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1. Next Generation EU

Next Generation EU

2020ko uztailaren 21ean, Kontseilu Europarrak aldi baterako errekuperaziorako

aparteko tresna bat sortzea erabaki zuen (NextGenerationEU). Tresna horrek baimena

ematen dio Europako Batzordeari 750.000 milioi euroko zorra jaulki dezan

Batasunaren izenean.

 Berreskurapenerako eta Erresilientziarako Mekanismoa (MRR): 723.800 milioi euroko

zuzkidura du; horietatik 385.800 milioi itzuli ezin diren mailegu eta transferentzietara

bideratuko dira. Zenbateko horiek 6 urtetan zehar ordainduko dira, 2026ko amaierara

arte. 2058ko abenduaren 31 baino lehen itzuliko dira.

 REACT-EU: Europako lurraldeak eta kohesioa berreskuratzen laguntzeko tresna. 50.600

milioi euro ditu.



1. Next Generation EU

PRTR. Eraldaketa eta Erresilientzia Berreskuratzeko Plana

 Espainiako Gobernuak PRTR prestatu eta adostu du Europako Batzordearekin

 Plan hori zeharkako lau ardatzetan oinarrituta egin da (trantsizio ekologikoa, eraldaketa

digitala, lurralde- eta gizarte-kohesioa eta genero-berdintasuna), eta ardatz horiek kontuan

hartu behar dira politika guztiak diseinatzerakoan. ( % 37 berdea eta % 20 digitala)

 Hamar politika palankaren inguruan egituratzen da. Politika horiek, aldi berean, 30 osagai

edo ekintza-ildo osatzen dituzte, bai erregulaziokoak, bai inbertsioa bultzatzekoak, eta 

horiei esker egituratu daitezke inbertsio-programak eta planifikatutako erreformak.

 Osagai bakoitza erronka edo helburu jakin batean zentratzen da, eta erreformak eta 

inbertsioak barne hartzen ditu. Guztien kasuan, tarteko helburuak eta mugarriak, espero 

diren emaitzak, onuradun kopurua eta elementu bakoitzaren kostu zehatza identifikatu

dira.



1. PRTRren politikak eta palankak

I. PALANKA.  Hiri- eta landa-agenda, despopulazioaren aurkako borroka eta nekazaritzaren

garapena

• 1. osagaia: mugikortasun jasangarriaren, seguruaren eta hiri-inguruneetako eta metropoli-inguruneetako

konektatuaren talka-plana

• 2. osagaia: etxebizitza birgaitzeko eta hiria berroneratzeko plana

• 3. osagaia: nekazaritzako elikagaien eta arrantzaren sistemaren ingurumen-eraldaketa eta eraldaketa digitala

II. PALANKA. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak

• 4. osagaia: ekosistemak eta ekosistema horien biodibertsitatea kontserbatzea eta lehengoratzea

• 5. osagaia: itsasertza eta ur-baliabideak zaintzea

• 6. osagaia: mugikortasun iraunkorra, segurua eta konektatua

III. PALANKA. Trantsizio energetiko justua eta inklusiboa

• 7. osagaia: energia berriztagarrien hedapena eta integrazioa

• 8. osagaia: azpiegitura elektrikoak, sare adimendunen sustapena eta malgutasunaren eta biltegiratzearen hedapena

• 9. osagaia: hidrogeno berriztagarriaren ibilbide-orria eta haren integrazio sektoriala

• 10. osagaia: bidezko Trantsiziorako Estrategia



1. PRTRren politikak eta palankak

IV. PALANKA. XXI. menderako administrazioa

• 11. osagaia: Administrazio publikoak modernizatzea

V. PALANKA. Industria-sarea eta ETEa modernizatzea eta digitalizatzea, turismoa

berreskuratzea eta Espainia nazio ekintzailea bultzatzea

• 12. osagaia: Espainiako Industria Politika 2030

• 13. osagaia: ETEari bultzada ematea

• 14. osagaia: turismo-sektorearen modernizazio- eta lehiakortasun-plana

• 15. osagaia: konektibitate digitala, zibersegurtasuna bultzatzea eta 5G hedatzea

