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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, azaroak 18. Ostirala220. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Udala

Udalerriko ikasleen guraso elkarteen federazioei dirulaguntzak emateko 
deialdia, ingurumen hezkuntzarekin lotutako proiektu eta jardueretarako: in-
gurumenaren eta naturaren ezagutza. Diru-laguntzen Datu-basea.

Getxoko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022eko azaroaren 8ko 437 zenbaki-
dun Erabakiaren bidez, 

HONAKO HAU ERABAKI DU.

Lehenengoa: Naturaren eta ingurumenaren ezagutzak eskuratzeko proiektuak eta 
jarduerak aurkezten dituzten eta 2022-2023 ikasturtean zehar garatzen dituzten Getxoko 
ikasleen guraso elkarteen federazioei eman beharreko dirulaguntzen deialdia onestea, 
bat etorriz deialdiaren oinarriekin.

Bigarrena: Deialdi hori arautzeko oinarriak onestea, zeinaren testua eranskin gisa 
gehitu baita.

Oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta udal webgunean argitaratuko dira, eta 
deialdia Diru-laguntzen Datu-base Nazionalean erregistratuko da.

Hirugarrena: Dirulaguntza horietara bideratutako gastua baimentzea, 50.000 euro-
koa (berrogeita hamar mila).

Getxon, 2021ko azaroaren 3an.—Teknikari espedienteen kudeaketaren arduraduna 
(2011ko abuztuaren 1eko 3988 zenbakiko Alkatetzaren Dekretuak emandako eskuorde-
tzaren bidez), Arantza Cabeza
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OINARRI ARAUTZAILEAK INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PROIEKTUETARAKO                      
DIRULAGUNTZAK: NATURA ETA INGURUMENA EZAGUTZEKO JARDUERAK

ARAU-ESPARRUA

Oinarri hauek eman dira Dirulaguntzak arautzen dituen Getxoko Udalaren eta haren 
erakunde autonomoen diru-laguntzen Ordenantza Orokorra 2022ko martxoaren 16ko 
BAOn argitaratutakoa, azaroaren eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorrean eta Lege horren Erregelamenduan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege 
Dekretuaren bidez onartutakoa) xedatutakoarekin bat etorriz.

Xedea
Deialdi honen xedea da gure udalerriko ikastetxe publiko zein pribatu guztietako 

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako eta DBHko 1. eta 2. mailetako ikasleen artean, 
2022-2023 ikasturtean egingo diren jardueren bidez, naturaren eta ingurumenaren eza-
gutza sustatzeko eta bultzatzeko dirulaguntzak ematea.

Disulaguntzaren xede diren jarduketak
1. Jarduera gidatuak, landa-inguruneetan, kostaldean eta hiri-inguruneetan.
2. Eskuz egiteko jarduerak, tailerrak, lanak eta abar, irteera gidatu bakoitzean lan-

dutako gaiak osatzeko.

Aurrekontu-zuzkidura
Udalak 50.000 euroko (berrogeita hamar mila euro) aurrekontu zuzkidura aurreikusi 

du deialdi honetan adierazitako jarduerak egiteko, honako aurrekontu-partida honen kar-
gura: 05000/1720-0/481.00.00.

Onuradunak
Dirulaguntza honen onuradun izan ahalko dira udalerriko ikastetxeetako irakaskuntza 

ertainetako eta Biharren Hezkuntzako ikasleen guraso-elkarteen federazio guztiak, bal-
din eta dirulaguntzaren xede diren proiektuak eta jarduerak aurkezten badituzte, oinarri 
hauekin bat etorriz.

Diruz lagun daitezkeen gastuak
Getxoko ikastetxe publiko zein pribatuetako Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako 

ikasleek eta DBHko 1. eta 2. mailako ikasleek, 2022-2023 ikasturtean zehar, naturaren 
eta ingurumenaren gaineko ezagutzak eskuratzeko egiten dituzten jarduerak.

Baztertuta geratuko dira beharrezkoak ez diren gastuak, gaizki justifikatutakoak edo 
zentzugabetzat edo neurriz kanpokotzat jotzen direnak, ekonomiaren eta kostu-eragin-
kortasun erlazioaren printzipioen arabera.

