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Iragarkia 

Udalbatzak 2019ko abenduaren 19an egindako bilkuran hasierako onespena eman zion 2020-

2023ko diru laguntzen Plan Estrategikoari. 

 

Onarpenari dagokion espedientea alegazioetarako jendaurrean utzi zen (Gipuzkoako ALDIZKARI 

OFIZIALA 4 alea, 2020ko urtarrilaren 8koa, eta iragarki taulan) eta inork ez duenez alegaziorik 

aurkeztu, araudia behin betiko onartutzat ematen da eta, Toki Jardunbidearen Oinarriak arautzen 

dituen Legearen 70.2 artikuluak eskatu bezala, behar den zabalkundea ematen zaio. 

 

Legorreta, 2020ko otsailaren 24a.—Alkatea. 

 

2020-2023 diru laguntzen plan estrategikoa 

 

ATARIKOA 

 

Oinarrizko izaera duen diru laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 8.1 

artikuluak honako hau dio: «administrazioko organoek edo diru laguntzak ezartzea proposatzen 

duten beste guztiek, aldez aurretik, Diru Laguntzen Plan Estrategiko baten zehaztu beharko 

dituzte horien aplikazioarekin lortu nahi dituzten helburuak eta eraginak, horiek guztiak lortze-

ko behar den epea, ustez egongo diren kostuak eta finantzazio iturriak. Plana burutzeko 

ezinbestekoa izango da beti aurrekontuen egonkortasunerako helburuak betetzea». 

 

Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko hamahirugarren xedapen gehigarriak ezartzen du legezko arau 

edo erregelamenduetan aurreikusitako politika publikoei buruzko plan edo programak Diru 

Laguntzen Plan Estrategikotzat joko direla edo 38/2003 Legeko 8.1 artikuluan aurreikusitako 

edukia jasoko dutela. 

 

Diru Laguntzen Lege Orokorra beste urrats bat da sistema ekonomikoa hobetzeko eta 

arrazionalizatzeko prozesuan. Legea zuzentzen duen printzipioetako bat gardentasuna da, eta 

horrek modu zuzenean du eragina diru laguntzetarako gastu publikoaren kudeaketaren 

eraginkortasun eta efizientzia mailaren igoeran. 

 

Zentzu horretan, diru laguntzei buruzko informazio gehiago izateak merkatuan eragina izan 

ditzaketen distortsio eta interferentziak kentzea ahalbideratuko du, eta administrazio publikoen 

jardunen osagarritasuna eta koherentzia erraztuko du, edozein motako gainjartzea ekidinez. 

 

Eraginkortasuna hobetzeko Diru laguntzei buruzko Plan Estrategikoa egitea aurreikusten du 

araudiak. Plan hori diru laguntzak sortu aurretik egin beharko da. 

 

Plan hau hainbat urtetarako izateko bokazioz egin da, beti ere urtero beharrezko izan daitezkeen 

aldaketak egin beharko bazaizkio ere. 
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Horregatik, Udal honek Diru Laguntzen Plan Estrategikoa onartu du. Planak ondorengo 

artikuluak ditu. 

 

I  KAPITULUA 

XEDAPEN OROKORRAK 

 

1. artikulua. 

Legorretako Udalak emango dituzten diru laguntzak, Diru Laguntzen Lege Orokorraren, Plan 

honen, dagozkion hitzarmenen eta diru laguntzak emateko urtero egingo diren deialdien 

oinarrien arabera emango ditu. 

 

Halaber, emakumeen eta gizonen berdintasunerako indarrean dauden legeek diotenera egon 

behar da, prozedura horietan egindako gastuak emakumeen eta gizonen berdinatsunean eragin 

positiboa izan dezaten lortzeko. 

 

Egun indarrean dagoen legedioa hau da: otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Emakumeen eta 

Gizonen Berdintasunerakoa, eta martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta 

gizonen berdintasun eragingarrirakoa.  