VI. PALANKA. Zientziaren eta berrikuntzaren aldeko ituna. Estatuko Osasun Sistemaren

gaitasunak indartzea

• 16. osagaia: adimen Artifizialaren Estrategia Nazionala

• 17. osagaia: erakundeen erreforma eta zientzia, teknologia eta berrikuntzako sistema nazionalaren

gaitasunak indartzea

• 18. osagaia: Osasun Sistema Nazionalaren gaitasunak berritzea eta zabaltzea



1. PRTRren politikak eta palankak

VII. PALANKA. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen garapena

• 19. osagaia: gaitasun Digitalen Plan Nazionala (digital skills)

• 20. osagaia: Lanbide Heziketa bultzatzeko plan estrategikoa

• 21. osagaia: hezkuntza-sistemaren modernizazioa eta digitalizazioa, 0-3 urte bitarteko hezkuntza

goiztiarra barne

VIII. PALANKA. Zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak

• 22. osagaia: zainketen ekonomiarako talka-plana eta gizarteratze-politikak indartzea

• 23. osagaia: lan-merkatu dinamiko, erresiliente eta inklusibo baterako politika publiko berriak

IX. PALANKA. Kulturaren eta kirolaren industria bultzatzea

• 24. osagaia: kultura-industriaren balioa handitzea

• 25. osagaia: Europako ikus-entzunezko hub Espainia (Spain AVS Hub)

• 26. osagaia: kirolaren sektorea sustatzeko plana



1. PRTRren politikak eta palankak

X. PALANKA. Zerga-sistemaren modernizazioa, hazkunde inklusibo eta iraunkorrerako

• 27. osagaia: iruzur fiskala prebenitzeko eta horren aurka borrokatzeko neurriak eta jarduerak

• 28. osagaia: zerga-sistema XXI. mendeko errealitatera egokitzea

• 29. osagaia: gastu publikoaren eraginkortasuna hobetzea

• 30. osagaia: pentsioen sistema publikoaren epe luzerako iraunkortasuna Toledoko Itunaren

esparruan



1. Next Generation EU

Next Generation EU Espainian

 SEM: Espainiak 70.000 milioi euro jasoko ditu itzulgarriak ez diren transferentzietan, eta

70.000 milioi euro EEMaren maileguetan (oraindik ez dira eskatu)

 REACT-EU: 12.400 milioi euro

Nola iristen diren funtsak Euskadira

 Konferentzia sektorialetan adostutako transferentziak administrazio autonomikoari (diru-

laguntzen programen deialdiak, beste administrazio publiko batzuei egindako

transferentziak; foru-aldundiak, udalak), zuzeneko emakidak eta hitzarmenak (proiektu

pilotuak, zientziarako plan osagarriak).

 Estatuko Administrazio orokorreko ministerio eta erakunde publikoen diru-laguntzen

deialdiak.



1. Next Generation EU



1. Next Generation EU

Incluir cuadro resumen de los fondos recibids por los Municipios del País Vasco

Componente 1. 

Plan de choque de 

movilidad sostenible, 

segura y conectada 

en entornos urbanos 

y metropolitanos

Componente 2.

 Implementación de 

la Agenda Urbana 

española: Plan de 

rehabilitación y 

regeneración urbana

Componente 6.

Movilidad sostenible, 

segura y conectada

Componente 13.

Impulso a la pyme

Componente 15.

Conectividad digital, 

impulso a la 

ciberseguridad y 

despliegue del 5G

Componente 20.

Plan estratégico de 

impulso de la 

Formación 

Profesional

TOTAL

Araba/Álava 35 11.429.820,00 €                  350.000,00 €                       -  €                                       1.799.344,60 €                 355.199,68 €                    12.000,00 €                       13.946.364,28 €               

Bizkaia 77 20.130.046,27 €                  500.000,00 €                       12.635.110,00 €                  1.547.259,40 €                 1.364.386,27 €                 4.000,00 €                          36.180.801,94 €               

Gipuzkoa 73 33.707.087,70 €                  - 1.925.000,00 €                    2.483.599,60 €                 1.823.123,61 €                 8.000,00 €                          39.946.810,91 €               

