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Agindua, 2020ko uztailaren 29koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez diru-laguntza izendun bat 
ematen baitzaio Itsas Gela – Aula del Mar elkarteari, ingurumeneko 
hezkuntza-, prestakuntza- eta sentsibilizazio-jarduerak gara ditzan. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskadiko Administrazio Orokorreko Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, besteak beste, honako arlo hauetan jarduten 
du: natura-ondarea eta klima-aldaketa; garapen jasangarria bermatzea eta sustatzea; eta 
ingurumenari buruzko informazioa, parte-hartzea, sentsibilizazioa, hezkuntza eta 
prestakuntza, bai eta ingurumenari buruzko legeriarekin eta araudiarekin lotutako 
administrazioa eta izapideak egitea ere. 
 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
ezartzen duen apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuaren 1. artikuluaren arabera, sail horrek, 
besteak beste, baliabide naturalen antolamenduari eta naturaren kontserbazioari buruzko 
eginkizunak betetzen ditu; eta, 9. artikuluaren arabera, Ingurumen Sailburuordetzak 
natura-ondarea babesteko arloak zuzendu eta koordinatzen ditu, garapen jasangarria 
bermatu eta sustatzen du eta ingurumenari buruzko informazioa, parte-hartzea eta 
prestakuntza ematen ditu. 
 
Gobernu Kontseiluak, 2014ko abenduaren 2an egindako bilkuran, EAEko IV. Ingurumen 
Esparru Programa 2020 deritzona onartu zuen. Dokumentu horretan, Euskal Autonomia 
Erkidegoko ingurumen-politika islatzen da, eta Eusko Jaurlaritzak ingurumenarekin duen 
konpromisoa jasotzen da. Hori dela-eta, programa hau Eusko Jaurlaritzak gizartearen 
aurrean hartutako konpromisoen muina osatzen duten 15 plan estrategikoen artean dago. 
Konpromiso horiek Euskadi 2020 Gobernu Programa. Giza garapen jasangarria 
deritzonean islatzen dira. 
 
Programa horrek ingurumenak gure lurraldean duen egoerari buruzko ikuspegia ematen 
du, eta jarduteko lehentasunen fokua ezartzen du, besteak beste honako arloetan: gure 
kapital naturala babestea, kontserbatzea eta leheneratzea, ekosistemek ematen dizkiguten 
zerbitzuak zainduz; ekonomia lehiakor, berritzaile, karbono gutxiko eta baliabideen 
erabileran efiziente baterantz aurrera egitea; gure herritarren osasuna eta ongizatea 
sustatzea eta babestea; lurraldearen iraunkortasuna areagotzea; politiken koherentzia 
bermatzea, ingurumen-integrazioa areagotuz; eta Euskadiren nazioarteko proiekzioan eta 
erantzukizunean laguntzea. 
 
Euskadi 2020 Gobernu Programa. Giza garapen jasangarria izeneko programan 
ezarritako helburuak lortzeko, besteak beste, honako ekintza hauek planteatzen dira, 
hitzarmen honen xedearekin zuzenean lotuta: 
 
(a) 1. Helburu Estrategikoa (1HE): gure kapital naturala babestea, kontserbatzea eta 
leheneratzea, ekosistemek ematen dizkiguten zerbitzuak zainduz. 
 

1HEren 1.5 jarduera-ildoa lurraldean jarduten duten eragileak ekosistemen 
zerbitzuen garrantziaz konprometitzean eta sentsibilizatzean datza, eta 1.5 jarduera-



ildoaren 15. ekintza ingurune naturalaren arloan herritarren informazioa, kontzientziazioa 
eta hezkuntza areagotzean, natura gure etxeetara eta herritarrengana hurbilduz. 
 
(b) 4. Helburu Estrategikoa (4HE): lurraldearen iraunkortasuna areagotzea. 

