den. 

2.  Entitate laguntzaileak, hala badagokio, organo emailearen izenean eta beraren kontura 

egingo ditu foru arau honen 14.artikuluko 1 apartatuko b) letran aurreikusitako egiaztapenak. 

 

V. KAPITULUA.  AURREKONTU KUDEAKETAKO PROZEDURA. 

32. artikulua.    Gastua eta ordainketa onartzeko prozedura. 

1.  Diru laguntzarako deialdia egin edo diru laguntza zuzenean eman baino lehen, gastua 

onartu beharko da, Gipuzkoako Finantza eta Aurrekontu Araubidearen Foru Arauan 

jasotakoaren arabera.  

2.  Diru laguntza emateko ebazpenak gastu konpromisoa ekarriko du berarekin. 

3.  Diru laguntza ordaindu baino lehen, onuradunak justifikatu egin behar du diru laguntza 

emateko arrazoi den jarduera, proiektu edo jokaera egin, burutu edo hartu duela, diru laguntzari 

buruzko araudian ezarritakoaren arabera.  

Justifikatu beharrekoak justifikatzen ez bada edo foru arau honen 35. artikuluan 

aurreikusitako arrazoietako baten bat gertatzen bada, diru laguntza osoa edo haren zati bat 

kobratzeko eskubidea galduko da. 

4. Konturako ordainketak egin ahal izango dira, diru-laguntzaren izaerak hartarako 

justifikazioa ematen badu. Gisa horretako abonamenduek ordainketa zatikatuak egitea ekar 

dezakete, diruz lagundutako ekintzak burutu ahala egingo direnak; halakoetan, aurkezturiko 

justifikazioaren heineko kopuruak ordainduko dira. 

Ordainketa aurreratuak ere egin daitezke, gastua zuritu aitzineko aurrerakin gisa, diruz 

lagundutako jarduerak aurrera eraman ahal izateko beharrezko finantzaketa moduan.  
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— Inoiz ere ezin izango da ordainketa aurreraturik egin onuradunen alde, konkurtsoaren 

adierazpena eskatu badute, edozein prozeduratan kaudimengabearen adierazpena jaso 

badute, konkurtsoaren adierazpena jaso badute, esku-hartze judizialaren menpean badaude 

edo Lege Konkurtsalaren arabera desgaituak gertatu badira konkurtsoa kalifikatzeko senten-

tzian ezarritako desgaikuntza-epea amaitu gabe dagoelarik. Era berean, ezin izango da 

horrelakorik egin onuradunen porrota edo hartzekodun konkurtsoa deklaratzen bada, edozein 

prozeduratan kaudimengabe huts egintzat hartzen badira edo esku-hartze judizialari lotuak 

deklaratzen badira, kita eta itxoiteari edo ordainketa etenari buruzko espedientea hasi bada 

edo, azkenik, epaileak porrotaren edo hartzekodun konkurtsoaren aldeko eskaera aurkezten 

badu, harik eta, hala badagokio, onuradunak birgaitu arte. 

— Konturako ordainketak edo ordainketa aurreratuak egin ahal izateko eta, hala badagokio, 

berme araubidea ezartzeko, aukera hori berariaz jaso behar da diru laguntzari buruzko 

araudian. 

— Diru laguntza izendunetan eta zuzeneko diru laguntza banakakoetan, konturako 

aurrekontuak edo ordainketa aurreratuak egiteko beharrezkoa izango da behar bezala 

justifikatuta egotea, eta ez da bermeak eratzea exijituko. 

5.  Zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari dagokionez egunean ez 

dagoen bitartean, edo diru laguntza itzultzea bidezkoa dela dioen ebazpen baten ondorioz 

zordun den bitartean, ezin izango zaio diru laguntza ordaindu onuradunari. 

Aurreko paragrafoan jasotakoa ez zaie aplikatuko Gipuzkoako gizarte zerbitzuen sistemak 

babestutako kolektiboetako pertsona fisikoei zuzenduta dauden diru laguntzei.  

 

33. artikulua.   Ordainketak atxikitzea. 

1.  Behin itzulketa prozedura hastea erabakita, kautelazko neurri gisa organo emaileak 

erabaki dezake pertsona onuradunari edo entitate laguntzaileari abonatzeko dauden kopuruen 

ordainketaren libramenduak etetea, ordura arte sortutako berandutza interesak ezarrita. Inoiz 

ere kopuru haiek ez dute gaindituko itzulketa espedientea hasteko proposamen edo ebazpenak 

jasotako zenbatekoa. 

2.  Kautelazko neurri hori hartzekotan, ebazpen arrazoitua eman behar da, eta interesatuari 

jakinarazi behar zaio, errekurritzeko aukera desberdinen berri emanda. 

3. Nolanahi ere, etetea bidezkoa izango da kalte-ordaina lortzea ezinezkoa dela 

aurreikusten lagundu dezaketen arrazoizko zantzurik badago edo kalte-ordaina bertan behera 

geratu edo neurri handi batean oztopatuta geratu badaiteke eta, bereziki, jasotzaileak bere 

ondasunak ezkutatu, kargatu edo erabiltzen baditu. 

4.   Aurreko edozein kasutan, ordainketa atxikipenak zuzenbide arau hauei jarraituko die: 

a) Lortu nahi den helburuarekin proportzionala izan behar da, eta inoiz ere ez da atxikipenik 

egin behar konpontzen zailak edo ezinezkoak diren ondorioak sortu baditzake. 

b) Harik eta itzulketa espedienteari amaiera ematen dion ebazpena eman arte iraun behar 

du, eta ezin du gainditu tramitaziorako gehieneko denbora, luzapenak barne. 
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c) Aurreko paragrafoan jasotakoa jasota ere, atxikipena kendu behar da hori sortu zuten 

zirkunstantziak desagertzen direnean edo interesatuak kautelazko neurri horren ordez nahiko-

tzat hartzen den bermea eratzea proposatzen duenean.  

 

 

II. TITULUA. DIRU LAGUNTZAK ITZULTZEA 

I. KAPITULUA.  DIRU LAGUNTZEN ITZULKETA 

34. artikulua.  Diru laguntza emateko ebazpena baliogabetzea. 

