
ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
07

4-
(II

-1
72

7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, apirilak 18. Asteazkena74. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Udala

Getxo udalerrian gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko 
jardueretarako diru-laguntzak emateko oinarriak 2018.

Aurrekariak
getxoko Gizonen eta Emakumeen IV. Berdintasunerako Planaren ardatz estrategi-

koetako bat Emakumeen partaidetza sozio-politikorako eta balio aldaketarako ahaldun-
tzea dugu. Jabetze prozesu hori lortzeko pausuetako bat Getxoko emakume elkarteak 
sendotzea da. Batzuk, gure udalerrian ibilbide luzea dute eta besteak, berriz, Udalak 
berak sustatutako Jabekuntza Eskola edo Etorkinen topaketa eta formakuntzarako es-
pazioak bezalako programen inguruan sortu dira.

Eraberean, Berdintasun Zerbitzuaren ustez, berdintasun erreala eta eraginkorra lor-
tzeko bidean aurreratzeko prozesuan, emakume elkarteaz gain, beste pertsona eta era-
gileen inplikazioa beharrrezkoa dugu.

Zentzu horretan, IV Planak hurrengo ekintzak jasotzen ditu:
3.1.3.  Berdintasuna sustatzeko elkarteei zuzendutako diru-laguntzen lerroari jarrai-

pena ematea, bai eta emakumezkoen elkarteei lokalak lagatzeko aukerari 
ere, zenbatekoa igoz

3.1.4.  Elkarte feministak eta emakumezkoenak sustatzea eta erakunde berria sor-
tzeko edo elkarteren batean parte hartzeko interesa duten emakumezkoei 
aholkularitza eskaintzea.

Eta ondorengo hauetan oinarriturik

Zuzenbideko oinarriak
—  Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren arabera (2003ko azaroaren 

17koa), uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren arabera (aipatutako legea-
ren araudia onetsi zuena).

—  2004ko abenduaren 30eko osoko bilkuran onetsitako udal ordenantzaren arabera 
(Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua, 2005eko urtarrilaren 24an).

Eta legeak ematen dizkidan eskurantzak erabiliz eta gogotan edukirik.

ERABAKI DUT:

1.

Arestian jasotzen diren oinarri erregulatzaileak onartu:

Lehenengoa.—Xedea
Deialdi honen helburu orokorra, batetik, emakumeen parte hartzea eremu guztietan 

sustatzea da, eta bestetik, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko programak 
eta proiektuak laguntzea.

Bigarrena.—Erakunde hartzaileak
Diru-laguntza eskatu ahal izateko baldintza hauek bete behar dira: pertsona fisikoak 

edo dirua irabazteko asmorik gabeko erakundea izatea eta egoitza soziala Getxon iza-
tea, eta hurrengo helburuak dituzten proiektu edo jarduerak antolatzeko gai izatea: gizo-
nen eta emakumeen berdintasuna sustatzea edo/eta emakumeek eremu guztietan parte 
hartzea lortzea.
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Elkarte edo fundazio izaera duten erakundeak Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregis-
troan eta Getxoko Erakundeen Udal Erregistroan izena emanda egon behar dira.

Diru-laguntzen I. lerroa aukeratzekotan, udal erregistroko inskripzioek, gutxienez, bi ur-
teko antzinatasuna izan behar dute honako oinarri arautzaileak onartzerako momentuan.

Ezingo dira diru-laguntza hauen onuradun izan sexuagatiko bereizkeriagatik admi-
nistrazio-zehapena edo penala betetzen ari diren edo, Emakume eta Gizonen Berdinta-
sunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, honako Ebazpenean aurreikusitako 
laguntzak jasotzeko debekuarekin zehatuta dauden erakundeak.

Ezingo dira diru-laguntza hauen onuradun izan Diru-laguntzei buruzko azaroaren 
17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako inguruabarretakoren bat 
betetzen duten erakundeak

Hirugarrena.—Diru-laguntza lerroak
1. lerroa
Getxoko emakumeen elkarteen jarduera arruntaren funtzionamendu edota mantentzea.
2. lerroa
Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko proiektuak.
Emakumeen aurkako indarkeria gaztaroan prebenitzeari garrantzia berezia ematen 

dioten proiektuei emango zaie lehentasuna.
Kasu bietan, norgehiagokako erregimen bidez emango dira diru-laguntzak.
Eskaera bakarra aurkeztu ahal izango da gehienez edozein diru-laguntza lerrotan.

Laugarrena.—Diruz lagunduko diren jarduketak
diru-laguntza jaso ahal izango dute 2018ko ekitaldian zehar egingo diren ondorengo 

jarduera motek:

1. lerroa
a)  Elkartearen funtzionamendu arruntarekin lotutako ekintzek (lokala alokatzea, 

material suntsigarria, publizitatea, ordainsariak...).
   Ordainsarien bitarteko justifikazioak ezingo du emandako kopuruaren %30a 

gainditu.
b)  Emakumeen elkartearen ohiko programek (bazkideentzako ikastaroak, bar-

ne-prestakuntza, hitzaldiak, emakumeentzako aholkularitza zerbitzuak, eta ohi-
kotasuna duten antzerako ezaugarriak dituzte beste ekintza batzuk).

2. lerroa
a)  Indarkeriaren prebentziora bideratutako jarduerek, bereziki, gazteei zuzendutakoek.
b)  Emakumeek edota gizonek aukera berdintasunaz kontzientzia hartzeko egiten 

diren jarduerak.
c)  Estereotipoak eta genero rolak gainditzeko egiten diren jarduerak
d)  Emakumeen egoera eta lekua eremu guztietan hobetzeko egiten diren jarduerak.
e)  Oro har, emakumeen parte-hartze politikoa eta soziala sustatzera bideratutako 

jarduerak eta, bereziki, emakume gazte edota migratuena.
Eta, oro har, Getxoko Udaleko Berdintasun Zerbitzuaren jarduketa eremuaren ba-

rruan dauden proiektu guztiak.