4HEren 4.5 jarduera-ildoa lurraldean herritarren sentsibilizazioa eta parte-hartzea 
bultzatzean datza, eta 4.5 jarduera-ildoaren 50. ekintza prestakuntza sustatzean eta 
sentsibilizazio- eta informazio-kanpainak egitean, herritarren karbono-aztarna 
murrizteko. 
 
(c) 5. Helburu Estrategikoa (5HE): politiken koherentzia bermatzea, ingurumen-
integrazioa areagotuz. 

5HEren 5.4 jarduera-ildoa euskal gizarte osoan jasangarritasunerako hezkuntza 
eta kontzientziazioa sustatzean datza, eta 5.4 jarduera-ildoko 70. eta 71. ekintzen xedeak 
honakoak dira, hurrenez hurren: pertsonen bizitzan zeharreko prestakuntza kontuan 
hartuta, antzeko interesak eta premiak dituzten pertsonen eta taldeen segmentuetan 
ingurumen-prestakuntzan aurrera egitea eta ingurumen-gaiei buruzko prestakuntza-
gaitasunak garatzea. 
 
2030erako EAEko Jasangarritasunerako Hezkuntzaren Estrategia deritozonean ere 
aurreikusten dira hitzarmen honen xedearekin lotutako helburuak eta ekintzak: 
 
(a) 1. Helburua (1H): ekintzarako hezkuntza. Hona hemen 2030ean 1H lortzeko 
ezarritako jarduera-ildoak: Jasangarritasunerako Hezkuntzaren arloko eragile 
dinamizatzaile eta berritzaileen zeregina sustatzea hezkuntzaren esparru guztietan; 
ekintzarako ikaskuntza bilatzen duten metodologia berritzaileak eta integratzaileak 
sustatzea; eta Jasangarritasunerako Hezkuntzan lan egiten duten eragileek lankidetzan eta 
saretuta aritzeko erraztasunak ematea. 
 
(b) 3. Helburua (3H): gazteen gaikuntza eta ahalduntzea. 2030ean 3H lortzeko ezarritako 
jarduera-ildoetako bat jasangarritasunaren arloko gaikuntza eta ikaskuntza sustatzea da, 
ekintzaren bidez.  
 
(c) 4. Helburua (4H): hiriak eta herriak sustatzea, jasangarritasunerako ingurune 
hezitzaile gisa. 4H 2030ean lortzeko ezarritako jarduera-ildoetako bat tokiko eragileek 
sustatutako eta garatutako Jasangarritasunerako Hezkuntzaren jarduerak bultzatzea eta 
dinamizatzea da. 
 
Itsas Gela – Aula del Mar irabazi-asmorik gabeko elkarte pribatu bat da, oinarri 
pertsonalista duena. Itsas Gela – Aula del Mar elkartearen estatutuen 2. artikuluaren 
arabera (Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean legeztatu ziren 
2011ko urriaren 20an), elkartearen helburuak honako hauek dira:  

1) Herritarren artean itsasoari eta bere inguruneari buruzko dibulagazio-lana egitea, 
batik bat eskola-adineko gazteekin. 

2) Itsasotik urrun edo itsasoari bizkarra emanda bizitzeagatik, itsas munduarekin, 
bertako jendearekin, zientziarekin eta kulturarekin harreman zuzenik izan ez 
duten gazteei itsasoarekin harreman zuzenean bizitzeko aukera ematea.  

3) Gazteei itsasoari buruzko ikuspegi orokorra eskaintzea, alderdi zientifiko-
marineletan, kulturaletan eta antropologikoetan, euskal itsas errealitatea ulertzera 
eta horri buruz interesatzera hurbilduko dituena.  



4) Itsas ekosistemaren hauskortasunaren eta itsasoarekiko errespetuaren 
garrantziaren kontzientzia sortzea. Itsasoa guztioi dagokigun eta baliabide-iturri 
baliotsua den zerbait bezala ikusaraztea.  