Total CAPV 185 65.266.953,97 €    850.000,00 €         14.560.110,00 €    5.830.203,60 €    3.542.709,56 €    24.000,00 €          90.073.977,13 €         

Territorio 

Histórico

Nº de 

municipios 

beneficiarios

Importe adjudicado
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1. Definizioak eta Kontzeptu Orokorrak SNCA iruzurraren aurkako neurriak aplikatzeko

gida

IRUZURRA

Europar Batasunetik datozen diru-laguntzetako edo laguntzetako iruzurtzat hartuko

dira Zigor Kodearen 308. artikuluan tipifikatutako arau-hausteak, 10.000 eurotik

gorakoak, honako dolozko jokabide hauek dituztenak:

1. Diru-laguntzak iruzurrez lortzea, diru-laguntza emateko eskatutako baldintzak

faltsutuz edo diru-laguntza ematea eragotzi duten inguruabarrak ezkutatuz.

2. Jasotako funtsak desbideratzea, diru-laguntza edo laguntza eman zen helburuaz

bestelako helburuetarako aplikatuz.



14

1. Definizioak eta Kontzeptu Orokorrak SNCA iruzurraren aurkako neurriak aplikatzeko

gida

USTELKERIA

Ustelkeria Zigor Kodean aurreikusitako funtzionario-eroskeriaren delituarekin

parekatzen da. Delitu horren barruan sartzen dira:

1. Funtzionario-eroskeria pasiboa; horren bidez, agintari edo funtzionario publikoa

zehatzen da, baldin eta, bere edo hirugarren baten onurarako, bere kabuz edo

jarritako pertsona baten bidez, edozein motatako mesedea, emaria edo

ordainsaria eskatzen edo jasotzen badu, edo eskaintza edo promesa onartzen

badu.

2. Funtzionario-eroskeria aktiboa, funtzionario publikoei emariak eskaintzen edo

ematen dizkieten partikularrak zigortzen dituena, funtzionario-eroskeriaz hitz

egin dezaten edo funtzionarioaren emari-eskaerari erantzun diezaioten.
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INTERES-GATAZKAK

Finantza Erregelamenduaren 61.3 artikulua (EB, Euratom 2018/1046 Erregelamendua)

Batasuneko Zuzenbidearen ikuspegitik, interes-gatazka dago, estatuetako

agintariek eginkizunak modu inpartzialean eta objektiboan egikaritzea arriskuan

jartzen denean familia-arrazoiengatik, arrazoi afektiboengatik, kidetasun

politiko edo nazionalagatik, interes ekonomikoagatik edo interes pertsonaleko

zuzeneko edo zeharkako beste edozein arrazoirengatik.

1. Definizioak eta Kontzeptu Orokorrak SNCA iruzurraren aurkako neurriak aplikatzeko

gida
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1. Definizioak eta Kontzeptu Orokorrak SNCA iruzurraren aurkako neurriak aplikatzeko

gida

Interes GATAZKAK: inplikatutako aktoreak

 Kudeaketa-, kontrol- eta ordainketa-lanak egiten dituzten enplegatu 

publikoak eta eginkizun horietako batzuk eskuordetu zaizkien beste 

agente batzuk

 Onuradun pribatuak, bazkideak, kontratistak eta azpikontratistak, 

baldin eta beren jarduerak funts publikoekin finantzatzen badira, 

nazionalak edo erkidegokoak, eta beren interesen alde jardun 

badezakete, baina Espainiaren edo EBren finantza-interesen aurka, 

hau da, behar ez bezala jarduten badute baliabide publikoak jasotzen 

dituen pertsona edo erakunde izatearen ondoriozko betebeharrak 

gauzatzean, interes-gatazka baten esparruan.



17

1. Definizioak eta Kontzeptu Orokorrak SNCA iruzurraren aurkako neurriak aplikatzeko

gida

INTERES-GATAZKAK

 Interes-gatazka erreala: langile publiko baten betebehar publikoaren eta interes pribatuen

arteko gatazka dakar, eta enplegatu publikoak interes pertsonalak ditu, bere betebehar eta

erantzukizun ofizialak modu bidegabean bete ahal izateko. Adibidez: kontratazio publiko

batean, kontratazio-batzordeko kideetako bat lizitaziora aurkezten den pertsonetako baten

familiakoa da.