Bosgarrena.—Hemen sartzen ez diren jarduketak
a) Irakaskuntzako jarduerak, indarrean dauden irakaskuntza planetan aurreikusiak, 

eta ikasketak osatzeko edo areagotzeko direnak.
b) Jarduera soziokulturalak
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c) Irteerak, jaiak, bazkideen bazkariak eta antzeko jarduerak.
d) Eta, oro har, Getxoko Udaleko Berdintasun Zerbitzuaren jarduketa eremuaren 

barruan ez dauden programak.

Seigarrena.—Aurkeztu beharreko agiriak
a) Inprimakina, beterik (I. Eranskina).
b) Erakunde eskatzailearen ordezkaria den pertsonaren NANaren fotokopia.
c) Erakundearen IFKren fotokopia.
d) Erakundearen estatutuen fotokopia.
e) Diru-laguntza eskaera aurkeztu den urtearen aurreko urteko sarreren eta gas-

tuen balantzea (VI. Eranskina).
f) Egingo diren gastu eta sarreren aurrekontu xehakatua. Eskaerako jarduerak 

egiteko beste erakunde publiko edo pribatu batzuei diru-laguntzarik eskatu baldin ba-
zaie edo haiengandik diru-laguntzarik jaso bada, erakunde horiek zeintzuk diren adierazi 
beharko da, eta diru-laguntzen zenbatekoa aipatu (VII. Eranskina).

g) 3.000 eurotik beherako diru-laguntzak jasotzeko, Erakundearen ordezkari baten 
erantzukizun adierazpena, erakundeak bere zerga betebeharrak, Bizkaiko Foru Oga-
sunarekin edo beste foru edo estatu ogasun publiko batekin, eta Gizarte Segurantza-
rekikoak egunean dauzkala adierazten duena. (II. Eranskina). Bestalde, 3.000 eurotik 
gorako diru-laguntzetarako, egoera hori egiaztatzen duten agiriak.

h) Erakundearen ordezkari baten zinezko adierazpena erakunde eskatzaileak ez 
duela administrazio-zehapen edo zehapen penalik sexu-bereizkeria egiteagatik, eta ez 
zaiola debekurik jarri dirulaguntza publikoak jasotzeko (III. Eranskina).

i) Egin beharreko jardueren proiektu xehea (IV. Eranskina 1. lerrorako eta V. Erans-
kina 2. lerrorako).

Eskaera egin aurreko urtean honen antzeko diru-laguntzarik jaso duten erakunde es-
katzaileek ez dituzte berriro aurkeztu beharko aldaketarik izan ez duten agiriak. Halere, 
eskaeran, horren berri eman beharko dute.

Udalak ofizioz egiaztatuko du eskatzaileek Udalarekin zerga zorrik duten edo ez. Es-
katzaileak Udalarekin zerga zorren bat badu, Udalak jakinarazi eta zor hori ordaintzeko 
(edota zatikapena eskatzeko) epea emango dio. Egoera hori epearen barruan zuzen-
duz gero, Udalak interesdunaren aldeko diru-laguntza onartuko du. Zuzentzen ez badu, 
ordea, eskatutako diru-laguntza bertan behera utziko da, ez delako onuraduna izateko 
baldintzetako bat betetzen.

Zazpigarrena.—Eskaerak aurkezteko epea eta lekua
eskaerak udal dependentzia hauetakoren batean aurkeztu behar dira:
—  Udaletxea. Erregistro Orokorrean. Foruen kalea, 1.
—  Herritarrei Arreta egiteko Andra Mariko Bulegoan. Benturillena, 17.
—  Herritarrei Arreta egiteko Areetako Bulegoan. Mesedeetako Kalea, 13.
—  Herritarrei Arreta egiteko Algortako Bulegoan. Torrene, 3.
Eskaerak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Komunari buruzko 

39/2015 legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako edozein tokitan ere aurkeztu ahalko dira.
Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdiaren argitarapenaren hu-

rrengo egunetik aurrera zenbatuta.

Zortzigarrena.—Balorazio irizpideak
Balorazio irizpideak eta bere ponderazioa VIII. Eraskinean agertzen dira zehaztuta.
2. lerroan beharrezkoa izango da, gutxienez, 30 punto lortzea dirua lortu ahal izateko.
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Bederatzigarrena.—Tramitazioa eta ebazpena
a) Oinarri berezi hauetan jasotako laguntzak emateko organo instruktorea Berdin-

tasun Zerbitzua izango da, Getxoko Udaleko Gizarte Zerbitzuetako eta Parte-hartze ko-
munitariorako Arlokoa.

b) Ebazteko organo eskuduna Alkatetza izango da, aurreko paragrafoan aipatutako 
organo instruktoreak proposatuta.

c) Diru-laguntza emateko proposamena kide anitzeko organo batek egingo dio 
diru-laguntzak emango dituen organoari, hau da, Alkatetzari, Diru-laguntzei buruzko 
38/2003 Lege Orokorrean azaldutakoaren arabera. Kide anitzeko organoaren osaera 
ondoko hau da

—  Lehendakaria: Alkatea.
—  Kideak: Hirigintza Arloko zinegotzia, Lehendakaritza Arloko zinegotzia, Gizarte 

Zerbitzuen eta komunitateko esku-hartze arloko Arloko zinegotzia, idazkari nagu-
sia eta udaleko kontu hartzailea.

—  Idazkaria: Idazkaritza Nagusiko teknikaria.
d) Ebazpena emateko epea bi hilekoa izango da, eskaerak aurkezteko epea amai-

tzen denetik; epea amaituta, diru-laguntzarako eskaera atzera bota dela ulertuko da, 
ebazpen espresik eman ezean, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren 39/2015 Legearen 25 artikulua betez.

e) Deialdi honetan araututako laguntzen onuradunei laguntza eman eta ordaindu 
aurretik (hala erabaki bada), Getxoko Udalak emandako izaera bereko laguntzen edo di-
ru-laguntzen eremuan hasi den edozein zehapen edo itzulketa prozedura bukatu behar-
ko da, oraindik tramitazio fasean baldin badago.