5) Euskal Herriko ontzigintzaren historia ezagutaraztea.  
6) Itsasoa guztioi dagokigun zerbait bezala errespetatzen irakastea. 
7) Euskal Herriko itsas ondarearen zaharberritzea eta kontserbazioa sustatzea. 
8) Mota guztietako jarduera ekonomikoak garatzea, beren helburuak betetzeko edo 

helburu horretarako baliabideak izateko.  
9) Mota guztietako eta edozein tituluren bidez ondasunak eskuratzea eta edukitzea, 

bai eta mota guztietako egintzak eta kontratuak egitea ere. 
10) Era guztietako ekintzak egitea, legeen eta estatutuen arabera. 
11) Euskal itsasertzeko azterlanen ezagutza eta garapena sustatzea. 
12) Itsas ingurumenarekin zerikusia duen turismo arduratsua, iraunkorra eta 

errespetuzkoa sustatzea. 
 
Estatutuetako helburuak lortzeko, legezko baldintzak bete ondoren, Itsas Gela – Aula del 
Mar elkarteak hainbat motatako jarduerak garatuko ditu: bisitak, tailer didaktikoak, 
txosten teknikoak egitea, hitzaldiak, itsas inguruneko ingurumen-hezkuntzako jarduerak. 
 
Hala ere, Estatutuetako helburuak eta hitzarmen honen xedea betetzeko funtsezko tresna 
Mater Itsasontzi Museo Ekoaktiboa da. Mater antzinako euskal arrantzontzi tradizionala 
da, Pasaiako (Gipuzkoa) portuan egon ohi da, eta artisau-arrantzari eta itsas ingurunearen 
zaintzari buruzko itsasontzi-museo bihurtu dute. Itsas ondarearen balioa nabarmentzeko 
proiektu aitzindari eta berritzailea da Materena. Helburua da herritarrak hurbiltzea eta 
inplikatzea itsas ingurumenaren zaintzan eta kontserbazioan, eta EAEko itsasoko 
ingurumen-sentsibilizazioan eta -hezkuntzan erreferente bihurtzea, jasangarritasuna, 
tokiko konpromisoa, lankidetza, berrikuntza eta kalitatea bezalako balioak sustatuz. 
 
Bi erakundeen interesak bat datozela ikusita, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Sailak, natura-ondarea babesteko, garapen jasangarria bermatzeko eta 
sustatzeko, eta ingurumenari buruzko informazioa, parte-hartzea eta prestakuntza 
emateko eskumenak gauzatze aldera, komenigarritzat jotzen du Itsas Gela – Aula del Mar 
elkartearekin lankidetzan aritzea, hezkuntza, prestakuntza eta ingurumen-sentsibilizazioa 
sustatzeko. 
 
2020ko ekitaldirako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak gehienez ere 
25.000,00 euro bideratuko ditu urtero hitzarmen honetan aurreikusitako ekintzak 
gauzatzeko. Zenbateko hori izenduna izango da Euskal Autonomia Erkidegoko 2020rako 
Aurrekontu Orokorretan, abenduaren 27ko 13/2019 Legearen bidez onartutakoetan, 
20.0.1.05.12.0100.4.454.99.44210.003/D aurrekontu-partidaren kontura. 
 
Ondorioz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 
Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako 
Dekretuaren VI. Tituluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren 
kargurako laguntza eta diru-laguntzei aplikatu beharreko gainerako xedapenetan 
ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau 
 
 
 
 



XEDATZEN DUT: 
 
 

Lehenengoa.- Diru-laguntzaren onuraduna. 
 
1.- Diru-laguntza honen onuraduna Itsas Gela – Aula del Mar izango da. 
 
2.- Diru-laguntza emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek 
emandako izaera bereko diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den 
edozein itzulketa- edo zehapen-prozedura amaitzea. 
 