 Itxurazko interes-gatazka: enplegatu publiko edo onuradun baten interes pribatuek bere

funtzioen edo betebeharren egikaritza objektiboa arriskuan jar dezaketenean gertatzen da,

baina azkenean ez dago lotura identifikagarririk. Adibidea. Funtzionario batek harremana du

administrazioarekin kontratatzen duen enpresa bateko pertsona batekin, baina ez du

kontratazioan erabakitzen.

 Interes-gatazka potentziala: enplegatu publiko edo onuradun batek horrelako interes

pribatuak dituenean sortzen da, eta interes horiek interes-gatazka sor dezakete etorkizunean

erantzukizun ofizial jakin batzuk bere gain hartu behar badituzte. Adibidez: kontratazio-

erabakietan parte hartzen ez duen baina lan egiten duen administrazioarekin kontratatzen

duten enpresetan ezagunak/senideak dituen pertsona bat.
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1. Definizioak eta Kontzeptu Orokorrak SNCA iruzurraren aurkako neurriak aplikatzeko

gida

Finantzaketa

bikoitza

Gertatzen da

Araututa

Erreformak eta inbertsio-proiektuak Mekanismoak finantzatzen

dituenean eta aldi berean Batasunaren beste tresna batek

finantzatzen dituenean, kudeaketa partekatuko edo zuzeneko

programa guztiak barnean hartuta, betiere gastu edo kostu

bera estaltzen badute.

 EEEaren Erregelamenduaren 9. artikulua. Erreformek eta inbertsio-

proiektuek Batasunaren beste programa edo tresna batzuen laguntza jaso ahal

izango dute, betiere laguntza horrek kostu bera estaltzen ez badu.

 Finantza Araudiaren 188. eta 191.3 artikuluak.

 188. artikuluak berariaz ezartzen du finantzaketa bikoitzaren debekua, 

diru-laguntzei aplika dakiekeen printzipio orokor gisa (metatu gabeko

emakida eta finantzaketa bikoitzaren debekua).

 191.3. artikulua: adierazten du ezingo direla inolaz ere aurrekontuak bi

aldiz finantzatu gastu berberak.

 4.6.1 atala. Berreskuratzeko Planak finantzaketa bikoitzaren kontzeptua

zabaldu egiten du, estatuko diru-laguntzetatik datozen funtsak mekanismoaren

finantzaketarekin batera jasotzera.
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1. Definizioak eta Kontzeptu Orokorrak SNCA iruzurraren aurkako neurriak aplikatzeko

gida

IRUZURRAREN AURKAKO ZIKLOA

Iruzurra eta ustelkeria prebenitzea, antzematea eta zuzentzea: iruzurraren aurkako zikloa.

EEEaren Erregelamenduaren 22. artikuluak aipatzen du estatu kideek neurri egokiak hartu

behar dituztela iruzurra eta ustelkeria prebenitzeko, detektatzeko eta zuzentzeko, eta

legezko ekintzak gauzatu behar dituztela bidegabe bereganatu dituzten funtsak

berreskuratzeko.



IRUZURRAREN AURKAKO 

NEURRIEN PLANA
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2. Iruzurraren aurkako neurrien plana

ARAUTZEA

 HFP/1030/2021 agindua:

Erakunde

erabakitzailea

Erakunde

betearazlea

Ministerio 

Sailak

Estatua AE TE

Ministerioak edo 

sektore publiko 

instituzionaleko 

erakundeak

Eusko

Jaurlaritzako

Sailak

7/1985 Legearen

3. artikuluko

toki-erakundeak
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2. Iruzurraren aurkako neurrien plana

Iruzurraren aurkako neurrien plana onartzeaz arduratuko diren organoak honako hauek izatea

gomendatzen da:

Estatua AE TE

Idazkariordearen

titularra (organo

arduraduna)

Organo

kudeatzailea

Gobernu-organo edo -

agintari gorenak

Sektore

Publiko

Instituzionala

Lehendakariak, 

zuzendariak edo horien

kargu baliokideak
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2. Iruzurraren aurkako neurrien plana

Iruzurraren aurkako neurrien plana 

egiteko baliabide material edo teknikorik

ez duten erakunde betearazleak

Tutoretza, atxikipen edo

loturaren arloko Herri

Administrazioaren

iruzurraren aurkako

neurrien planari* atxikitzen

zaiola deklaratzea.