Hamargarrena.—Diru-laguntzaren zenbatekoa eta ordaintzeko modua
a) Diru-laguntzen deialdi honetarako erabil daitekeen kreditua, gehienez, 27.972 

euro, izango da, aukeratutako proiektuen artean banatuta.
—  Diru-laguntzaren I. lerroari dagokion zenbatekoa 19.580,4 eurokoa izango da.
—  Diru-laguntzaren II. lerroari dagokion zenbatekoa 8.391,6 eurokoa izango da.
b) Diru-laguntzaren zenbatekoa eskatzaile bakoitzarentzat banan-banan eta modu 

altxatuan finkatuko da, zortzigarren puntuan azaldutako irizpideen arabera.
Horretarako, aurrekontua zatituko da elkarte guztien artean lortutako puntuekin puntu 

bakoitzaren balioa eurotan zehazteko.
Behin eman beharreko zenbatekoak lortutako puntuen arabera finkatu ondoren, ko-

pururen bat soberan geratzen bada, honela banatuko da:
—  I. lerroaren kasuan, elkarte guztien arteko hainbanaketa egingo da, lortutako pun-

tuen arabera. Behin hainbanaketa eginda oriandik soberako kopururen bat balego 
II lerroko kreditoari gehituko zaio.

—  II. lerroan, puntuaziorik onena lortu duen proiektuari emango zaio kopuru hori.
Dena den, II. lerroan erabilgarri den kreditua eskatutako elkarte guztien artean ba-

natzerakoan, behar adinbat puntu lortu dituztenen artean hain zuzen, punturik gehien 
lortuta garatzeko den proiektua (edo proiektuak) arriskutan jartzekotan, orduan guztirako 
zenbatekoa proiektu batentzat edo batzuentzat zuzenbide onez eman ahal daiteke, gai-
nerakoak ezetsita.

c) Deitu diren diru-laguntzak eta beste erakunde publiko edo pribatu batzuek xede 
berarekin emandakoak bateragarri izango dira. Ordea, ezin da inola ere gain-finantza-
ketarik gertatu, hau da, beste erakunde batzuekin batera emandako diru-zenbatekoa, 
guztira, ezin daiteke izan jardueraren kostu osoa baino handiagoa.

d) Diru-laguntza bat baino gehiago jasotzearen ondorioz gain-finantzaketa gerta-
tzen bada, erakunde onuradunak Getxoko Udalak eman dion diru-zenbatekoaren zati 
bat itzuli beharko du, finantzatu den zenbateko osoaren aldean udalak egin duen ekar-
pen osoaren proportzio berean.
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e) Diru-laguntza aldez aurretik ordainduko da, erakunde onuradunak egin behar 
duen ziurtapena egin baino lehen, hurrengo puntuan ezarritako terminoetan.

Hamaikagarrena.—Emandako diru-laguntzen publizitatea
Emandako dirulaguntzak Diru-laguntzen base nazionalean argitaratuko dira, sektore 

publikoa arrazionalizatzeari eta administrazioa erreformatzeko beste neurri batzuei bu-
ruzko irailaren 16ko 15/2014 Legeak aldatutako Diru-laguntzen Lege Orokorraren 20. 
artikulua betez.

Hamabigarrena.—Erakunde onuradunen betebeharrak
Diru-laguntzak jasotzen dituzten erakundeek edo pertsonek betebehar hauek dituzte:
a)  Aurreikusitako proiektua edo programa egitearen ondorioz sor litezkeen erantzu-

kizun guztiak bere gain hartu beharko ditu.
b)  Diru-laguntza eman zitzaion programa ezin daiteke aldatu Udaleko Berdintasun 

Zerbitzua aldez aurretik ados agertzen ez bada.
c)  Emandako diru-laguntzaren aplikazioa egiaztatzeko eta jarraipena egiteko Ber-

dintasun Zerbitzuak egoki irizten dien jarduketak onartzea.
d)  Publizitatean eta komunikazio ekintzetan agerraraziko da proiektua, programa 

edo jarduera Getxoko Udalaren laguntzaz egiten dela.
e)  Lengoaia eta irudia modu ez sexistan erabiltzea proiektu, programa edo jarduera 

honen publizitatean eta komunikazioan.
f)  Proiektuari, programari edo jarduerari buruzko publizitatean eta komunikazioan 

hizkuntz normalkuntzako irizpideak betetzea.

Hamahirugarrena.—Diru-laguntzaren justifikazioa
laguntza eman zaion jarduera bukatutakoan, agirien bidez egiaztatu beharko da, di-

rua behar bezala erabili dela frogatze aldera.
Horretarako aurkeztu behar den dokumentazioa ondokoa izan behar da, gutxienez:
a) Egindako jardueraren memoria xehea.
b) Jarduerak sortutako diru-sarreren eta gastuen balantzea.
c)  Jardueraren ondorioz sortutako gastuen jatorrizko ziurtagiriak, jardueraren di-

ru-zenbateko osoraino iritsi arte.
d)  Diruz lagundutako jarduera edo ekitaldia dela-eta argitaratu diren liburuxka, kar-

tel, liburu, bideo, CD-Rom eta abarrekoen ale bana aurkeztea.
 Justifikazioa egiteko azken eguna 2019ko otsailaren 28a izango da.
Jarduera beste laguntza edo baliabide batzuekin batera finantzatu badu beste era-

kunde publiko edo pribatu batek, justifikazioaren barruan frogatu beharko da fondo ho-
riek diruz lagundutako jarduerei aplikatu zaizkiela eta fondo horien jatorria zein den.

Onuradunak aurkeztutako jatorrizko agiriak dauzkanean, fotokopiarekin batera aur-
keztuko ditu. Fotokopia eta jatorrizkoa erkatuko dira, eta originalei zigilua jarriko zaie eta 
jabeari itzuliko zaizkie.

Aurkezten diren ziurtagiri guztiek diru-laguntza emango den ekitaldi ekonomikoaren 
barruko data izan behar dute.

2.
Aipatu dirulaguntzetarako dirua baimentzea, haiz zuzen ere 27.972 eurotakoa, 00200 

23150 4810000 partidaren kargura.
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3.
Oinarriak eta deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea Diru-laguntzen Da-

tu-Base Nazionalearen bitartez, eta proiektuak aurkezteko epea zabaltzea, Bizkaiko 
 Aldizkari  Ofizialeko argitarapenaren hurrengo egunetik eta handik hilabete batera ixtea.