 

2. artikulua. 

 

Plan honetan aurreikusitako diru laguntzak eraginkorrak izateko, dagozkion kontsignazioak 

sartu beharko dira urte bakoitzeko udal aurrekontuetan eta diru laguntzak arautzeko oinarriak 

onartu. 

 

Diru laguntzak aurrekontuetan jaso eta emateko baldintza izango da aurrekontu egonkortasun 

helburuak betetzea, eta beraz, onartuko diren aurrekontu kontsignazioak eta diru laguntzak 

arautzen dituzten oinarriak uneoro helburu horietara egokitu beharko dira. 

 

3. artikulua. 

 

Diru laguntza Plan Estrategiko hau onartzeak ez du inolako eskubiderik sortzen onuradun izan 

daitezkeenentzako, eta ezingo dute inolako kalte ordainik edo konpentsaziorik eskatu Plana ez 

bada bere horretan betetzen. 

 

4. artikulua. 

 

Udalak, deialdi publiko bidez edo lankidetza-hitzarmenak eginaz, diru laguntzak emango dizkie 

pertsonei, elkarteei edo erakunde pribatuei herri onurako edo gizartearen intereseko jarduerak 

egiteko edo udal eskumeneko helburu publikoak lortzeko eta emakumeen eta gizonen 

berdintasuna sustatuko dituztenak. 
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Debekatuta gelditzen da inolako laguntzarik edo diru-laguntzarik ematea sexu-bereizkeria 

egiten duen ezein jarduerari eta sexu-bereizkeriagatik zigor administratiboa edo penala jaso 

duen ezein pertsona fisiko edo jurikori, ez eta bere hautaketa-prozesuan edo funtzionamenduan 

sexu-berizkeria egiten duen ezein elkarte edo erakunderi ere. 

 

5. artikulua. 

 

Plan honen printzipio orokorrak honako hauek dira: 

 

— Publizitatea eta lehiakortasun askea aurrez egindako deialdi bidez. Bertan, objektibotasuna, 

gardentasuna, publizitatea, lehiakortasuna eta fondo publikoen banaketan berdintasuna bermatu 

beharko dira, hori guztiori, emakida zuzenaren kaltetan gabe. Emakida zuzenak, aplikatu 

dakiokeen arauan ezarritakoaren arabera, aurrez dagokion aurrekontu kontsignazioa izan 

beharko du. 

 

— Aurrez deialdian ezarritako irizpide objektiboen arabera egingo da emakida, onuradun izan 

daitezkeenak irizpide horiek aurrez ezagutzen dituztela bermatzeko. 

 

— Eraginkortasuna jarritako helburuak betetzerakoan eta efizientzia baliabide publikoak 

esleitzerakoan, kantitate eta kalitate aldetik justifikatu beharko delarik. 

 

— Diru laguntza eskatzen duten erakundeen helburuak diruz lagundutako jardueretan 

berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioetara egokitzen direla kontrolatzea eta 

aztertzea. 

 

— Plan Estrategikoaren egokitasuna uneoro egiaztatzea. Hau da: Plana termino sozialetan 

justifikatzea. Planak kontuan hartzen dituen herritarren beharrak. Finantza gaitasuna. Arlo 

horretako udal eskumena azaltzea. 

 

 

6. artikulua. 

 

Diru laguntzak emateko eskuduntza, eta beraz, Diru Laguntzen Plan Estrategikoa 

exekutatzekoa, alkatearena izango da. 

 

Diru laguntza programak aurrekontu zuzkidura egokia eta behar bestekoa egotearen menpe 

daude. 

 

Diru laguntzak edo emakida zuzenak (hitzarmenak) eman aurretik gastua onartu beharko da 

Legorretako Udaleko aurrekontu arauetan aurreikusitako moduan. 
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Eta, azkenik, diru laguntzak eman aurretik, emakida arautzen dituzten arauak edo oinarriak 

onartu beharko dira. 