Erakunde

erabakitzaileek

egindakoa bere

gain hartzea.

* Eusko Jaurlaritzak onartutako neurrien

planak honako hauek biltzen ditu bere

aplikazio-eremuan:

- EAEko sektore publikoa

- Eusko Jaurlaritzaren bidez funtsak

jasotzen dituzten toki-erakundeak

- Borondatez erabakitzen duten erakundeak
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2. Iruzurraren aurkako neurrien plana

ANTOLAKETARI BURUZKO GOGOETAK

SNCAk honako hauek sortzea iradokitzen du:

 Iruzurraren aurkako Batzordea:
• Arrisku-ebaluazioa egitea edo, hala badagokio, gainbegiratzea eta onartzea.

• Arrisku-adierazleak identifikatzen parte hartzea.

• Iruzurraren aurkako neurrien plana onartzea eta aldian-aldian eguneratzea

proposatzea organo egokienari.

• Iruzur edo ustelkeria izan daitezkeen gaiak aztertzea.
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2. Iruzurraren aurkako neurrien plana

LANTZEAN KONTUAN HARTU BEHARREKO ALDERDIAK

 Hiru mailako kontrol-sistema:

 Lau arrisku espezifiko:

I. Nibela
Organo

betearazlearen

barne-kontrola

II Nibela
Organo

independentearen

barne-kontrola

III. Nibela
Auditoretza eta ex-

post kontrolak

Iruzurra Ustelkeria Interes talka
Finantzaketa

bikoitza
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2. Iruzurraren aurkako neurrien plana

Iruzurraren aurkako neurrien Planaren eta iruzurraren zikloaren arteko lotura
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2. Iruzurraren aurkako neurrien plana

PREBENTZIO-NEURRIAK
Iruzurraren hondar-arriskua maila onargarrian murriztera bideratuta

egon behar dute, eta honako hauek barne har ditzakete:

 Iruzurraren aurka borrokatzeko politika: kultura etikoa garatzea. Erakunde

erabakitzaile edo betearazleak iruzurraren, ustelkeriaren eta interes-gatazken

aurka borrokatzeko eta finantzaketa bikoitza saihesteko duen borondatea eta

konpromisoa jakinaraztea

 Iruzurraren aurka borrokatzeko adierazpen instituzionala.

 Kode etikoa.

 Iruzur-arriskuaren autoebaluazioa (hasierakoa + biurtekoa/urtekoa, iruzur-

arriskuaren arabera).
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2. Iruzurraren aurkako neurrien plana

PREBENTZIO-NEURRIAK
 Iruzurraren aurkako Unitatea.

 Prestakuntza eta sentsibilizazioa.

 Balizko analisi-tresnak eta datu-baseak.

 Data mining

 ARACHNE

 Interes-gatazkei aurrea hartzeko eta aurre egiteko prozedurak

(langileei informazioa ematea, HEZINak, etab.).

 DACI
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2. Iruzurraren aurkako neurrien plana

PREBENTZIO-NEURRIAK

 Kudeaketaren barne-kontroleko sistemak eta arriskuen ebaluazioa

deskribatzea.

 Mekanismotik datozen funtsen finantza-fluxuaren organigrama eta 

deskribapena.

 1. mailako kudeaketan eta barne-kontrolean parte hartzen duten

administrazio-unitateak edo -organoak identifikatzea.

 Aurreko unitate edo organoei dagozkien funtzioak deskribatzea, eta 

horien arteko eskuduntzak bereiztea bermatzea.

 Mugarriak eta helburuak betetzen direla bermatzeko aplikatutako

prozeduren deskribapena
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2. Iruzurraren aurkako neurrien plana

DETEKZIO-NEURRIAK
Erremintak:

 Iruzurraren alerta-mekanismoak (Bandera Gorriak): ezohiko zerbait

gertatu den eta ohiko funtzionamenduarekin bat ez datorren

adierazle bat da. Banda Gorriak egiaztatzeko zerrenda (tresna

juridikoetarako).