Getxon, 2018ko apirilaren 4an.—Berdintasunaren Teknikaria, Begoña García Martín-
ez.—Zinegotzia, Keltse Eiguren Alberdi
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DN.06  UDAL DIRU-LAGUNTZA ESKAERA/SOLICITUD DE SUBVENCIÓN                                                  V.01 

 
ESKATZAILEA / SOLICITANTE 

Izen-abizenak 
Nombre y apellidos 

NAN 
DNI 

Helbidea (jakinarazpenetarako) 
Dirección (a efectos de notificaciones) 
Udalerria 
Municipio 

Posta kodea 
Código postal 

@ 

1 ℡  
 

2 ℡ 
 

3 ! 

Noren izenean egiten duzu eskaera? 
¿En representación de quién realiza la solicitud? !  Neure izenean 

En mi nombre ! Erakunde baten izenean 
En nombre de una entidad 

 

BETE LAUKIA INOREN ORDEZKARI BAZARA BAKARRIK 
A RELLENAR ÚNICAMENTE EN CASO DE REPRESENTACIÓN 

Erakunde eskatzailea 
Entidad solicitante 

IFK 
CIF 

Helbidea (jakinarazpenetarako) 
Dirección (a efectos de notificaciones) 
Udalerria 
Municipio 

Posta kodea 
Código postal 

@ 

1 ℡  2 ℡ 
 

! 

Ordezkari legala 
Representante legal 

 

DIRU-LAGUNTZA / SUBVENCIÓN 
Eskaeraren arrazoia 
Objeto de la solicitud 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Eskatutako diru kopurua 
Cuantía solicitada  ____________________________________________ € 

Banketxea eta kontu korrontea 
Entidad bancaria y cuenta corriente ______    ______    ____    ______________________ 

Jarduera honetarako beste diru-laguntza eskaerarik egin duzu? Adierazi zein erakunderi. 
¿Ha solicitado alguna otra subvención para esta misma actividad? Indique a qué organismo(s) 
 

Eskatutako diru kopurua 
Cuantía solicitada 

________________ 
€ 

Jasotako diru-kopurua 
Cuantía recibida ________________ € 

 

 
Getxo(n), _______________________________  

Sinadura / Firma 
 
 

 
Eskaera-orri honetako datu pertsonalak eskatzailearen onespenaz jaso dira, 
tratamendu automatizatua izango dute eta ondorioz, Getxoko Udal eta Erakunde 
Autonomoetako Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako 
soilik erabiliko dira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (Datu Pertsonalak 
Babestekoa) aurreikusitakoa gertatzen denean izan ezik, orduan beste administrazio 
publikoei edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango baitzaizkie. Interesdunek 
datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea izango 
dute Herritarrentzako Arretarako Bulegoetan (HAB). 

 Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo 
el consentimiento del afectado y serán objeto de trata-miento automatizado e 
incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Getxo y sus 
Organismos Autónomos. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente 
a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a 
otras administraciones públicas o terceros en los supuestos previstos en la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Da-tos de 
Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición a través de las Oficinas de Atención al 
Ciudadano (OAC). 

 

 

I. ERANSKINA / ANEXO I 
UDAL DIRU-LAGUNTZA ESKAERA 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
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DN.49 ERANTZUKIZUNAREN AITORPENA / DECLARACIÓN RESPONSABLE                                              V.01 

 

II. Eranskina - Anexo II  
ERANTZUKIZUNAREN AITORPENA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(3.000 EUROTIK BEHERAKO ESKAERENTZAT 

SÓLO PARA SOLICITUDES INFERIORES A 3.000 EUROS) 
 

 
AITORTZAILEA / DECLARANTE 

Izen-abizenak  
Nombre y apellidos 
NAN 
DNI 

Helbidea 
Dirección 

Herria 
Localidad 

P.K. 
C.P. Probintzia 

Noren izenean egiten duzu eskaera? 
¿En representación de quién realiza la solicitud?  ! Neure izenean 

En mi nombre ! Erakunde baten izenean 
En nombre de una entidad 

Elkartearen izena 
Nombre de la entidad 

Elkartearen IFZ 
CIF de la entidad 

 
Uztailaren 21eko 887/2006 errege-dekretuak, diru-
laguntzak emateko azaroaren 17ko 38/2003 lege 
orokorraren araudia onetsi duenak, 22.1 artikuluaren 2. 
paragrafoan eta 24. artikuluaren 4., 5. eta 7. idatz-
zatietan xedatutakoaren arabera1 

 Y a efectos de lo dispuesto en el artículo 22.1, párrafo 2º, 
en relación con los números 4, 5 y 7 del artículo 24 del 
Real Decreto 887/2006 del 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones1  

 
AITORTZEN DUT / DECLARO 

 

Ordezkatzen dudan elkarteak ez du betebeharrik, ez 
Gizarte Segurantzarekin ez Herri Ogasunarekin, ez eta 
Foru edo Estatuko ogasunarekin ere. 

 La entidad a la que represento carece de obligaciones 
con la Seguridad Social o con la Hacienda Pública, 
Foral o Estatal. 

Ordezkatzen dudan elkarteak egunean ditu Gizarte 
Segurantzarekin eta Herri Ogasunarekin dituen 
betebeharrak. 

 La entidad a la que represento se halla al corriente de 
sus obligaciones con la Seguridad Social y con la 
Hacienda Pública. 

Pertsona fisikoentzat - Egunean ditut Gizarte 
Segurantzarekin, Herri Ogasunarekin, Foruarekin eta 
Estatuko ogasunarekin ditudan betebeharrak. 
 
Hori guztia aitortu dut dagozkion ondorio legalak izan 
ditzan. 

 Para personas físicas - Me hallo al corriente de mis 
obligaciones con la Seguridad Social o con la Ha-
cienda Pública, Foral o Estatal. 
 
Lo cual declaro a los efectos legales oportunos. 