 

II. KAPITULUA 

PLANAREN EDUKIA 

7. artikulua. 

 

Legorretako Udalak diru-laguntzak emango ditu urtero, ondoko lerro estrategiko eta helburu 

zehatzen baitan: 

 

*Lerro estrategikoa 1. Gizarte ekintza. 

 

— Helburu estrategikoa: 

 

Gizarte kalte-beratasun egoeran dauden herritarren gizarteratzea sustatzea. 

 

Famili eta kolektibo behartsuenen beharrak asebetetzeko beste instituzioetatik jasotzen dituzten 

laguntzak osatu. 

 

Sustatzea irisgarritasuna etxebizitzetan y laguntza ematea mugikortasuna murriztua duten 

pertsonei ohiko etxebizitzetarako sarbidean. 

 

Herri txiroenen garapenean laguntzea herritarren sentiberatasuna handitzeko ekimenak sustatuz 

eta bizi baldintzak hobetzen laguntzea elkartasunerako eta toki garapenerako proiektuetarako 

diru laguntzak emanez. 

 

— Helburu zehatzak: 

 

Gizarte zerbitzuetako baliabideei eta horiek eskuratzeko bideei buruzko informazioa ematea. 

 

Gizarte kalte-beratasun egoeran dauden kasuei oinarrizko beharrak, behar zehatz eta ezohikoak, 

norbanakoak eta familiakoak estaltzea. 

 

Zailtasun edota gizarte arrisku egoera txikitzeko edo desagertzeko lan egitea. 

 

Arazoak edo zailtasunak agertzea ekiditea, arrisku faktoreak antzemandakoan modu 

prebentiboan esku hartuz. 

 

Irisgarritasuna sustatzea ohiko etxebizitzetan igogailuen instalazioa zatia batean finantzatuz. 

 

Gazteei eta behar bereziko herritarrei etxebizitza alokatu ahal izateko diru laguntzak eman. 
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GKEei eta herriko taldeei laguntzea beraien ekimen eta lankidetza proiektuetan herri 

pobreentzako eta garapen bidean daudenentzako ekarpen gisa. 

 

— Exekuzio epea: Urterokoa. 

 

— Finantziazio iturriak: Udalaren funts propioak, urteroko aurrekontuaren kontura.  

 

*Lerro estrategikoa 2. Etxebizitza hutsen mobilizazioa. 

 

— Helburu estrategikoa: 

Etxebizitza hutsak merkatukoa baino prezio merkeagoan alokairuan jartzea sustatzea. 

 

— Helburu zehatzak: 

Etxebizitza hutsen jabeei hauek egokitzeko gastuak finantzatzea, merkatu prezioen azpitik 

alokairuan jartzeko erakunde publikoen bidez. 

 

— Finantziazio iturriak: Udalaren funts propioak, urteroko aurrekontuaren kontura. 

 

*Lerro estrategikoa 3. Herri giro eta parte hartzea sustatzea, kultura, kirola eta aisialdi 

ekimen bidez, aparteko arreta jarriz emakumeen partaidetza sustatzeaz. 

 

— Helburu estrategikoa: 

Herritar guztien parte hartzea sustatzea, emakumeen presentzia indartuz, kirol, kultur eta 

orokorrean aisialdi jarduera eskaera asetzeko aukera ematea, bizi kalitatea hobetzeko jarduera 

eta elkartzeko naiz elkarlanerako eremuak sortuz. 

 

— Helburu zehatzak: Jarduerak antolatzeko eta sustatzeko taldeak diruz laguntzea. 

 

— Exekuzio epea: Urterokoa. 

 

— Finantziazio iturriak: Udalaren funts propioak, urteroko aurrekontuaren kontura. 

 

*Lerro estrategikoa 4. Euskara 

 

— Helburu estrategikoa: 

Euskararen ezagutza eta erabilera sustatzea eta normalizatzea Legorretan 

 

— Helburu zehatzak:  

Helduei erraztasuna eskaintzea euskara ikasteko. 