1.   Diru laguntza emateko ebazpena baliogabetzeko arrazoi hauek daude: 

a) 1992ko azaroaren 27ko 30/92 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta 

Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, 62.1 artikuluan jasotakoak. 

b)  Kreditu eza edo eskasia, Gipuzkoako Finantza eta Aurrekontu Araubidearen Foru Arauan 

xedatutakoaren arabera.  

2. Diru laguntza emateko ebazpenaren baliogabetze arrazoiak izango dira lege 

antolamenduaren gainerako urraketak eta, bereziki, foru arau honetan bildutako arauenak 

egitea, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 63.artikuluan xedatutakoaren arabera. 

3.  Diru laguntza emateko egintzan, aurreko apartatuetan aipatutako arau urraketetakoren 

bat gertatzen denean, organo emaileak hura ofizioz berriro aztertuko du, edo, hala badagokio, 

Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 102. eta 103. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, 

kaltegarritasuna deklaratu eta ondoren haren aurka joko du. 

4. Jasotako kopuruak itzuli beharra ekarriko du administrazioaren edo epaitegiaren 

baliogabetasun edo baliogabetze adierazpenak. 

5.    Ondorengo artikuluan aipatuko diren itzulketa egiteko arrazoietarikoren bat gertatzen 

denean, Administrazioak ez du ofizioz berrikusiko diru laguntza emateko egintza. 

35. artikulua.  Itzultzeko arrazoiak. 

1.    Jasotako diru kopuruak itzuli egin beharko dira, eta berandutza interesa eskatuko da, 

diru laguntza ordaintzen denetik itzuli beharra erabakitzen denera artekoa, hain zuzen ere, 

honako hauek gertatzen badira: 

a) Diru laguntza eskuratzea horretarako ezarrita dauden baldintzak faltsutuz edo eskuratze 

hori galaraziko luketen baldintzak ezkutatuz. 

b) Diru laguntza emateko oinarrian dagoen jarduera, proiektua edo jokabidea osorik edo zati 

batean ez betetzea.  
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c)  Jasotako diru laguntza zuritzeko obligazio ez betetzea edo modu nahikoan ez zuritzea, 

foru arau honetako 29.artikuluan eta, hala badagokio, diru laguntzari buruzko arauetan 

xedatutakoaren arabera. 

d) Foru arau honen 17.artikuluko 3 apartatuan jasotako hedatze neurriak hartzeko obligazioa 

ez betetzea. 

e)  Foru arau honen 13.eta 14.artikuluetan aurreikusitako diru laguntzen egiaztapeneko eta 

kontrol finantzarioko lanen aurka egiten bada, aitzakiak nahiz oztopoak jartzen bazaizkie, edo 

uko egiten bazaie, baita ere kontabilitate, erregistro edo agirien kontserbazio beharrak betetzen 

ez badira, horren ondorioz ezin bada egiaztatu jasotako funtsak zertan erabili diren edo zein 

diren diruz lagundutako jardueren errealitatea eta erregulartasuna; era berean, edozein 

administraziok edo ente publikok nahiz pribatuk, estatukoak, Europar Batasunekoak edo 

nazioartekoak izan, helburu bera lortzeko diru laguntzak, laguntzak, diru sarrerak edo 

baliabideak ematen baditu. 

f) Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek entitate laguntzaileei eta pertsona 

onuradunei ezarritako obligazioak betetzen ez badira, ezta diru laguntza ematearekin batera 

horiek bereganatuko konpromisoak ere, betiere diru laguntza erabiltzeko erari eragiten 

diotenean edo hari buruzkoak direnean, hau da, jarduera egiteko erari, proiektua gauzatzeko 

erari edota diru laguntza ematea funtsatzen duen jokabidea hartzeko erari buruzkoak. 

g) Foru Aldundiak edo foru organismo autonomoek entitate laguntzaileei eta pertsona 

onuradunei ezarritako obligazioak betetzen ez badira, ezta diru laguntza ematearekin batera 

horiek bereganatu dituzten aurrekoez besteko konpromisoak ere, horren ondorioz ezin denean 

egiaztatu jasotako fondoak zertan erabili diren edo zeintzuk diren diruz lagundutako jardueren 

errealitatea eta erregulartasuna eta, era berean, edozein administraziok edo ente publikok 

nahiz pribatuk, estatukoak, Europar Batasunekoak edo nazioartekoak izan, helburu bera lor-

tzeko diru laguntzak, laguntzak, diru sarrerak edo baliabideak ematen dituenean. 

h) Europar Batasunaren Itunaren 87.artikulutik 89.era bitartean xedatutakoaren arabera, diru 

laguntza itzuli beharra dakarren erabakia hartzen denean. 

i)  Diru laguntzari buruzko araudian xedatutako gainerako kasuetan. 

2.  Onuradunaren edo, hala badagokio, entitate laguntzailearen konplimendu maila 

erabateko betetze-mailara nabarmen hurbiltzen denean eta haiek beren konpromisoak bete-

tzeko zalantzarik gabeko jarduna egiaztatzen dutenean, foru arau honen 16. artikuluko 2 

apartatuaren m) letran aipatutako irizpideak ezarriz zehaztutako kopurua itzuli beharko dute.  

3.   Era berean, foru arau honek 18.artikuluaren 3 apartatuan jasotako kasuan, diruz 

lagundutako kostuaren gainean lortutako soberakina itzuli beharko da, eta berandutza interesa 

exijituko da. 

 

36. artikulua.   Itzuli beharreko kredituen eta horiek exijitzeko 
prozeduren izaera. 
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1. Itzultzeko kopuruak izaera publikoko eskubidetzat joko dira, eta, haiek kobratzeko orduan, 

Gipuzkoako Finantza eta Aurrekontu Araubidearen Foru Arauak xedatutakoa aplikatuko da. 

2.  Diru laguntzen arloko berandutza interesa izango da hori exijigarri den epean indarrean 

dagoen diruaren legezko interesa, non eta foru arau bidez ez den finkatzen bestelakoren bat. 