3.- Erakunde onuradunak ezin izango du diru-laguntza edo laguntza publikoa lortzea 
eragozten duen debekurik edo administrazio-zehapen edo zehapen penalik izan, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken 
xedapenetatik seigarrenean ezarritakoa barne. 
 
 
Bigarrena.- Xedea. 
 
1.- Diru-laguntza izendun honen xedea da ingurumeneko hezkuntza-, prestakuntza- eta 
sentsibilizazio-jarduerak garatzea. 
 
2.- Lan-ildoak agindu honen eranskinean daude deskribatuta. 
 
3.- Diru-laguntzaren xede diren jarduerak Jarraipen Batzordeak onartuko duen Jardueren 
Urteko Planaren arabera egingo dira. 
 
 
Hirugarrena.- Diru-laguntzaren izaera eta beste laguntza edo diru-laguntza 
batzuekin bateratzeko aukera.  
 
1.- Diru-laguntza hau izenduna da. 
 
2.- Diru-laguntza hau bateragarria da helburu bererako beste diru-laguntza, laguntza, 
diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein administrazio edo erakunde publiko zein 
pribatuk, Estatukoak, Europar Batasunekoak edo nazioarteko erakundeetakoak badira, 
betiere diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen ez bada, hargatik eragotzi gabe 
beste diru-laguntza batzuen araudiak horri buruz ezar dezakeena. 
 
 
Laugarrena.- Zenbatekoa. 
 
Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa honakoa da: 

a) 2020. urtea: 25.000,00 euro. 
b) 2021. urtea: 25.000,00 euro. 
c) 2022. urtea: 25.000,00 euro. 
d) 2023. urtea: 25.000,00 euro. 

 
 



Bosgarrena.- Ordaintzeko epeak eta baldintzak. 
 
1.- 2020 urtea: 
 
1.1.- Lehenengo ordainketa, 12.500,00 euro gehienez, Jarraipen Batzordeak onartutako 
Urteko Jarduera Plana aurkeztu ondoren ordainduko da. 
 
1.2.- Bigarren ordainketa, urteko 25.000,00 euroko gehieneko zenbatekoaren gainean 
ordaintzeke dagoena, honako dokumentu hauek 2020ko abenduaren 31a baino lehen 
aurkeztu ondoren:  

a) Jardueren urteko memoria edo Urteko Jarduera Planaren justifikazioa 
b) Diru-laguntzaren xedea betetzeko sortutako dokumentuak eta lanak, bai eta 

betetzeko egindako ekitaldien justifikazioa ere (ikastaroak, tailerrak, hitzaldiak, 
ponentziak), agindu honen zortzigarren atalean ezarritakoa betez. agindu honen 
zortzigarren atalean ezarritakoa betez. 

c) Gastu eta sarreren banakapena, dagozkien faktura edo bestelako ordainketa-
egiaztagiriekin batera.  

d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzako betebeharrak egunean dituela 
egiaztatzea, Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 1991ko urriaren 7ko 
Aginduaren arabera. 

 
2.- 2021, 2022 eta 2023 urteak: 
 
2.1.- Lehenengo ordainketa, gehienez 12.500,00 eurokoa, martxoaren 31 baino lehen 
justifikatu ondoren, 1.1 atalean ezarritakoaren arabera.  
 
2.2.- Bigarren ordainketa, urteko 25.000,00 euroko gehieneko zenbatekoaren gainean 
ordaintzeke dagoena, ekitaldi bakoitzeko abenduaren 31 baino lehen 1.2 atalean 
adierazitako agiriak aurkeztu ondoren.  
 
 
Seigarrena.- Kudeaketa-organoa. 
 
Diru-laguntza kudeatzeko ardura izango duen organoa honakoa da: klima-aldaketaren 
arloan eskumena duen Zuzendaritza, zeina, besteak beste, ingurumenaren arloko 
eskumenak dituen Sailekoa izango baita. 
 