 
Getxo(n), _______________________________ 

Sinadura / Firma 
 
 
 

1 Aipatutako legezko manuen arabera, diru-laguntzaren eskatzaileak 
erakunde eskudunek emandako ziurtagiriak, bere erantzukizunaren 
aitorpenaz ordezkatu ahal izango ditu egoera hauetan, Herri 
Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin dituen obligazioak 
egunean baditu: 
— Emango den diru-laguntzaren kopurua 3.000 eurotik gorakoa ez 

bada. 
— Diru-laguntza emateko administrazio-ebazpenean, eman behar 

den diru-laguntzaren izaera, erregimen edo zenbatekoak 
eraginda, behar bezala justifikatutako eta jasotako gorabeherak 
daudenean. 

— Diru-laguntzak gizarte-ekintzako eta nazioarteko lankidetzako 
proiektuak edo programak finantzatzeko direnean eta hura 
jasoko dutenek irabazi-asmorik gabeko elkarteak edo horien 
federazioak, konfederazioak edo taldeak direnean. 

 1 A tenor de lo establecido en los preceptos legales mencionados, 
el/la solicitante de la subvención podrá sustituir las certificaciones, 
emitidas por los organismos competentes, de estar al corriente en 
sus obligaciones con Hacienda Pública y con Seguridad Social, por 
declaración responsable en tal sentido en los supuestos siguientes: 

— Cuando la cuantía de la subvención a otorgar no supere el 
importe de 3.000 euros. 

— Subvenciones en las que concurran circunstancias debidamente 
justificadas y recogidas en la resolución administrativa por la que 
se conceda la subvención, derivadas de la naturaleza, régimen o 
cuantía de la ayuda a otorgar. 

— Subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de 
acción social y cooperación internacional que se concedan a 
entidades sin fines lucrativos, así como a federaciones, 
confederaciones o agrupaciones de las mismas. 

 
Agiri honetako datu pertsonalak interesdunaren onespenaz jaso dira, tratamendu automatizatua 
izango dute eta ondorioz, Getxoko Udal eta Erakunde Autonomoetako Informazio Sisteman 
sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako soilik erabiliko dira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege 
Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoa) aurreikusitakoa gertatzen denean izan ezik, orduan 
beste administrazio publikoei edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango baitzaizkie. 
Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea izango 
dute Herritarren Arreta Bulegoetan (HAB). 

 Los datos personales contenidos en el presente documento han sido recogidos bajo el 
consentimiento de la persona interesada y serán objeto de trata-miento automatizado e 
incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Getxo y sus Organismos 
Autónomos. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo 
procederse a su cesión o comunicación a otras administraciones públicas o terceros en los 
supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Da-tos de 
Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición a través de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC). 
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III. ERANSKINA / ANEXO III  
ZINEZKO AITORPENA 

DECLARACIÓN JURADA 
  

 
AITORTZAILEA / DECLARANTE 

Izen-abizenak  
Nombre y apellidos 
NAN 
DNI 

Helbidea 
Dirección 

Herria 
Localidad 

P.K. 
C.P. Probintzia 

Noren izenean egiten duzu eskaera? 
¿En representación de quién realiza la solicitud?        ! Neure izenean 

En mi nombre ! Erakunde baten izenean 
En nombre de una entidad 

Elkartearen izena 
Nombre de la entidad 

Elkartearen IFZ 
CIF de la entidad 

 
4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerakoa, 24.2 artikuluan 
xedatutakoaren arabera. 

 Y a efectos de lo dispuesto en el artículo 24. 2, de la Ley 
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres. 

 
AITORTZEN DUT / DECLARO 

 
Ordezkatzen dudan elkartea ez dagoela sartuta inolako  
administrazio- edo zigor- prozeduratan sexuagatiko 
diskriminazioagatik. 
 
 
Hori guztia aitortu dut dagozkion ondorio legalak izan 
ditzan. 

 La entidad a la que represento no se halla incursa en 
ningún procedimiento administrativo o penal por 
incurrir en discriminación por razón de sexo. 
 
 
Lo cual declaro a los efectos legales oportunos. 

 
 
Getxo(n), _______________________________  

 
Sinadura / Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agiri honetako datu pertsonalak interesdunaren onespenaz jaso dira, tratamendu automatizatua 
izango dute eta ondorioz, Getxoko Udal eta Erakunde Autonomoetako Informazio Sisteman 
sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako soilik erabiliko dira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege 
Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoa) aurreikusitakoa gertatzen denean izan ezik, orduan 
beste administrazio publikoei edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango baitzaizkie. 
Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea izango 
dute Herritarren Arreta Bulegoetan (HAB). 

 Los datos personales contenidos en el presente documento han sido recogidos bajo el 
consentimiento de la persona interesada y serán objeto de trata-miento automatizado e 
incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Getxo y sus Organismos 
Autónomos. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo 
procederse a su cesión o comunicación a otras administraciones públicas o terceros en los 
supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Da-tos de 
Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición a través de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC). 
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IV. ERANSKINA / ANEXO IV 
PROIEKTU ZEHATZA 

PROYECTO DETALLADO  
 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 1 
 

1. ELKARTEA / ASOCIACIÓN 
1.1. Elkartearen izena / Nombre de la asociación 
 
 
1.2. Noiztik egiten du lan Getxon?/ ¿Desde cuando trabaja en Getxo? 
 
 
1.3. Elkartearen helburu nagusia / Objetivo principal de la asociación  
 
 
 
 
 
1.4. Elkartearen helburu zehatzak / Objetivos específicos de la asociación  
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Elkartea eta bere jarduerak zabaltzeko informazioa kaleratzen du? Nola? / ¿Difunde información sobre  la 

asociación y sus actividades? ¿Cómo? 
 
 
 
 
 
 

1.6. Emakume eta gizonen berdintasuna bultzatzeko edo sensibilizariorako neurriak hartzen ditu elkarteak? 
Zeintzuk? / ¿La asociación adopta medidas para la sensibilización y la promoción de la igualdad de mujeres y 
hombres? ¿Cuáles? 