3.  Europar Batasunaren fondoen itzulketen helburuei Batasuneko araudiak kasu bakoitzean 

xedatutako tratamendua emango zaie. 

4.  Diru laguntzak itzultzeko prozedura guztiek izaera administratiboa izango dute. 

37. artikulua.  Preskribatzea. 

1.    Administrazioak itzulketa onartu edo likidatzeko duen eskubidearen preskripzio epea lau 

urtekoa izango da. 

2.    Kasu bakoitzean honela konputatuko da epea: 

a) Pertsona onuradunak edo entitate laguntzaileak justifikazioa aurkezteko epea amaitu 

denetik.  

b) Diru laguntza ematen den unetik, foru arau honetako 29. artikuluaren 7 apartatuan 

xedatutako kasuan. 

c)  Pertsona onuradunak edo entitate laguntzaileak epe jakin baterako gorde beharreko edo 

eutsi beharreko baldintzak edo betebeharrak ezarriz gero, epe hori amaitu den unetik.  

3.  Preskripzio epearen konputua eten egingo da, arrazoi hauengatik: 

a)  Administrazioak itzulketa-arrazoietarikoren bat ote dagoen egiaztatzeko xedeaz egindako 

edozein egintzarengatik, pertsona onuraduna edo entitate laguntzailea egintza horretaz formalki 

jabetuta egonik. 

b)  Edozein motatako errekurtsoak jartzeagatik, erruduntasun-testigantza jurisdikzio penalari 

igortzeagatik edo Ministerio Fiskalari salaketa aurkezteagatik, bai eta errekurtso horien barruan 

pertsona onuradunari edo entitate laguntzaileari formalki jakinarazita egiten diren 

jarduketengatik.  

c)  Pertsona onuradunak edo entitate laguntzaileak, diru laguntza edo itzulketa likidatzeko 

xedeaz, egindako edozein jardun sinesgarrirengatik. 

38. artikulua.  Dirua itzultzera behartuak. 

1.    Foru arau honen 35.artikuluan jasotako kasuetan, pertsona onuradunek eta entitate 

laguntzaileek jaso dituzten kopuruak eta kopuru horiei dagozkien berandutza interesak itzuli 

beharko dituzte, oso-osorik edo zati batean, foru arau honen 30.artikuluko 5 apartatuaren b) 

letran xedatutakoa eragotzi gabe. Betebehar horrek ez du zer ikusirik izango, hala badagokio, 

ezar daitezkeen zigorrekin. 
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2.  Foru arau honetako 10.artikuluaren 2 apartatuan eta 3 apartatuaren bigarren paragrafoan 

aipatutako pertsona edo entitateetako kideak onuradunaren itzulketa egiteko betebeharraren 

erantzule solidarioak izango dira, diru laguntza jaso eta egiteko konpromisoa hartu zuten 

jarduerei dagokienez.  

Onuradunaren legezko ordezkariak izango dira, hark jarduteko gaitasunik ez duenean, itzul-

keta egiteko betebeharraren erantzule solidarioak. 

— Foru arau honen 10.artikuluko 3 apartatuan aipatu entitateetako kide, partaide edo 

titularkideak izango dira diru zigorraren erantzule solidarioak, nork bere partaidetzaren 

araberako proportzioan, ondasun komunitateak edo beste edozein motatako unitate ekonomiko 

edo ondare bananduak direnean. 

3. Dirua itzultzeko obligazioaren erantzule izango dira subsidiarioki merkataritza-

sozietateetako administratzaileak edota beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza 

dutenak, urratutako obligazioak betetzeko beren ardurapeko beharrezko ekintzak egiten ez 

badituzte, ez betetzea gertagarri egiteko erabakiak hartzen badituzte edota beren mendekoen 

ez-betetzeari leku ematen badiote. 

— Halaber, jarduerei utzitako pertsona juridikoen lege ordezkaritza dutenek, aplikagarri 

zaizkien xedapen legal edo estatutarioen arabera, haiek itzultzeko betebeharraren erantzule 

izango dira subsidiarioki.  

4.    Desegin edo likidatu diren sozietate edo entitateen kasuan, bete gabe dituzten itzulketa-

betebeharrak kapitalean bazkide edo partaide diren pertsonei eskualdatuko zaizkie, eta horiek 

izango dira haien erantzule solidarioak, esleitu zaien likidazioaren kuotaren balioaren 

mugaraino. 

5.    Itzulketa egin behar duena hiltzen bada, hark itzultzeko zituen zenbatekoak ordaintzeko 

betebeharra haren kausadunei eskualdatuko zaie, betiere zuzenbide zibil erkideak, foralak edo 

oinordetzari ezarri beharreko zuzenbide bereziak kasu jakin batzuetarako, bereziki inbentario 

onuraren arabera onartutako herentziaren kasurako, xedatutakoa eragotzi gabe. 

 

II. KAPITULUA.  ITZULTZEKO PROZEDURA. 

39. artikulua.  Itzultze prozedura ebazteko eskumena.  

1.    Laguntza eman duen organoak izango du eskumena pertsona onuradunari edo entitate 

laguntzaileari diru laguntzak itzul ditzan eskatzeko, kapitulu honetan araututako prozeduraren 

ebazpenaren bidez, foru arau honetako 35.artikuluan diru itzulketarako xedatutako kasuren bat 

gertatzen dela ohartzen denean. 

2.   Itzulketa erabaki dutenak Europar Batasuneko organoak badira, erabaki horiek betearazi 

beharko dituen organoak kudeatuko du errekurtsoa. 
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3.   Diru laguntza Europar Batasunak edo Batasuneko beste erakunde batek eman duenean, 

eta itzulketa egiteko betebeharra jarduketa horiek egiteko legezko gaitasuna eman zaien 

erakundeei dagokien fiskalizazio jardueraren ondorioz sortu bada, baina ez diru laguntzen 

kontrol finantzarioaren ondorioz, diru laguntzaren kudeaketa dagokion organoak hartu beharko 

du itzulketa egiteko erabakia. Administrazioak ofizioz, edo fondo publikoak fiskalizatzeko 

legezko gaitasuna eman zaien Administrazioko beste erakunde edo organo batzuek 

proposatuta, hartuko du erabaki hori.  