Aurkezteko epea eta lekua
Eskabideak aurkezteko epea hamar egunekoa izango da, deialdia Bizkaiko Aldizkari 

Ofizialean, Dirulaguntzen Datu-base Nazionalaren bidez, argitaratu eta hurrengo egune-
tik zenbatzen hasita.

Eskaera epez kanpo aurkezten bada ez da onartuko.
Deialdia eta oinarriak udalaren webgunean jarriko dira ikusgai eskabideak aurkezte-

ko epea amaitu arte.
Eskaerak zuzenduko zaizkio Getxoko Udaleko Ingurumeneko Hiri Zerbitzuetako eta 

Ingurumen Kalitateko zinegotziari, eta, ahal dela, Administrazio Elektronikoaren Bule-
goaren bidez aurkeztu beharko dira, www.getxo.eus helbidean

Dokumentazioa aurkeztu ahalko da, halaber, urriaren 1eko 39/2015 Legearen, Ad-
ministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren, 16.4. artikuluan 
ezarritako edozein tokitan.
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Dokumentazioa
1. Dagokionak sinatutako eskabidea, egiaztatuz onuradun izateko azaroaren 17ko 

38/2003 Legearen 13. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituela, helburu bererako 
dirulaguntzak edo laguntzak eskatu dituela edo, hala badagokio, lortu dituela, eta Udala-
rekiko, Foru Aldundiarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean 
dituela. (Eranskina).

2. Federazioaren IFKren, estatutuen eta berau osatzen duten elkarteen zerrenda-
ren kopia.

3. Proiektuaren xedeak, metodologia, programazioa eta aurrekontu ekonomikoa, 
banakatuta.

4. Jarduketaren/jarduketen jarraipena egiteko eta egikaritzeko arduraduna.

Erakunde onuradunaren betebeharrak
Dirulaguntza eman den helbururako erabiliko da.
Proiektua gauzatzeak ekar ditzakeen erantzukizun guztiak onuradunak hartuko ditu 

bere gain.
Komunikazio-ekintzetan adieraziko da proiektua Getxoko Udalaren lankidetzarekin 

egingo dela.
Proiektua egin bitartean eta horren berri ematerakoan ez da erabiliko hizkuntza edo 

irudi sexistatik zein diskriminatzailerik.
Garaiz eta behar bezala justifikatuko da diruz lagundutako ekintzak egin izana eta 

diruz lagundutako gastua benetan egin izana.
Aurkeztutako ingurumen-hezkuntzako proiektua egiaztatzeko eta horren jarraipena 

egiteko jarduketak onartzea, Getxoko Udaleko Ingurumen Sailak beharrezkotzat jotzen 
baditu.

Hala ere, emakida-ebazpena eman ondoren, onuradunak edukia aldatzeko eskatu 
ahal izango du, betiere hirugarrenen eskubideak kaltetzen ez badira. Jarduera egiteko 
epea amaitu baino lehen aurkeztu beharko da eskabidea.

Nolanahi ere, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorrean eta Udal Ordenantzan jasota-
ko dirulaguntzak emateko araudia aplikatuko da.

Akatsak zuzentzea
Aurkeztutako eskabideak beharrezko agiriak ez baditu, hamar eguneko epea eman-

go zaio eskatzaileari akatsa zuzentzeko edo falta zaizkion agiriak aurkezteko. Hori ez 
badu egiten, bere eskabidea atzera botako dela adieraziko zaio, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/15 Legearen 21. artikuluan ezarri-
tako baldintzen arabera.

Emateko prozedura
Dirulaguntza norgehiagoka-prozeduraren bidez emango da. Horretarako, aurkeztu-

tako eskabideak alderatuko dira, oinarri hauetan jasotako balorazio-irizpideen arabera 
lehentasun-hurrenkera bat ezartzeko. Dirulaguntzara bideratutako zenbatekoa onuradu-
nen artean hainbanatuko da, bakoitzak lortutako puntuazioaren arabera.