 

2. PARTE-HARTZAILEAK / PARTICIPANTES 
2.1. Langile, bazkide eta boluntario kopurua / Número de trabajadoras, socias y voluntarias 
Boluntarioak 
Voluntarias 

 

Bazkideak 
Socias 

 

Soldatapeko langileak 
Personal asalariado 
 

Egun osoz kontratatutako langile kopurua 
N.º contratadas a tiempo completo 
 

 
 
 

Egun erdiz kontratatutako langile kopurua 
N.º contratadas a tiempo parcial 
 

 
 
 

2.2. Erabaki organoetan erabakiak hartzen dituztenen profila / Perfil de las personas que toman decisiones en 
los órganos de decisión  
Adina / Edad <35 35 - 50 > 50 

Emakume kopurua / Número 
de mujeres    
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2.3. Erabaki organoetan erabakiak hartzen dituztenak zenbatero aldatzen dira? Kargu guztiak aldatzen dira?  
Zeintzuk? / ¿Cada cuánto tiempo se cambian las personas que toman  las decisiones? ¿Se cambian todos 
los cargos? ¿Cuáles? 

 
 
 
 
 
 

2.4. Elkarteak parte hartu du ahalduntze/ genero /berdintasunari buruzko formazio jardueretan azken bi 
urteotan? Aipatu zeintzuk, data eta erakunde antolatzailea. / ¿Ha participado la asociación en actividades 
de formación sobre empoderamiento/género/ igualdad en los dos últimos años? Señale cuales, fecha, 
número de horas y entidad que ha impartido la formación. 

Trebakuntzako izenburua / Título formación 
 

Datak / Fechas 
 

Ordu 
kopurua / 
N.º horas 

 

Erakundea / Entidad  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

    

3. ESKAERA / SOLICITUD 

Esan zertarako den eskaera / Señale para qué se solicita la subvención: 

a) Funtzionamendu arruntaren gastuak / Gastos de funcionamiento ordinario 

 

 

 

 

 

b) Programa arruntak. Zeintzuk? / Programas habituales. ¿Cuáles? 
 
 
 
 
 
 
 

4. BESTELAKO INFORMAZIOA / INFORMACIÓN ADICIONAL 

4.1. Gehitu nahi duzuen informazio guztia / Añadir cuanta información se desee 
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V. ERANSKINA / ANEXO V 
PROIEKTU ZEHATZA 

PROYECTO DETALLADO 
  

 
LINEA DE SUBVENCIÓN 2 

 
1. ELKARTEA / ASOCIACIÓN 

1.1. Elkartearen izena / Nombre de la asociación 
 
 

1.2. Noiztik egiten du lan Getxon? / ¿Desde cuándo trabaja en Getxo? 
 
 
1.3. Elkartearen helburu nagusia / Objetivo principal de la asociación  
 
 
 
1.4. Elkartearen helburu zehatzak / Objetivos específicos de la asociación  
 
 
 
1.5. Elkartea eta bere iharduerak zabaltzeko informazioa kaleratzen du? Nola? / ¿Difunde información sobre la 

asociación y sus actividades? ¿Cómo? 
 
 
 
2. PARTE-HARTZAILEAK / PARTICIPANTES 
2.1. Langile, bazkide eta boluntario kopurua / Número de trabajadoras, socias y voluntarias 
Emakume boluntarioak 
Voluntarias 

 

Gizon boluntarioak / Voluntarios  

Emakume bazkideak / Socias  

Gizon bazkideak / Socios  

Soldatapeko langileak 
Personal asalariado 
 

Egun osoz kontratatutako langile kopurua 
N.º personas contratadas a tiempo completo 

 
 

Egun erdiz kontratatutako langile kopurua 
N.º personas contratadas a tiempo parcial 

 
 

2.2. Erabaki organoetan erabakiak hartzen dituztenen profila / Perfil de las personas que toman decisiones en 
los órganos de decisión 
Adina / Edad <35 35 - 50 > 50 

Emakume kopurua / Número 
de mujeres    

Gizon kopurua / Número de 
hombres    

2.3. Elkartearen hartzaileen profila / Perfil de las personas destinatarias de la asociación 

Elkartearen jarduera nori zuzenduta dago? 

 

 

 
¿Hacia quién se dirige la actividad de la asociación? 
 
 
 

3. BESTELAKO INFORMAZIOA / OTRO TIPO DE INFORMACIÓN 
3.1. Gehitu nahi duzuen informazio guztia / Añadir cuanta información se desee 
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4. JARDUERA / ACTIVIDAD (Erabili orri bat jarduera bakoitzeko. / Utilice una hoja por actividad.) 
4.1. Dirulaguntza eskatuko den egitasmo, programa edo jardueraren izena / Nombre del proyecto, programa o 

actividad para la que solicita subvención  
 
 
 
 
4.2. Helburuak / Objetivos 
 
 
 
 
4.3 Egitasmo, programa edo jardueraren deskribapena (Iharduerak, metodologia, ebaluaketa,...) / Descripción 

del proyecto, programa o actividad (Actividades, metodología, evaluación,...) 

 
 
 
 
4.4 Jarduerak iraungo duen denbora / Tiempo de duración de la actividad 
 
 
 
 
4.5 Nori zuzenduta dago egitasmo, programa edo jarduera? / ¿A quien está destinado el proyecto, programa o 

actividad? 
 
 
 
 
4.6 Eskatzen duzuen jardueran Getxoko zenbat lagunen parte hartzea espero da? /¿Cuántas personas de Getxo 

se espera que participen en la actividad? 

Jarduera / Actividad Emakumeak / N.º de mujeres Gizonak / N.º de Hombres 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.7 Programak gutxi gora behera duen kostea / Coste total aproximado del programa 
 
 
 
 
4.8 Zein hizkuntzatan egingo da jarduera? / ¿En qué idioma se realizará la actividad? 
 
 
 
 
4.9 Bateragarritasun neurriak hartzen dira partehartzea errazteko? Zeintzuk? / ¿Se adoptan medidas de 

conciliación para facilitar la participación? ¿Cuáles?  
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VI. ERANSKINA / ANEXO VI 
BALANCE 2017 
BALANCE 2017  

 
 

GASTUAK / GASTOS 
LANGILEEN GASTUAK /GASTOS DE PERSONAL  
Soldatak / Salarios € 
Gizarte segurantza / Seguridad Social € 
  
FUNTZIONAMENDU GASTUAK / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
Jarduerak / Actividades € 
Irakasleak / Formadoras € 
Publizitatea / Publicidad € 
Argitalpenak / Publicaciones € 
  