40. artikulua.   Itzultzeko prozedura. 

1.  Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

azaroaren 26ko 30/1992 Legearen VI.tituluan administrazio prozedurei buruz jasotzen diren 

xedapen orokorrak izango ditu gidari diru laguntzak itzultzeko prozedurak, betiere foru arau 

honetan eta hori garatzeko xedapenetan ezarritako berezitasunak eragotzi gabe.  

2.  Diru laguntzak itzultzeko prozedura ofizioz hasiko da organo eskudunak erabakia har-

tzean, bai horren ekimenez bai goragoko organo baten aginduz, beste organo batzuek 

egindako eskaera arrazoituaren bidez edo salaketa baten bidez. Fiskalitaterako eta Finantze-

tarako Departamentuak luzatutako kontrol finantzarioari buruzko txostenaren ondorioz ere 

hasiko da. 

3.   Prozedura tramitatzean, nolanahi ere, entzuteko eskubidea bermatuko zaio interesatuari. 

4. Itzulketa prozedurari buruzko ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea 12 

hilabetekoa izango da, hastea erabaki denetik aurrera. Epe hori eten edo luzatu egin daiteke, 

1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena eta 

Administrazio Prozedura Erkidearenak, 42.artikuluko 5 eta 6 apartatuetan xedatutakoaren 

arabera. 

Ebazpena emateko epea igarotzen baldin bada berariazko ebazpenik eman gabe, 

prozedura iraungita geldituko da, hura amaitu arteko jarduerei jarraitzea baztertu gabe eta 

iraungipena etentzat hartu gabe aipatutako epe hori amaitu bitartean egindako jardueren 

indarrez. 

41. artikulua.   Jarduketak koordinatzea. 

Diru laguntzen jasotzaileek fondoei emandako aplikazioaz organo kudeatzaileak erabakia 

emanik ere, horrek ez du baztertuko Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuaren 

kontrol finantzarioko organoek jarduketak egiteko aukera.  
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III. TITULUA 
DIRU LAGUNTZEN ARLOKO URRAKETA ETA ZIGOR  

ADMINISTRATIBOAK 

I. KAPITULUA.  URRAKETA ADMINISTRATIBOAK  
 

42. artikulua.  Urraketa zen den. 

Foru arau honetan tipifikatutako ekintzak eta omisioak dira diru laguntzen arloko urraketa 

administratiboak, eta halakoak zigortu daitezke, baita delako urraketa zabarkeria hutsa bada 

ere. 

43. artikulua.  Erantzuleak. 

Foru arau honetan urraketatzat hartutako kasuetan –dela ekintzaz dela omisioz– sartutako 

pertsona fisiko edo juridikoak, publikoak nahiz pribatuak, eta foru arau honetako 10. 

artikuluaren 3 apartatuan aipatu nortasunik gabeko entitateak izango dira diru laguntzen arloko 

urraketa administratiboen erantzuleak; bereziki honako hauek: 

a) Diru laguntzen onuradunak, baita foru arau honen 10.artikuluko 2 apartatuan eta 3 

apartatuaren bigarren paragrafoan aipatutako pertsona edo entitateetako kideak, egiteko 

konpromisoa hartu duten eta diruz lagunduta dauden jarduerei dagokienez. 

b) Entitate laguntzaileak. 

c) Jarduteko gaitasunik ez duten onuradunen legezko ordezkaria.  

d) Diru laguntzaren xedearekin edo haren justifikazioarekin zerikusia duten pertsona edo 

entitateak; horiek behartuta daude laguntza ematera eta Fiskalitaterako eta Finantzetarako 

Departamentuan diru laguntzen kontrol finantzarioa egiteko eskumena duten organoek eska-

tzen dieten dokumentazio osoa aurkeztera, Finantza eta Aurrekontu Araubidearen Foru Arauak 

jasotakoaren arabera. 

44. artikulua.  Erantzukizunetatik salbuesteko kasuak. 

Foru arau honek tipifikatutako ekintzek edo omisioek ez dute erantzukizunik ekarriko diru 

laguntzen arloko urraketa administratiboarengatik kasu hauetan: 

a)  Jarduteko ahalmenik ez dutenek egiten dituztenean.  

b)  Ezinbesteko kasua gertatzen denean. 

c) Erabaki kolektibo batetik datozenean, hura onartu zenean beren botoa salbuetsi edo 

bilerara joan ez ziren haientzat. 
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45. artikulua.  Jarduketak eta zigor auzien jurisdikzioa aldi berean gerta-
tzea. 

1.   Ustez delitua izan daitekeen urraketa egiten denean, Administrazioak urratzaileari darion 

errua jurisdikzio eskudunera eramango du eta zigor prozedura alde batera utziko du aginte 

judizialak epai irmoa eman, jarduketak largetsi nahiz artxibatu, edo Ministerio Fiskalak 

espedientea itzuli bitartean.  

2.   Aginte judizialak jarritako zigorrak administrazio zigorra baztertuko du. 

3.  Delitua gertatu dela iritzi ezean, Administrazioak zigor espedientea hasi edo horrekin 

jarraituko du auzitegiek frogatutzat eman dituzten gertaeretan oinarrituta.  

46. artikulua.  Urraketa arinak. 

Foru arau honetan eta diru laguntzei buruzko oinarrietan jasotako obligazioak ez betetzea 

urraketa arina izango da, baldin eta ez-betetze hori urraketa larri edo oso larria ez bada eta 

zigorra mailakatzeko osagai gisa erabiltzen ez bada. Bereziki, jokabide hauek izango dira 

urraketa arinak:  

a)  Jasotako fondoei emandako aplikazioa frogatzen duten kontuak epez kanpo aurkeztea. 

b)  Gastuak frogatzen dituzten kontuak zehaztu gabe edo osatu gabe aurkeztea. 

c)  Artikulu honetako gainerako paragrafoetan berariaz aipatuta ez egon arren, diru lagun-

tzaren etenaren ondorioz bereganatutako obligazio formalak arau bidez ezarritakoaren arabera 

ez betetzea. 

d)  Kontabilitate edo erregistroari buruzko obligazioak ez betetzea, eta bereziki hauek: 

1.    Legez eskatutako kontabilitate eta erregistroetan eragiketa bat edo batzuk ez zehaztea 

edo alde batera uztea. 