 Tresna informatikoak eta analisia eta datu-baseak.

 Arachne, datuen bitartekaritzarako plataforma, erregistratzaileen

elkargoaren benetako titulartasunen erregistroa, Notariotzaren Kontseilu

Nagusiaren benetako titulartasuneko oinarria. Kontratazio publikoko

plataforma, Diru-laguntzen datu-base nazionala.

 Salaketa-bideak.

 Infoiruzurraren kanala eta kanal propioak
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2. Iruzurraren aurkako neurrien plana

ZUZENTZEKO ETA JAZARTZEKO NEURRIAK
 Prozedura berehala etetea, agintari interesdunei eta tartean diren erakundeei

ahalik eta lasterren jakinaraztea, eta prozeduraren eraginpean egon daitezkeen

proiektu, azpiproiektu edo ekintza-ildo guztiak berrikustea.

 Gertatutako egitateak eta hartutako neurriak jakinaraztea erakunde

erabakitzaileari, edo jarduketak betearaztea agindu dion erakunde betearazleari;

kasu horretan, erakunde erabakitzaileari jakinaraziko dizkio, eta hark jakinaraziko

dio gaia agintaritza arduradunari, eta hark egokitzat jotzen duen informazio

gehigarria eskatu ahal izango dio, jarraipena egiteko eta Kontrol Agintaritzari

jakinarazteko.

 Egitateak salatzea, hala badagokio, agintari publiko eskudunei eta SNCAri,

baloratu ditzaten eta Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoari jakinaraz

diezaioten.



32

2. Iruzurraren aurkako neurrien plana

ZUZENTZEKO ETA JAZARTZEKO NEURRIAK

 Erantzukizunak argitzeko edo diziplina-espediente bat hasteko

informazio erreserbatua hastea.

 Balizko iruzurraren eragina ebaluatzea, eta sistemikotzat edo

puntualtzat jotzea

 Eta, nolanahi ere, iruzurrak eragindako proiektuak edo

proiektuen zatia kentzea, EEMk finantzatu edo finantzatu

beharrekoak.



IRUZUR-ARRISKUAREN 

AUTOEBALUAZIOA
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3. Iruzur-arriskuaren autoebaluazioa

ARRISKUAREN DEFINIZIOA: Helburuen irismenean eragina duen gertakari bat gertatzeko 

aukera. Arriskua eraginaren eta probabilitatearen arabera neurtzen da.

Iruzur-arriskuaren ebaluazioa

Erakundeak iruzur-arriskuaren ebaluazio osoa egiten du, iruzur-eskema espezifikoak identifikatzeko,

eragina izateko probabilitatea ebaluatzeko, iruzurraren aurkako kontrol-jarduerak ebaluatzeko eta

hondar-iruzurraren arriskuak arintzeko ekintzak ezartzeko.

NOLA?



BANDERA GORRIAK
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3. Banderas Rojas

Alerta-adierazlea edo bandera gorria

ezohiko zerbait gertatu dela eta ohiko

funtzionamenduarekin bat ez

datorrela adierazten duen adierazle

bat da, eta zerbait aztertu behar dela

adierazten duten alarma-seinale, pista

edo balizko iruzurraren edo

ustelkeriaren zantzu gisa eratzen da.



ERAKUNDE BETEARAZLEEN 

BETEBEHARRAK
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4. Erakunde betearazleen betebeharrak

ERAKUNDE BETEARAZLEAK

 Sistema informatikoan erregistratzea Planeko neurriak osatzen

dituzten proiektuek hasierako ebaluazioan ezarritako irizpideak

betetzen dituztela edo, hala badagokio, antzemandako akatsak

zuzendu direla (HFP 1030/2021 Aginduaren 2.8 artikulua).

 Proiektuaren mugarri eta helburu kritikoak eta ez-kritikoak

azpiproiektuen mugarri eta helburu kritiko eta ez-kritikoetan

bereiztea baliozkotzea, bai eta haren eskumeneko proiektuaren edo

azpiproiektuaren gainerako kudeaketa-mugarriak eta -helburuak

ezartzea ere (1030/2021 LHHko Aginduaren 3.3 artikulua).