Eman beharreko gehieneko zenbatekoa: aurkeztutako proiektuaren %100a.
Eman beharreko zenbatekoa ezartzeko, erabilgarri dagoen kreditu osoaren eta eska-

tutako zenbateko osoaren arteko ehunekoa aplikatuko da.
Publizitate, gardentasunaren, konkurrentziaren, objektibotasunaren, berdintasuna-

ren, diskriminazio-ezaren, efikaziaren eta efizientziaren printzipioen arabera egingo da.
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Balorazio-irizpideak
Dirulaguntzaren esleipena ondoren ezartzen diren irizpideen arabera egingo da; 

gehienez ere 100 puntu emango dira.
1.  Proiektuaren garapen-maila eta kalitatea: 30 puntu.
a)  Aurkezpena, egitura, metodologia, helburuak: 12 puntu.
b)  Jardueren aniztasuna eta maiztasuna: 6 puntu.
c)  Ikastetxeekin komunikatzeko eta koordinatzeko sistema: 6 puntu.
d)  Ebaluazio-sistema: 6 puntu.
2.  Bideragarritasuna: Proiektuaren jasangarritasun- eta egingarritasun-maila: 10 

puntu.
3.  Inpaktu-maila: 40 puntu.
a)  Proiektuaren hezkuntza-errentagarritasuna, kontuan hartuta zenbat ikasleren-

gan duen eragina eta zer onura lortuko den; 20 puntu, jardueraren xede diren 
pertsonen %100ak parte hartzen badu.

b)  Parte-hartzaileen ingurumenarekiko kontzientziazio-maila: 10 puntu.
c)  Ikastetxeetako curriculumeko beste irakasgai batzuekiko zeharkakotasuna: 10 

puntu.
4.  Ibilbidea: 20 puntu. Egindako jardueretan hainbat urteko esperientzia eta gaikun-

tza duten Getxoko federazioak.

Izapidetzea eta ebazpena
Oinarri hauetan jasotako dirulaguntzak emateko instrukzio-organoa Ingurumen Saila 

izango da, eta berak ebaluatuko ditu eskabideak, oinarri horietan ezarritako irizpideen 
arabera.

Dirulaguntza emateko kide anitzeko organoak egingo du dirulaguntza emateko pro-
posamena, egindako ebaluazioaren emaitza zehazteko txostena egiteaz arduratuko 
dena, eta Alkatetzaren 1536/2022 Dekretuan jasoko da eraketa, izapidetze-organoaren 
bitartez, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean ezarritakoarekin bat etorriz.

Ebazpena emateko organo eskuduna Gobernu Batza izango da, eman beharreko 
zenbatekoa 30.000.- eurotik gorakoa bada; eta kopuru hori baino txikiagoa bada, alkatea 
izango da, 2985/2019 Alkatetza Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Ematen den ebazpenak administrazio-bidea amaituko du, eta haren kontra adminis-
trazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da bi hilabeteko epean, jakinarazpena 
jaso eta hurrengo egunean zenbatzen hasita. Dena den, eta aipatutako errekurtsoa jarri 
aurretik, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko da, hilabeteko epean, ebaz-
pena eman duen organoaren aurrean.

Beste dirulaguntza batzuekiko bateragarritasuna
Dirulaguntza hau bateragarria izango da beste erakunde publiko zein pribatu batzuek 

eman ditzaketen xede bereko beste dirulaguntza batzuekin, baldin eta horrek gainfinan-
tzaketarik ez badakar. Halakorik gertatzekotan, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztuko 
da dagokion gehieneko muga izan arte.

Dirulaguntzaren ordainketa
Emandako dirulaguntza banku-transferentzia bidez ordainduko da, federazio eska-

tzaileek emandako kontuetan, ebazpena jakinarazi ondoren.
Ordainketa aurreratu egingo da, dirulaguntzaren xede diren jarduerak egin ahal iza-

teko finantzaketa beharrezkoa dela jotzen delako.
Dirulaguntza ordaintzeko, amaitu egin beharko da Getxoko Udalak emandako izaera 

bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edo-
zein itzulketa- edo zehapen-prozedura.
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Itzulketa-espedienteak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen IV. tituluan ezarritako prozedura-arauak beteko ditu.