2.   Legez eskatutako kontabilitate eta erregistroak, horien euskarri diren programa eta -

artxibo informatikoak eta erabilitako kodeketa-sistemak eraman edo gorde behar izatearen 

obligazioa ez betetzea. 

3.   Kontabilitateak entitatearen benetako egoera ezagutzea oztopatzeko moduan eramatea, 

jarduera eta ekitaldi ekonomiko berean. 

4.    Izaeraren arabera dagokienaz besteko helburuaz kontuak erabiltzea, diruz lagundutako 

jardueren errealitatea egiaztatzea eragozteko asmoz. 

e) Frogagiriak edo agiri baliokideak gorde behar izatearen obligazioa ez betetzea. 

f) Entitate laguntzaileek foru arau honen 14.artikuluan xedatzen diren baina artikulu 

honetako gainerako letretan berariaz aipatzen ez diren obligazioak ez betetzea.  

g)  Diru laguntzen kontrol finantzarioko lanaren aurka egitea, oztopoak edo aitzakiak jartzea 

edo uko egitea. 
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Diru laguntzei buruzko urraketa administratiboen erantzuleak, urraketa horiei buruzko 

jakinarazpena behar bezala jasota, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuko fun-

tzionario eskudunen diru laguntzen kontrol finantzarioko eginkizunen jarduna luzatu, oztopatu 

edo eragozteko jarduketak egiten dituenean ulertuko da zirkunstantzia horiek gertatzen direla.  

— Jokabide hauek hartuko dira, besteak beste, aurre egin, oztopatu, aitzakiak jarri edo uko 

egitetzat: 

1.   Ez erraztea ondoko hauek aztertzeko lana: Agiriak, txostenak, aurrekariak, liburuak, 

erregistroak, fitxategiak, frogagiriak, kontabilitate idazpenak, programa eta artxibo 

informatikoak, sistema eragile eta kontrolatzaileak nahiz egiaztatu nahi den beste edozein datu. 

2.    Errekerimenduren bati ez erantzutea. 

3.    Aurrez adierazitako tokian eta denboran ez agertzea, arrazoituta dagoenean izan ezik. 

4.    Negozio lokalean eta pertsona onuradunak edo entitate laguntzaileak jasotako fondoen 

justifikazio zuzenerako edo diruz lagundutako jardueraren errealitatea eta erregulartasuna 

egiaztatzeko froga-zantzuak daudeneko gainerako establezimendu edo tokietan sartzeari edo 

horietan egoteari bidegabeki uko egin edo eragoztea. 

5.    Diru laguntzen kontrol finantzarioa egiten duten langileak derrigortzea. 

h) Diru laguntzaren xedeari edo horren justifikazioari lotutako pertsona onuradunek, entitate 

laguntzaileek edo hirugarren pertsonek obligazio hori ez betetzea, horrek pertsona onuradunak 

edo entitate laguntzaileak emandako informazioa egiaztatzeko ezintasuna dakarrenean.  

i) Europar Batasunaren diru laguntzei buruzko araudian urraketa arintzat hartutako 

gainerako jokabideak.  

47. artikulua.   Urraketa larriak.7 

Ondoko jokabide hauek urraketa larritzat hartuko dira: 

a) Ez betetzea foru arau honen 13. artikuluko 1 apartatuaren d)    letran aipaturiko xede 

bererako diru laguntzak, laguntza publikoak, sarrerak edo baliabideak lortu direla organo 

emaileari edo entitate laguntzaileari jakinarazteko obligazioa.  

b)  Ezarritako baldintzak ez betetzea, eta diru laguntzaren xedeak funtsean aldatzea.  

c)    Fondoen erabileraren justifikaziorik eza, justifikazioa aurkezteko epea amaitutakoan.  

d)    Entitate laguntzailearen izaera lortzeko, diru laguntzari buruzko oinarrietan eskatutako 

beharkizunak faltsutzea edo hura lortzea eragotziko luketenak ezkutatzea. 

                                                 
7 Kontuan izan 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Legean, Dirulaguntzen Orokorrean, 57. artikuluan 
izandako aldaketa. Aldaketa 2014ko irailaren 16ko 15/2014 Legeak egin du, Sektore Públikoa 
arrazionalizatzekoa eta beste administrazio neurri batzuei buruzkoak, eta 2016/01/01etik aurrera egindako 
deialdiei aplikatuko zaie (2014/09/17ko 226. GAO). 
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e)  Entitate laguntzaileak bere obligazioa ez betetzea, hots, diru laguntzak emateko orduan 

erabakigarriak izan diren baldintza edo beharkizunak eraginkortasunez betetzen ote diren 

egiaztatzeko obligazioa ez betetzea, horrek itzulketa egiteko betebeharra dakarrenean. 

f) Europar Batasunaren diru laguntzei buruzko araudian urraketa larritzat hartutako 

gainerako jokabideak.  

48. artikulua.   Oso urraketa larriak. 

Ondoko jokabide hauek oso urraketa larritzat hartuko dira: 

a) Diru laguntza eskuratu bada emateko eskatutako baldintzak desitxuratuz edo hura 

eskuratzea galarazi edo mugatuko zutenak ezkutatuz. 

b) Jasotako kopuruak diru laguntza eman zen xedeetarako ez erabiltzea, oso-osorik edo zati 

batean. 

c)  Foru arau honen 13. artikuluaren 1 apartatuko c) letran eta 14. artikuluaren 1 apartatuko 

d) letran, hurrenez hurren, aurreikusitako kontrol finantzarioko lanen aurka egiten bada, aitza-

kiak nahiz oztopoak jartzen bazaizkie, edo uko egiten bazaie, horren ondorioz ezin bada 

egiaztatu jasotako fondoak zertan erabili diren, helburua bete den, edo zein diren diruz 

lagundutako jardueren errealitatea eta erregulartasuna; era berean, edozein administraziok edo 

ente publikok nahiz pribatuk, estatukoak, Europar Batasunekoak edo nazioartekoak izan, 

helburu bera lortzeko diru laguntzak, laguntzak, diru sarrerak edo baliabideak ematen baditu. 

d)  Entitate laguntzaileek diru laguntzaren arauetan xedatu diren irizpideen arabera jasotako 

fondoak pertsona onuradunei ez ematea, horrela egiteko xedatu denean.  

e) Europar Batasunaren diru laguntzei buruzko araudian oso urraketa larritzat hartutako 

gainerako jokabideak.  