KUDEAKETA GASTUAK / GASTOS DE GESTION  
 € 
 € 
BESTE GASTUAK1 / OTROS GASTOS1   
 € 
GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS € 

 
 
 
 

DIRU-SARRERAK / INGRESOS 
BAZKIDEEN KUOTAK / CUOTAS DE LAS SOCIAS  
Kuotak / Cuotas € 
DIRU LAGUNTZAK / SUBVENCIONES  
Emakunde € 
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco € 
Foru Aldundia / Diputación Foral € 
Getxoko Udala2 / Ayuntamiento de Getxo (Especificar areas) € 
 
 € 

 
 € 

Beste erakunde bat3 / Otra entidad (pública o privada) € 
  
Salmentak / Venta de material € 
Besteak / Otros € 
DIRU SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Zehaztu. / Especificar. 
2 Zehaztu arloa. / Especificar área. 
3 Publikoa edo pribatua. / Pública o privada. 
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IIV. ERANSKINA / ANEXO IIV 
PRESUPUESTO 2018 
AURREKONTUA 2018  

 
 

IHARDUERA EDO PROGRAMAREN GASTUAK / GASTOS DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
LANGILEEN GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL  
Soldatak / Salarios € 
Gizarte segurantza / Seguridad Social € 
  
FUNTZIONAMENDU GASTUAK / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
Jarduerak / Actividades € 
Irakasleak / Formadoras € 
Publizitatea / Publicidad € 
Argitalpenak / Publicaciones € 
  
KUDEAKETA GASTUAK / GASTOS DE GESTION  
 € 
 € 
BESTE GASTUAK1 / OTROS GASTOS1  
 € 
GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS € 

 
 
 
 

IHARDUERA EDO PROGRAMAREN DIRU-SARRERAK / INGRESOS DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
BAZKIDEEN KUOTAK / CUOTAS DE LAS SOCIAS  
Kuotak / Cuotas € 
DIRU LAGUNTZAK / SUBVENCIONES  
Emakunde € 
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco € 
Foru Aldundia / Diputación Foral € 
Getxoko Udala2 / Ayuntamiento de Getxo (Especificar areas) € 
 
 € 

 
 € 

Beste erakunde bat3 / Otra entidad (pública o privada) € 
  
Salmentak / Venta de material € 
Besteak / Otros € 
DIRU SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Zehaztu. / Especificar. 
2 Zehaztu arloa. / Especificar área. 
3 Publikoa edo pribatua. / Pública o privada. 
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VIII ERANSKINA 
BALORAZIO IRIZPIDEAK

Dirulaguntzaren 1 lerroa

Balorazioa egiteko irizpideak Puntuak

1. Bazkide kopurua: 6 puntura arte

— 3 eta 25 bazkide artean, puntu 1.
— 26 eta 50 bazkide artean, 1,5 puntu.
— 51 eta 100 bazkide artean, 2 puntu.
— 101 eta 200 bazkide artean, 3 puntu.
— 201 eta 500 bazkide artean, 4 puntu.
— 501 eta 1000 bazkide artean, 5 puntu.
— 1001 bazkidetik gora, 6 puntu.

2. Taldeak udalerrian lanean daraman urte kopurua: 6 puntura arte

—  2 eta 4 urte artean, puntu 1.
—  5 eta 7 urte artean, 2 puntu.
—  8 eta 10 urte artean, 3 puntu.
—  11 eta 13 urte artean, 4 puntu.
—  14 eta 15 urte artean, 5 puntu.
—  16 urtetik gora, 6 puntu.
Urteak kalkulatzeko, Eusko Jaurlaritzaren elkarteen erregistroan izena emandako 
data eta honako oinarrien onespenaren data izango dira kontuan

3. Taldearen jarduera udalerrian ezagutzera emateko neurriak: 2 puntura arte

—  Web orria / bloga / buletin elektronikoak, 0,5 puntu.
—  Kartelak edota eskuorriak, 0,5 puntu.
—  Hedapena prentsan, 0,5 puntu.
—  Inprimitutako aldizkaria edo argitarapena, 0,5 puntu.

4.  Emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna sustatzeko eta horri buruzko 
sentsibilizaziorako neurriak, ondorengo bitartekoak erabiliz: 4 puntura arte

—  Hitzaldiak/Tailerrak, 2 puntu.
—  Kanpainak, puntu 1.
—  Sentsibilizazioa Web/Facebook/Buletin elektroniko/Aldizkari/Blog bitartez, puntu 1.

5.  Elkarteak emakume parte-hartzaileen ahalduntzean daukan eragina. Honakoa 
baloratuko da: 4 puntura arte

—  Erabaki-organo guztien txandakakotasuna*, 2 puntu.
—  Azkeneko 2 urteetan ahalduntze/genero/berditasunari buruzko prestakuntzetan 

parte hartzea, 2 puntu.

6. Berdintasun Kontseiluan parte hartzea 3 puntu
* Erabakiak bazkide guztien artean hartzen dituzten elkarteen kasuan, 2 puntu zenbatuko dira.
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Dirulaguntzaren 2 lerroa

Irizpide orokorrak Irizpide zehatzak Puntuazioa

1. Jarduerak parte-hartzen duten ema-
kumezkoen jabekuntzan duen eragina.

Autonomia eta jabekuntza sustatzen 
dira ikuspegi feministatik emakumez-
koen menpekotasun egoerari buruzko 
konzientzia-hartzea landuz edo/eta 
tresna ezberdinak eskuratuz.

—  Jarduerak ez du emakumezkoen ja-
bekuntzarako balio 0 p.

—  Jarduerak emakumezkoen jabekun-
tza bultzatu ahal du baina ez da ho-
rretarako metodologia zehatza erabil-
tzen 5 p.

—  Parte-hartzen duten emakumezkoen 
jabekuntza bultzatzeko metodologia 
zehatza erabiltzen da 10 p.

10

2. Programa edo proiektuaren kali-
tatea.

Aurkezpenari dagokionez (helbu-
ruak, jarduerak, metodologia, aurre-
kontuak...).

— Ez dago argi aurkeztuta 0 p.
— Argi aurkeztuta dago 3 p.