 
Zazpigarrena.- Jarraipen Batzordea. 
 
1.- Itsas Gela – Aula del Mar elkarteak diru-laguntza izenduna ofizialki onartzen duenetik 
20 egun balioduneko epean, Jarraipen Batzordea eratuko da, eta haren funtzionamendua 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legean ezarritakoaren arabera arautuko da. 
 
2.- Jarraipen Batzordea honako pertsona hauek osatuko dute: 

a) Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Natura Ondare eta Klima 
Aldaketa Zuzendaritzaren hiru ordezkari.  

b) Itsas Gela – Aula del Mar elkartearen bi ordezkari. 
  



3.- Honakoak dira Jarraipen Batzordearen eginkizunak:  
a) Diru-laguntza izendunaren xedea betetzen dela ziurtatzea. 
b) Urteko Jarduera Plana onartzea. 
c) Urteko aurrekontua onartzea, EAEko Aurrekontu Orokorretan aurreikusitako 

urteko gehieneko zenbatekoaren barruan. 
d) Eduki teknikoa gainbegiratzea eta onartzea, eta egin beharreko lanen aurrekontu-

edukia gainbegiratzea. 
e) Urteko aurrekontua gauzatzea onartzea. 
f) Interpretazio-arazoak ebaztea. 
g) Egin beharreko ordezko lanak onartzea, aurreikusitako lanen bat egitea ezinezkoa 

bada. Itsas Gela – Aula del Mar elkarteak egin beharreko ordezko lanak proposatu 
beharko dizkio Jarraipen Batzordeari, lehenengoak egitea eragozten duten 
inguruabarrak arrazoituta. Batzordeak kausa horiek baloratuko ditu eta, hala 
badagokio, proposamen alternatiboa onartuko du. 

h) Eranskinean jasotakoei jarduera edo proiektu berriak gehitzeko edo haien 
iraupena luzatzeko beharra baloratzea, eta horiek hitzartutako xedapenen mende 
egotea, aurrekontu-xedapenen barruan.  

 
4.- Jarraipen Batzordearen lehendakaritza urtero eta txandaka hartuko du alderdi 
bakoitzak, eta lehenengo lehendakaria Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Saileko Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzako ordezkaria izango da.  
 
5.- Jarraipen Batzordeko buruak egingo du Jarraipen Batzordeko bileren deialdia. 
 
6.- Itsas Gela – Aula del Mar elkarteko ordezkariren bat izango da Jarraipen Batzordeko 
idazkaria. 
 
7.- Jarraipen Batzordea urtean behin bilduko da gutxienez. Deialdiak, gutxienez, urteko 
lehen hiruhilekoan egingo dira, kontu-ematea, hurrengo ekitaldiko jarduerak eta 
aurrekontua onartzeko. Era berean, Jarraipen Batzordea alderdietako batek modu 
justifikatuan eskatzen duenean bilduko da. 
 
Jarraipen Batzordearen izaera kontuan hartuta, beharrezkoa izango da Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko eta Itsas Gela – Aula del Mar elkarteko 
ordezkariak bertan egotea aurrekontua onartzeko, salbu eta erakunderen batek 
deialdiarekin batera bidaltzen zaion proposamena onartzen badu eta bilkura hasi aurretik 
idatziz hala adierazten badu. 
 
8.- Jarraipen Batzordearen osaeran, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako 
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan eta Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren arabera, emakumeen eta 
gizonen ordezkaritza orekatua izan beharko da. 
 
 
 
 
Zortzigarrena.- Onuradunaren betebeharrak eta bermeak. 
 
1.- Erakunde onuradunak diru-laguntza onartzeak hemen ezarritako arau guztiak onartzea 
dakar. Diru-laguntza eman zaiola jakinarazten dion jakinarazpena jaso eta 15 eguneko 



epean erakunde onuradunak diru-laguntzari berariaz eta idatziz uko egiten ez badio, 
onartu egin duela ulertuko da. 
 