II. KAPITULUA.  ZIGORRAK 8 

49. artikulua.   Zigor motak. 

1. Diru laguntzen arloko urraketak diruzko zigorrak jarriz zigortuko dira eta, bidezkoa 

denean, diruzkoak ez diren zigorrak jarriz. 

2.  Diruzko zigorrak direnean, isun finkoa edo proportzionala jar daiteke. Proportziozko diru 

zigorrak, behar ez bezala lortu, ezarri edo frogatu gabeko kopuruaren gainean ezarriko dira. 

                                                 
8 Kontuan izan 2003ko azaroaren 17ko 38/2003 Legean, Dirulaguntzen Orokorrean, oinarrizkoak ez diren 
62, 63 eta 66  artikuluetan izandako aldaketa. Aldaketa 2014ko irailaren 16ko 15/2014 Legeak egin du, 
Sektore Públikoa arrazionalizatzekoa eta beste administrazio neurri batzuei buruzkoak, eta 2016/01/01etik 
aurrera egindako deialdiei aplikatuko zaie (2014/09/17ko 226. GAO). 
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Isun finkoa 75 eta 6.000 euro bitartekoa izango da. Proportziozko isuna, berriz, behar ez 

bezala lortu edo aplikatu den nahiz justifikatu gabe dagoen kopuruaren adinakoa izango da -

gutxienez, eta kopuru hori hiru halako gehienez; eta entitate laguntzaileen kasuan, behar ez 

bezala aplikatu edo justifikatutako fondoen adinakoa izango da gutxienez, eta kopuru hori hiru 

halako gehienez. 

— Diru zigorrak ez du inolako zerikusirik foru arau honetako 38. artikuluan xedatutako itzul-

keta egiteko betebeharrarekin, eta zigor hori kobratzeko Gipuzkoako Finantza eta Aurrekontu 

Araubidearen Foru Arauak zuzenbide publikoko sarreretarako xedatutako zuzenbide arauak 

ezarriko dira.  

— 3. Diruzkoak ez diren zigorrak, urraketa larri edo oso larriak gertatu direnean ezar 

daitezke; honako hauek izan daitezke: 

a)   Bost urtez galtzea herri administrazioetatik edo beste ente publiko batzuetatik diru lagun-

tzak, laguntza publikoak edo abalak lortzeko aukera. 

b)   Bost urtera bitarteko epean galtzea entitate laguntzaile gisa jarduteko aukera, foru arau 

honek araututako diru laguntzei dagokienez. 

c)    Herri administrazioekin bost urtera arteko epean kontratuak egiteko debekua. 

50. artikulua.  Zigorrak mailakatzea. 

1.   Kapitulu honetan aipatutako urraketengatik jartzen diren zigorrak honako hauek kontuan 

harturik mailakatuko dira, kasu bakoitzaren arabera: 

a)  Diru laguntzen arloan urraketa berriro egitea: 

Aurreko zirkunstantzia gertatu dela ulertuko da urratzailea izaera bereko urraketagatik 

zigortu dutenean, hori larria izan edo oso larria izan, administrazio bidean hartutako ebazpen 

irmoaren indarrez urraketa egin aurreko lau urteen barruan.  

— Zirkunstantzia hori urraketa larria edo oso larria egitean gertatzen denean, gutxieneko 

zigorraren portzentajea 10 eta 75 puntu bitartean gehituko da. 

b) Foru arau honen 13. artikuluko 1 apartatuaren c) letran eta 14. artikuluaren 1. 

apartatuaren d) letran jasotako kontrol jarduketei aurre egitea, uko egitea edo oztopoak jartzea. 

Zirkunstantzia hori urraketa larria edo oso larria egitean gertatzen denean, gutxieneko 

zigorraren portzentajea 10 eta 75 puntu bitartean gehituko da. 

c) Diru laguntzen arloko urraketak egiterakoan iruzurbideak erabiltzea. 

Ondorio horietarako, honako hauek hartuko dira, bereziki, iruzurbidetzat: 

1.   Legez ezarritako kontabilitate eta erregistroetako funtsezko anomaliak. 
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2.   Faktura, frogagiri edo bestelako agiri faltsuak edo faltsututakoak erabiltzea. 

3.  Diruz lagundutako jardueraren errealitatea egiaztatzea oztopatzen duten tarteko pertso-

nak edo entitateak erabiltzea.  

Zirkunstantzia hori urraketa larria edo oso larria egitean gertatzen denean, gutxieneko 

zigorraren portzentajea 20 eta 100 puntu bitartean gehituko da. 

d) Administrazioari ezkutatzea jasotako diru laguntzaren aplikazioa egiaztatzeko 

beharrezkoak diren datuak, beharrezko frogagiriak ez aurkeztuta, edo halako agiriak oso-osorik 

edo zehaztasunez ez aurkeztuta. Zirkunstantzia hori urraketa larria edo oso larria egitean gerta-

tzen denean, zigorraren portzentajea 10 eta 50 puntu bitartean gehituko da.  

e)  Obligazio formalak betetzen atzeratzea.  

2.  Mailakatze irizpideak aldi berean erabil daitezke. Aurreko e) letran jasotako irizpidea 

urraketa arinengatik jarritako zigorra mailakatzeko erabiliko da bakarrik. 