Tokiko euskal hedabideen bideragarritasuna bermatzea. 

UEMA: Mankomunitatearen funtzionamendurako diru-ekarpena egitea 

Puntualki, ekintza edo jarduera bereziak finantzatu. 
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— Exekuzio epea: Urterokoa. 

 

— Finantziazio iturriak: Udalaren funts propioak, urteroko aurrekontuaren kontura. 

 

*Lerro estrategikoa 5. Institutzio arlokoa 

 

— Helburu estrategikoa: 

Euskal Herriko udal elkarteen sustapena. 

 

— Helburu zehatzak:  

Udalen arteko lankidetza eta elkar lana bultzatu. 

 

— Exekuzio epea: Urterokoa. 

 

— Finantziazio iturriak: Udalaren funts propioak, urteroko aurrekontuaren kontura. 

 

 

8. artikulua. 

 

Eranskinean zehazten dira aurrekontuak aurreikusitako diru laguntzak. Laguntzak ondorengo 

irizpideen arabera zerrendatuta agertzen dira eranskin bakoitzean: 

 Azalpena: Irizpide horrekin diru laguntza zein helburutarako erabiliko den zehazten da, 

gero helburu hori ebaluatu ahal izateko. 

 Kudeaketa mota: Irizpide horrekin diru laguntza emateko aplikatu beharreko prozedura 

aurreikusten da (lehiakortasun askea, lankidetza hitzarmena, programa). 

 Lerroa: Diru laguntza atxikitzen den lerro estrategikoa. 

 

III. KAPITULUA 

DIRUZ LAGUNDUTAKO PROGRAMEN ERAGINKORTASUN AZTERKETA. 

KONTROLA ETA EMAITZEN AZTERKETA 

 

9. artikulua. 

 

Diru laguntza bakoitzaren eraginkortasuna hobeto aztertzeko txosten arrazoitua eskatuko diete 

diru laguntzak jasotzen dituztenei. Txostenean, besteak beste, garatutako ekintzen azalpena eta 

lortutako helburuak justifikatu beharko dira. 

 

Zehazki, ebaluatu ahal izateko honako hauek zehaztu beharko dira: 

— Helburua. 

— Diru laguntza jasotzen duen erakundea, eta hala bada, laguntzailea. 

— Diru laguntzaren zenbatekoa. 
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— Diru laguntzarekin egindako ekintza zehatzak. 

— Diruz lagundutako ekintzak zenbat herritarrengan izan duen eragina, sexuka bananduta. 

 

Diru laguntza ematen duen departamenduaren balorazioa laguntza eman zenean lortu nahi ziren 

helburuekiko egokitasunari buruz eta dagokion programarekin jarraitzearen edo kentzearen 

bidezkotasunari buruz. 

 

10. artikulua. 

 

Gardentasuna. Lerro estrategiko bakoitzean emandako diru-laguntza guztiak urtero argitaratuko 

dira udal webgunean, bertan adieraziz laguntzak nork jaso dituen, zenbatekoa, eta diruz 

lagundutako ekintza. 

 

11. artikulua. 

 

Planaren indarraldia amaituta, eta berria egin aurretik, Alkateak ebaluazioa egingo du Ogasun 

Batzordean. Bertan, gutxienez, honakoak jaso beharko dira: Planaren betetze maila, lortu nahi 

ziren helburu eta eraginetan diru laguntzek izan duten eraginkortasuna eta efizientzia eta 

ondorioak; eta horrekin batera, hurrengo Diru Laguntza Plan Estrategikoa egiteko iradokizunak. 

 

IV. KAPITULUA 

FINANTZAKETA 

 

12. artikulua. 

 

Legorretako Udalak ematen dituen diru-laguntzak Aurrekontuen IV kapituluaren kontura izango 

da.  