2.- Erakunde onuradunak diru-laguntza zertarako ematen den, horretarako erabili beharko 
du, hemen baldintzak aldatzeari buruz ezarritakoa aplikatu behar denean izan ezik. 
 
3.- 2021, 2022 eta 2023ko martxoaren 31 baino lehen eta 2020, 2021, 2022 eta 2023ko 
abenduaren 31 baino lehen, diruz lagundutako jarduerak eta gastuak benetan egin direla 
egiaztatzea, agindu honen bosgarren paragrafoan ezarritakoaren arabera. 
 
4.- Itsas Gela – Aula del Mar elkarteak egiten dituen eta diru-laguntza izendun honen 
bidez osorik edo zati batean finantzatzen diren ekitaldi eta jarduera guztietan, Itsas Gela 
– Aula del Mar elkartearen logotipoak eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Sailarenak agertuko dira, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburuan 
xedatutakoaren arabera 
(http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/v2_simbolos/essimboide/adjuntos/man
ualidcorporativa.pdf), antzeko tamaina- eta adierazgarritasun-ezaugarriekin, erakunde 
edo instituzio laguntzaileetatik datozen beste logo batzuk egotea eragotzi gabe. 
 
Eranskinean aurreikusitako jarduerak egiten ez diren bitartean, edukiak ezin izango dira 
argitaratu, ez osorik ez zati batean, edo ezin izango dira beste edozein modutan erabili, 
ez eta ekintzei buruzko adierazpen publikoak egin ere, egiten ari diren ekintzak 
hirugarrenei zabaltzeko edo haietara sarbidea izateko Jarraipen Batzordeak berariazko 
baimenik eman ez badu. 
 
5.- Egiten diren testuak eta dokumentuak euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz idatziko 
dira. Ingelesa erabiltzea ere gomendatzen da. 
 
6.- Jarduketen ondoriozko txostenak, datuak eta argitalpenak bi aldeek erabiliko dituzte 
beren kudeaketaren jardueraren oinarri gisa, hargatik eragotzi gabe haien titulartasuna 
Itsas Gela – Aula del Mar elkartearena izatea. 
 
7.- Azterlanek eta jardunaldiek berdintasunaren eta generoaren ikuspegia jasoko dute, eta 
ez dute diskriminazio-elementurik jasoko hizkuntzaren eta irudiaren erabileran. 
 
8.- Proiektuen emaitzak Eusko Jaurlaritzaren euskarri elektronikoen bidez zabalduko 
dira; beraz, dokumentazioa emateko, ingurumen-informazioa tratatzeko eta entregatzeko 
jarraibideetan xedatutakoa bete beharko da (esteka honetan dago eskuragarri): 
http://www.euskadi.eus/informacion/como-aportar-informacion-al-sistema-
deinformacion-de-la-naturaleza-deeuskadi/web01-s2ing/ es/ . 
 
9.- Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzari jakinaraztea beste edozein 
administraziok edo erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako diru-
laguntzak edo laguntzak lortu izana, bai eta horien organo emailea eta zenbatekoa ere, 
gorabehera horren berri izan eta hurrengo hamar egun balioduneko epean. 
 
Era berean, Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio 
diru-laguntza emateko kontuan hartutako edozein inguruabar objektibo zein subjektibo 
aldatzen bada, aurreko paragrafoan adierazitako epean. 
 



10.- Administrazio emaileak egin beharreko egiaztapen-jarduketei eta Kontrol 
Ekonomikoko Bulegoari dagozkion kontrol-jarduketei men egitea, bai eta Kontuen 
Euskal Epaitegiaren araudi espezifikoan aurreikusitakoei ere. 
 
11.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren esparruan emandako diru-
laguntzen ezaugarriei aplikagarri zaizkien gainerako aginduzko betebeharrak, eta, 
zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 
Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako 
Dekretuaren 50.2 artikuluak oro har ezartzen dituen betebeharrak. 
 