3.  Aurreko apartatuetan jasotako mailakatze irizpideak ezin izango dira erabili urraketa 

larriagotzeko, urraketaren jokabidearen azalpenean jasota daudenean edo administrazio egin-

tza ez-zilegiaren beraren osagaiak direnean. 

4.  Urratzaile berari diru laguntza bakoitzarengatik ezarritako zigor arinen zenbatekoak ez du 

guztira gaindituko hasieran emandako diru laguntzaren zenbatekoa. 

5. Arau urratzaile berari diru laguntza bakoitzarengatik ezarritako zigor larrien eta oso larrien 

zenbatekoak ez du guztira gaindituko behar ez bezala lortu, ezarri edo frogatu gabeko 

zenbatekoa edo, entitate laguntzaileen kasuan, behar ez bezala ezarri edo frogatutako fondoen 

kopurua.  

51. artikulua.   Zigorrak urraketa arinengatik. 

1. Urraketa arin bakoitzari 75 eta 900 euro bitarteko isuna ezarriko zaio, ondorengo 

apartatuan xedatuko denaren salbuespena eginez. 

2.   Kasu bakoitzean 150 eta 6.000 euro arteko isunaz zigortuko dira urraketa hauek: 

a) Legez eskatutako kontabilitate eta erregistroetan eragiketa bat edo batzuk ez zehaztea 

edo alde batera uztea. 

b)  Legez jasotako kontabilitatea edo erregistroak eramateko obligazioa ez betetzea. 

c) Kontabilitateak entitatearen benetako egoera ezagutzea oztopatzeko moduan eramatea, 

jarduera berean.  

d) Izaeraren arabera dagokienaz besteko helburuaz kontuak erabiltzea, diruz lagundutako 

jardueren errealitatea egiaztatzea eragozteko asmoz. 

e)  Kontrol organoek eskatutako frogak eta agiriak ez aurkeztea edo horiek erakusteari uko 

egitea. 
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f)  Entitate laguntzaileek ez betetzea foru arau honetako 14. artikuluan ezarritako 

obligazioak.  

g)  Laguntza eman eta diru laguntzen kontrol finantzarioa egiteko funtzioak dituzten organoei 

dokumentazioa ematera behartutako pertsona edo entitateek obligazio hori ez betetzea, horrek 

pertsona onuradunak edo entitate laguntzaileak emandako informazioa egiaztatzeko ezintasuna 

dakarrenean.  

52. artikulua.  Zigorrak urraketa larriengatik. 

1.  Zigor larriengatik diruzko isun proportzionala jarriko da, eta isun hori behar ez bezala 

lortu edo aplikatu den nahiz justifikatu gabe dagoen kopuruaren adinakoa izango da gutxienez, 

eta kopuru hori bi halako gehienez; eta entitate laguntzaileen kasuan, behar ez bezala aplikatu 

edo justifikatutako fondoen adinakoa izango da gutxienez, eta kopuru hori bi halako gehienez. 

2. Urraketa larriari dagokion kalte ekonomikoaren zenbatekoa, emandako diru laguntzaren 

edo entitate laguntzaileek jasotako kopuruen ehuneko 50etik gorakoa izateaz gain, 30.000 

eurotik gorakoa denean, eta foru arau honen 50. artikuluko 1 apartatuaren b) eta c) letretan 

jasotako zirkunstantzietakoren bat gertatzen bada, urratzaileei, gainera, zigor hauek jar 

dakizkieke. 

a) Hiru urtera bitarteko epean galtzea Administraziotik edo beste ente publiko batzuetatik 

diru laguntzak, laguntza publikoak edo abalak lortzeko aukera. 

b) Hiru urtera bitarteko epean debekatzea Administrazioarekin edo beste ente publiko -

batzuekin kontratuak egitea. 

c)  Hiru urtera bitarteko epean galtzea entitate laguntzaile gisa jarduteko aukera, foru arau 

honek araututako diru laguntzei dagokienez. 

53. artikulua.   Zigorrak oso urraketa larriengatik. 

1. Oso zigor larriengatik diruzko isun proportzionala jarriko da, eta isun hori behar ez bezala 

lortu edo aplikatu den nahiz justifikatu gabe dagoen kopuruaren bikoitza izango da gutxienez, 

eta kopuru horren hirukoitza gehienez; eta entitate laguntzaileen kasuan, behar ez bezala 

aplikatu edo justifikatutako fondoen bikoitza izango da gutxienez, eta kopuru horren hirukoitza 

gehienez. 

Halere, foru arau honen 48.artikuluaren b) eta d) letretan jasotako urraketei ez zaie zigorrik 

ezarriko, baldin eta arau urratzaileek kopuruak eta horiei dagozkien berandutza interesak aldez 

aurretiko errekerimendurik gabe itzuli badituzte. 

2.  Urraketa oso larriari dagokion kalte ekonomikoaren zenbatekoa 30.000 eurotik gorakoa 

denean, eta foru arau honen 50.artikuluko 1 apartatuaren b) eta c) letretan jasotako zirkunstan-

tzietakoren bat gertatzen bada, urratzaileei, gainera, honako zigorrak jar dakizkieke. 

a) Bost urtera bitarteko epean galtzea Administraziotik edo beste ente publiko batzuetatik 

diru laguntzak, laguntza publikoak edo abalak lortzeko aukera. 
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b) Bost urtera bitarteko epean debekatzea Administrazioarekin edo beste ente publiko -

batzuekin kontratuak egitea. 

c) Bost urtera bitarteko epean galtzea entitate laguntzaile gisa jarduteko aukera, foru arau 

honek araututako diru laguntzei dagokienez. 

54. artikulua.  Urraketa eta zigorrak preskribatzea. 

1.  Urraketen preskripzio epea, lau urtekoa izango da urraketa egin eta ondorengo egunetik 

aurrera. 

2.  Zigorren preskripzio epea ere lau urtekoa izango da zigorrari buruzko ebazpena irmoa 

egin eta ondorengo egunetik aurrera. 

3. Preskripzio epea etenda geratuko da 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri 

Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 132. artikuluan 

jasotakoaren arabera. 