6

Ebaluazioa nola egingo den zehaztu.
— Ez du ebaluaketa aipatzen.
—  Ebaluaketa nola egingo den modu 

egokian zehazten du 3 p.

3. Proiektuaren koherentzia (jardue-
ra eta helburuak bat etortzea).

Jardueraren bitartez programa edo 
proiektuan adierazten diren helburuak 
lor daitezke.

—  Jardueraren bitartez ez dira helbu-
ruak betetzen 0 p.

—  Jarduerak helburuak betetzeko ba-
lio du 5 p.

5

4. Programa edo proiektua egin dai-
teke.

Programa edo proiektua Getxon egi-
tea posiblea da.

—  Proposatzen diren jarduerak egitea 
oso zaila edo ezinezkoa da, 0 p.

—  Proposatzen diren jarduerak herrian 
egin daitezke, 5 p.

5

5. Dirulaguntza deialdira aurkeztuta-
ko programa Getxoko beste emakume 
taldeekin elkarlanean garatuko da.

Proiektua erakunde bi edo gehiagoren 
artean garatuko da.

—  Ez da elkarlanean antolatzen 0 p.
—  Proiektua Getxoko emakume talde 

bi edo gehiagoren artean garatuko 
da 8 p.

8

6. Jarduera berritzaileak edo esperi-
mentalak proposatu. Ideia berriak landu.

—  Ez dago berrikuntzarik 0 p.
—  Getxon egiten ez den jarduera berri-

tzailea da. 4 p.
4

7. Aurreikusitako onuradun kopurua. Jardueran parte-hartzen duen emaku-
me kopurua1.

—  Emakume gehien batzen duen jar-
duerak 5 puntu, besteak, horren 
arabera kalkulatuko dira.

5

8. Proiektuak indarkeri sexista gaz-
teengan aurreikusteko duen eragina.

Proiektuak indarkeri sexista neska eta/
edo mutil gazteengan aurreikustea 
sustatzen du.

—  Jarduera honen bitartez ez da indar-
keri sexista aurreikusten 0 p.

—  Jarduerak zeharka laguntzen du 
indarkeri sexista gazteengan aurrei-
kusten. 4 p.

—  Jarduerak modu zehatzean lagun-
tzen du indarkeri sexista gazteen-
gan aurreikusten. 8 p.

8

9. Programa edo proiektuan neska 
gazteen parte-hartze eta inplikazioa 
sustatzen da.

Programa neska gazteei zuzenduta 
dago osotasunean edo partzialki.
Emakume gazteek jardueran parte 
hartzea aktiboki sustatzen da.

—  Ez da gazteekin lanik egiten 0 p.
—  Neska gazteak erakartzeko meto-

dologia zehatza erabiltzen da eta 
beraiekin lan egiten da 5 p.

—  Gutxienez, partehartzaileen %80 
gazteak dira 10 p.

10

10. Kanpojatorria duten emakume 
getxoztarren parte-hartze eta inplika-
zioa sustatzen da.

Programa emakume etorkinei zuzen-
duta dago osotasunean edo partzialki.
Jardueran kanpojatorria duten ema-
kumezkoen parte-hartze aktiboa sus-
tatzen da.

—  Kanpojatorria duten emakume ge-
txoztarrekin ez da lanik egiten 0 p.

—  Kanpojatorria duten emakumeekin 
lan egiteko metodologia zehatza 
erabiltzen da eta beraiekin lan egi-
ten da 4 p.

—  Gutxienez, partehartzaileen %50 
kanpojatorria dute 7 p.

7
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Irizpide orokorrak Irizpide zehatzak Puntuazioa

11. Programan, edo jardueran baz-
tertuta gelditzeko arriskua duten ema-
kumeak kontuan hartzen dira.

Arazo zehatzak dituzten emakumez-
koekin lan egitea (droga kontsumo 
gehiegizkoa, ezindu fisiko edo psiki-
koak direnak, tratu txarren biktimak...)

—  Ez da kolektibo horiekin lanik egiten 
0 p.

—  Kolektibo horien emakumezkoak 
hurbiltzeko metodologia zehatz bat 
erabiltzen da 4 p.

—  Gutxienez, partehartzaileen %50 
baztertuta gelditzeko arriskua duten 
emakumeak dira 7 p.

7

12. Berdintasun alorrean gizonez-
koen inplikazioa eta sentsibilizazioa 
sustatzea.

Programa gizonezkoen sentsibilizazio-
ra zuzenduta dago osotasunean edo 
partzialki.

—  Jarduerak ez du balio gizonezkoen 
sentsibilizaziorarako. 0p.

—  Jarduerak gizonezkoen sentsibili-
zazioa bultzatu ahal du baina ez da 
horretarako metodologia zehatza 
erabiltzen 2 p.

—  Gizonezkoak sentsibilizatzeko me-
todologia zehatza erabiltzen da eta 
beraiekin lan egiten da 4 p.

4

13. Bizitza familiarra, pertsonala eta 
lanekoa, eta eta proiektuan partehar-
tzea bateragarri egiten erraztea.

Bizitza familiarra eta pertsonala eta 
proiektuan partehartzea bateragarri 
egiteko neurriak jartzea.

—  Bateragarritasun neurriak hartzen 
dira partehartzea errazteko. 5

14. Programa edo proiektuaren auto-
finantzaketa maila. Autofinantzaketa maila.

—  Finantzaketa guztia Udaletik dator 
0 p.

—  Aurrekontuaren %5etik %20ra arte 
autofinantzaketa da 1 p.

—  Aurrekontuaren %20ª baino gehia-
go autofinantzaketa da 5 p.

5

15. Hizkuntza normalizazio irizpideak 
kontuan hartu. Proiektua euskaraz egin.

—  Proiektua gazteleraz bakarrik gara-
tuko da 0 p.

—  Jarduera helebiduna izango da 2 p.
—  Jarduera euskaraz garatuko da 4 p.

4

1  Jardueren tipologia ezberdinak aldentzea baimentzen ez duenean izan ezik. Desestimatuko balitz, neurri hau dirulaguntza jaso ahal izateko lortu 
beharreko gutxieneko puntuazioan kontuan hartuko da.
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