 
Bederatzigarrena.- Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea. 
 
Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta, edozein 
kasutan, beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuetatik beste laguntza 
edo diru-laguntza batzuk jasotzen badira, edo, hala badagokio, helburu bererako beste 
diru-sarrera edo baliabide batzuk eskuratzen badira, diru-laguntza emateko agindua 
aldatu ahal izango da, betiere diru-laguntzaren arauak onuradun izateko ezarritako 
gutxieneko baldintzak betetzen badira. 
 
 
Hamargarrena.- Ez-betetzeak. 
 
Diru-laguntzaren onuradunak oinarri hauetan ezarritako baldintzaren bat betetzen ez 
badu, organo eskudunak, interesdunari entzun ondoren, deklaratuko da diru-laguntza 
jasotzeko eskubidea galdu duela, eta, hala badagokio, dagokion zenbatekoa Euskal 
Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dio, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina, azaroaren 
11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua, betez, bai eta 698/1991 Dekretua, 
abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen 
diren diru-laguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra arautzen duena, betez ere. 
 
Era berean, diru-laguntza honen xede den jardueraren kostuaren gainean lortutako 
soberakina itzuli beharko da, baldin eta beste laguntza edo diru-laguntza batzuekiko 
bateragarritasun-muga gainditzen bada, agindu honen hirugarren atalean 
adierazitakoarekin bat etorriz. Hori guztia, ezar daitezkeen zehapenen kalterik gabe, bai 
eta eska daitezkeen kalte-galerengatiko kalte-ordainen eta, hala badagokio, erantzukizun 
penalaren kalterik gabe ere. 
 
Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, dagozkion ondorioetarako. 
 
 
 
 
Hamaikagarrena.- Agindu honen interpretazioa. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitzako sailburuari dagokio agindu hau interpretatzean eta aplikatzean sor 
daitezkeen arazoak ebaztea. 
 



 
Hamabigarrena.- Errekurtsoak. 
 
Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako 
berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean; bestela, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa aurkez daiteke, zuzenean, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluan eta 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 114.1.c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 29a. 
 
 
 

ERANSKINA 
 

LAN-ILDOAK ETA GARATU BEHARREKO JARDUERAK 
 

 
(1) Zero Plastiko Urdaibai ekitaldia egiten laguntzea. 
 
(2) Zero Zabor Uretan kanpaina egitea: Mater Itsasontzi Ekoaktiboa EAEko 
hainbat udalerritan izango da, udako jaiekin batera, herritarrak jaietako itsas 
zaborren prebentzioan sentsibilizatzeko eta inplikatzeko. Zero Zabor Uretan 
ekimenak eta tokiko eragileak (elkarteak, klubak, jaietako batzordeak) aldez 
aurretik arituko dira lanean, bai kanpainako jarduerak garatzeko, bai jaietan 
hondakinen prebentzioa landuko duten ekintzak abian jartzeko.  
 
(3) Festival Marítimo de Pasaia - Pasaia Itsas Festibala jaialdian parte hartzea: 
Mater Itsasontzi Ekoaktiboa ateak zabalik egongo da bisita ekoaktiborako, eta, 
horrez gain, sentsibilizazio-tailerrak egingo dira lehorrean, EcoStand baten bidez. 
 
(4) Klima-aldaketaren aurkako borrokan sentsibilizazio-ekintzak egitea Asteklima 
Klima Aldaketaren Euskadiko Astean: 

a) Pasaiako portutik eta Jaizkibelgo itsaslabarretatik jendeari irekitako 
itsasontzi-irteerak, klima-aldaketak itsas ingurunean dituen inpaktuak 
modu dinamikoan jorratuz.  

b) Klima-aldaketak itsas ingurunean duen eragina azaltzeko eskola-tailerrak.  
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