Dirulaguntza justifikatzeko epea eta modua
Emandako dirulaguntzak justifikatzeko epea 2023ko abuztuaren 1ean amaituko da.
Justifikatzerakoan, egindako jardueren memoria zehatza aurkeztu beharko du eta 

barne hartuko ditu nabarmentzat jotzen dituen alderdiak eta lortutako emaitzak.
Gainera, proiektua egitean sortutako gastu eta diru-sarreren balantzea aurkeztu 

beharko da.
Sortutako gastuen egiaztagiriak erantsiko dira, eta gastu horiek fakturak izango dira 

beti. Zenbatekoa 400 eurotik beherakoa denean, faktura sinplifikatua aurkeztu ahalko da.
Jatorrizko dokumentuak itzuli nahi izanez gero, horien kopia erantsi beharko da, kon-

pultsatuak izan daitezen, eta administrazioak eginbidea egingo du jatorrizko fakturetan,
dirulaguntzari lotuta dagoela adierazteko.
Ez bada diruz lagundutako proiektuaren justifikazioa adierazitako epean aurkezten, 

emandako dirulaguntza itzultzeko prozedura izapidetuko da, eta, beraz, justifikatu gabe-
ko zenbatekoak itzuli beharko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 
Orokorrean eta aplikatu beharreko gainerako legerian aurreikusitakoaren arabera.

Jarduera hori beste erakunde publiko edo pribaturen batek emandako beste dirula-
guntza edo baliabide batzuekin batera finantzatu bada, justifikazioaren zati gisa egiaz-
tatu beharko da funts horien jatorria zein den eta nola aplikatuko zaien dirulaguntzaren 
xede diren jarduerei.

Dirulaguntza justifikatzeko aurkezten den dokumentazio guztiak dirulaguntza eman-
go den ekitaldi ekonomikoaren data izan beharko du (2022-2023).

Publizitatea
Oinarri arautzaileak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira eta deialdia Diru-

laguntzen Datu-base Nazionalean jasoko da. Erakunde horrek deialdiaren laburpenaren 
berri emango dio Bizkaiko Aldizkari Ofizialari, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 
Legearen 17.18. eta 20. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz. Hala ere, oinarriak eta 
deialdia udalaren webgunean argitaratuko dira.

Era berean, deialdiaren ebazpena Dirulaguntzen Datu-base Nazionalean argitaratu-
ko da, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 20. artikuluan 
xedatutakoaren arabera eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro-
korraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 
30. artikuluan xedatutakoa betez. Halaber, udalaren webgunean ere argitaratuko da.

Elkarregingarritasuna
Getxoko Udalak, elkarregingarritasunaren bidez, beharrezkoak diren egiaztapenak 

eta kontsultak egingo ditu administrazioaren esku dauden interesdunen datuei buruz, bai 
eta deialdi honetarako administrazio-izapiderako beharrezkoa den beste edozeini buruz 
ere. Horregatik, elkarreragingarritasunaren xede izan daitezkeen datuak eskatzeari utzi-
ko zaio, baldin eta interesduna datu horiek erabiltzearen aurka agertzen ez bada; kasu 
horretan, dagozkion datuak edo dokumentuak aurkeztu beharko ditu.

Administrazio publikoen arteko datu-bitartekaritzarako oinarria urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 28. artikuluan zehazten da: artikulu horretan aitortzen da herritarrek eskubidea 
dutela ez aurkezteko edozein administraziok egindako dokumentuak, jatorrizko doku-
mentuak, aplikatzekoa den araudiak eskatzen ez dituen datuak edo dokumentuak, edo 
interesdunak aurretik edozein administraziori emandakoak.

Era berean, 40/2015 Legearen 155. artikuluak adierazten duena gogora ekarriz, ad-
ministrazioek lagundu egin behar dute datu-trukean, eta haien esku dauden herritarrei 
buruzko datuak eman behar dituzte.
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