 

AZKEN XEDAPENA 

 

Plan hau indarrean sartuko da behin betiko testua Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN 

argitaratuta, Toki Erregimeneko Oinarrien Legeko 70.2 artikuluak xedatzen duena aintzat 

hartuta, eta indarrean jarraituko du Udalaren udalbatzarrak aldatu edo derogatzea erabaki arte. 
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ERANSKINA 1 / ANEXO 1  

 

Azalpena / Objeto 
Kudeaketa /  

Gestión 

Lerroa /  

Linea 

Eusko Jaurlaritzak lagundutako larrialdietarako 

laguntzak osatu / Complementar las Ayudas de 

Emergencia Social concedidas por el G.V. 

Emandako onuradunak / 

Beneficiarias de las ayudas. 
1 

Udal zerga eta tasak ordaintzeko diru laguntzak / 

Ayudas para el abono de impuestos y tasas 

municipales. 

Deialdia. Norgehiagoka / 

Convocatoria. Concurrencia 
1 

Gazteei eta behar bereziko herritarrei etxebizitzaren 

alokairua ordaintzeko laguntzak / Ayudas a jovenes 

y colectivos con necesidades especiales para el pago 

del alquiler de vivienda. 

Deialdia. Norgehiagoka / 

Convocatoria. Concurrencia 
1 

Igogailuak jartzeko /Instalación de ascensores 
Deialdia. Norgehiagoka / 

Convocatoria. Concurrencia 
1 

Euskal fondoa erakundeak kudeatutako proiektuak 

Proyectos gestionados por Euskal Fondoa 

Zuzena. Izenduna / 

Directa. Nominativa 
1 

Garapen bidean dauden herrialdeen alde elkartasun 

lanetan diharduen herriko taldeari / Al grupo que 

trabaja en acciones de solidaridad con paises en vias 

de desarrollo.  

Zuzena. Izenduna / 

Directa. Nominativa 
1 

Etxebizitza hutsak alokairuan jartzeko laguntzak / 

Ayudas para la puesta en alquiler de viviendas 

vacias. 

Deialdia. Norgehiagoka / 

Convocatoria. Concurrencia 
2 

Herri giro eta parte hartzea sustatzea, kultura, kirola 

eta aisialdi ekimen bidez,  

Promover la participación e interrelación de la 

ciudadanía a través de acciones culturales, 

deportivas y de ocio. 

Deialdia. Norgehiagoka / 

Convocatoria. Concurrencia 
3 

SATTO: Antzokian antolatzen diren kultur 

jarduerak / Actividades culturales en el Cine 

Zuzena. Izenduna / 

Directa. Nominativa 
3 

Goierri gorri kirol taldea. Eskualde mailako 

ekimena emakumeen futbolaren kirol praktika 

federatuz sustatzea. 

Zuzena. Izenduna / 

Directa. Nominativa 
3 
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Azalpena / Objeto 
Kudeaketa /  

Gestión 

Lerroa /  

Linea 

UEMA: Mankomunitatearen funtzionamendurako 

diru-ekarpena egitea 

Zuzena. Izenduna / 

Directa. Nominativa 
3 

Eskualdeko euskarazko komunikabideen sustapena: 

Goierri Irrati Telebista.  

Promoción de medios de comunicación en euskara 

del eskualde: Goierri Irrati Telebista. 

Zuzena. Izenduna / 

Directa. Nominativa 
4 

Eskualdeko euskarazko komunikabideen sustapena: 

Goierriko Hedabideak, E.M.  

Promoción de medios de comunicación en euskara 

del eskualde: Goierriko Hedabideak, E.M. 

Zuzena. Izenduna / 

Directa. Nominativa 
4 

Euskara ikasteko laguntza /Ayudas aprendizajes 

euskera. 

Deialdia. Norgehiagoka / 

Convocatoria. Concurrencia 
4 

Instituzio arloko diru laguntzak. UDALBILTZA 

elkarteari ekarpena. 

Zuzena. Izenduna / 

Directa. Nominativa 
5 

 