 Sistema informatikoan etengabe erregistratzea mugarrien eta

helburuen adierazleen aurrerapena (HFP 1030/2021 Aginduaren 3.6

artikulua).
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4. Erakunde betearazleen betebeharrak

ERAKUNDE BETEARAZLEAK

 Iruzurraren aurkako Neurrien Plana onartzea (HFP 1030/2021

Agindua, 6.5 artikulua).

 Funtsen azken irakaslea identifikatzea (HFP 1030/2021 Aginduaren

8. artikulua).

 Edozein laguntza-deialdi edo lizitazio-prozedura argitaratzeari

buruzko informazioa ematea, Agintaritza Arduradunak kudeatutako

web-orrian sartzeko (HFP 1030/2021 Aginduaren 9.8 artikulua).

* PRTRrekin finantzatutako jarduerak kudeatzeko eta kontrolatzeko

prozesu guztiak abiaraztea.



ORGANO KUDEATZAILEEN 

BETEBEHARRAK
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4. Organo Kudeatzaileen betebeharrak

ORGANO KUDEATZAILEAK

 Prozeduren hasierako autoebaluazioa (2.4 HFP 1030/2021 

Agindua).

 Betetze-ziurtagiria sinatzea (3.8 HFP 1030/2021 Agindua).

 Agintaritza arduradunari helaraztea etiketa berdea eta 

digitala ez betetzearen ebaluazioaren emaitza (4.4 HFP 

1030/2021 Agindua).

 Iruzur-arriskua ebaluatzea, HEZINa betetzea eta interes-

gatazkei aurre egiteko prozedura bat izatea (HFP 

1030/2021 Agindua).



42

4. Organo Kudeatzaileen betebeharrak

ORGANO KUDEATZAILEAK

 Agintaritza Arduradunak eta Kontrol Agintaritzak eskatzen duten

dokumentazio guztia ematea eta lankidetzan aritzea ( HFP 

1030/2021 Agindua).

 Komunikazio-arduradun bat izendatzea ( 9.9 HFP 1030/2021 

Agindua).

 Sei hilean behingo kudeaketa-txostena egitea eta sinatzea ( 12.3 

HFP 1030/2021 Agindua).

 Aurreikuspenen hiruhilekoko txostena egitea (HFP 1030/2021 

Agindua, I. eranskina).

 Betetze-adierazpena formalizatzea ( HFP 1030/2021 Agindua).

* PRTRrekin finantzatutako jarduerak kudeatzeko eta kontrolatzeko

prozesu guztiak abiaraztea.



KOMUNIKATZEKO 

BETEBEHARRAK
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5. Komunikazio-betebeharrak

MRR Erregelamenduaren 34. artikulua eta HFP 1030/2021

Aginduaren 9. artikulua

 Plana gauzatzearekin zerikusia duten komunikazio-jarduketek

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren logo ofiziala

izango dute, eta EBren ikurra behar bezala eta nabarmenduta,

Europar Batasunak finantzatutako finantzaketa-aitorpen batekin –

NextGenerationEU –.

 Europar Batasunaren ikurra, gutxienez, beste logotipo batzuk

bezain nabarmen eta agerian agertu beharko da.
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5. Komunikazio-betebeharrak

MRR Erregelamenduaren 34. artikulua eta HFP 1030/2021

Aginduaren 9. artikulua

 Eremu honetan garatzen diren deialdi, lizitazio, hitzarmen eta

gainerako tresna juridiko guztiek, goiburuan zein garapen-kidegoan,

honako erreferentzia hau izan beharko dute: «Europar Batasunak

finantzatutako NextGenerationEU Berreskuratze, Eraldaketa eta

Erresilientzia Plana».

 Europar Batasunaren finantzaketaren azken hartzaileek EEMaren

esparruan jatorria aitortzen dutela eta Batasunaren finantzaketaren

ikusgarritasuna bermatzen dutela bermatzea.



EKONOMIA ETA OGASUN 

SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

Y HACIENDA

ESKERRIK ASKO ZUEN

ARRETAGATIK