4.  Administrazioak ofizioz ezarriko du preskripzioa, baina interesatuak berak ere eska 

dezake preskripzioaren adierazpena. 

55. artikulua.   Zigorrak jartzeko eskumena. 

1. Diru laguntzei buruzko zigorrak ezartzeko eskumena diru laguntza ematen duten 

departamentuetako foru diputatuei dagokie. Foru organismo autonomoek emandako diru lagun-

tzei dagokienez, ordea, organismo horiek atxikita dauden foru departamentuetako titularrei 

dagokie zigorrak jartzeko erabakia hartu eta zigorrak jartzea. 

Halere, zigorra Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru laguntza, laguntza publiko eta abalak lor-

tzeko aukera galtzea denean, edo Gipuzkoako Foru Aldundiarekin edo beste ente publiko -

batzuekin kontratuak egiteko debekua, edo, foru arau honetan araututako diru laguntzak direla 

eta, entitate laguntzaile gisa jarduteko aukera galtzea, horrelakoetan Fiskalitaterako eta Finan-

tzetarako foru diputatuari dagokio eskumen hori. 

2.  Foru diputatu eskudunak izendatuko du zigorrak jartzeko prozeduraren instruktorea, 

aldez aurretik eginkizun hori inolako organo administratibori eman ez zaionean.  

56. artikulua.  Zigor prozedura. 

1.    Diru laguntzei buruzko zigorrak administrazio espediente bidez jarriko dira; espediente 

horretan, nolanahi ere, erabakia hartu aurretik interesatuari entzutea emango zaio, eta gero 

Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkidegoari buruzko 

azaroaren 26ko 30/1992 Legearen IX. tituluko II. kapituluan eta Euskal Herriko Autonomia 

Erkidegoko Herri Administrazioen zehapen ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean 

xedatutakoaren arabera tramitatuko da.  
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2.    Administrazioak ofizioz hasiko du prozedura, organo emaileak edo entitate laguntzaileak 

egindako egiaztatze jardunaren ondorioz edo Gipuzkoako Finantza eta Aurrekontu 

Araubidearen Foru Arauak xedatutako kontrol finantzarioko jarduketen ondorioz.  

3.    Zigorrak jartzeko erabakiek amaiera emango diote administrazio bideari. 

57. artikulua.  Zerga urraketa egiteak eragindako erantzukizuna amai-
tzea. 

Zigorra ordaindu edo betetakoan edo preskripzioa edo heriotza dela bide amaitzen da 

urraketetatik eratorritako erantzukizuna. 

 

58. artikulua.  Erantzukizunak. 

1.  Foru arau honen 10.artikuluko 3 apartatuan aipatutako entitateetako kide, partaide edo 

titularkideak izango dira diru zigorraren erantzule solidarioak, nork bere partaidetzaren 

araberako proportzioan, ondasun komunitateak edo beste edozein motatako unitate ekonomiko 

edo ondare bananduak direnean.  

 

2. Diruzko zigorraren erantzule izango dira subsidiarioki merkataritza sozietateetako 

administratzaileak edota aplikaziozkoak zaizkien lege edo estatutuetako xedapenen arabera 

beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak, baldin eta urratutako obligazioak 

betetzeko beren ardurapeko beharrezko ekintzak egiten ez badituzte, ez betetzea gertagarri 

egiteko erabakiak hartzen badituzte edota beren mendekoen ez-betetzeari leku ematen 

badiote. 

3.    Desegin edo likidatu diren sozietate edo entitateen kasuan legeak bazkide, partaide edo 

titularkideen ondare erantzukizuna mugatzen duenean, ordaindu gabe dituzten zigorrak aipatu 

pertsonei eskualdatuko zaizkie eta horien erantzule solidarioak izango dira, esleitu zaien edo 

esleitu behar zitzaien likidazioaren kuotaren balioaren mugaraino. 

4. Desegin eta likidatu diren sozietate edo entitateen kasuan bazkide, partaide edo 

titularkideen ondare erantzukizuna ez dagoenean legez mugatuta, ordaindu gabe dituzten 

zigorrak pertsona horiei eskualdatuko zaizkie, eta solidarioki ordaindu beharko dituzte. 

Xedapen Gehigarri Bakarra.  Foru arau honetan jasotako kopuruak 
eguneratzea. 

Diputatuen Kontseilua baimenduta dago foru arau honetan jasotako kopuruak foru dekretu 

bidez eguneratzeko.  

Xedapen Iragankor Bakarra.  Prozeduren araubide iragankorra. 

1. Foru arau hau indarrean jartzean lehendik hasita zeuden diru laguntzak emateko 

prozedurei, prozedura horiek hasi ziren unean indarrean zegoen araudia aplikatuko zaie. 
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2.  Aurreko apartatuan xedatutakoa xedatuta ere, foru arau honetan jasotako itzulketako eta 

egintza-berrikuspeneko prozedurak aplikaziozkoak izango dira behin indarrean jartzen direnez 

gero. 

3. Foru arau honetan xedatutako zigor araubidea onuradunei eta entitate laguntzaileei 

aplikatuko zaie, xedapen honetan jasotako kasuetan, betiere araubide juridikoa aurreko 

araudian xedatutakoa baino onuragarriagoa bada.  

Xedapen Indargabetzaile Bakarra.  Araudia indargabetzea. 

1.  Indargabetuta gelditzen dira foru arau honetan jasotakoaren aurka doazen edo horrekin 

kontraesanean dauden maila bereko edo txikiagoko arau guztiak. 

2.  Bereziki, indargabetuta geratzen dira, berariaz, apirilaren 6ko 27/1993 Foru Dekretua, 

diru laguntzak emateko jarduerari aplikatu beharreko erregimen orokorra arautzen duena, eta 

hori garatzeko xedapenak. 

Amaierako Xedapenak. 

Lehena.   Erregelamenduzko garapena. 

Diputatuen Kontseilua baimentzen da foru arau hau garatu eta gauzatzeko behar diren 

xedapenak eman ditzan.  

Bigarrena.  Indarrean jartzea. 

Foru arau hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egunean jarriko 

da indarrean. 

  

  
 


