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ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILAK 
EMAKUMEARI ETA FAMILIARI BURUZKO GAIETAN 

2019. URTEAN IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI EMANGO DIZKIEN 
DIRU-LAGUNTZAK 

 

Araudia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 21/2019 foru dekretua, martxoaren 12koa. 
Honen bidez Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak 
irabazteko asmorik gabeko erakundeei 2019. urtean emakume eta familiari buruzko 
gaietan norgehiagoka araubidean emango dizkien diru-laguntzen oinarri 
arautzaileak eta deialdia onesten dira. 

Eskabideak aurkezteko epea: 2019ko martxoaren 21etik apirilaren 23ra. 

 

 

JARRAIBIDE KOADERNOA 

DIRU-LAGUNTZAK ESKATZEKO INPRIMAKIAK, 
PAPER EDO INFORMATIKO EUSKARRIAN 

BETETZEKO  

 

 

Diru-laguntzei buruzko dekretuarekin zerikusia duten arreta-telefonoak:   

94-406.62.72 

94-406.62.66 

 

Programaren funtzionamenduaren inguruko galderetarako arreta-telefonoa (kontsulta 
teknikoak): 94 608 3566 // 901 100 666 (Deiaren kostua erdi bana). 

Helbide elektronikoa: programak@bizkaia.eus 
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JARRAIBIDE OROKORRAK 3. OR. 

I. ATALA:  

ESKABIDEA PAPER EUSKARRIAN BETETZEKO 
JARRAIBIDEAK 

8. OR. 

II. ATALA:  

PROGRAMA INFORMATIKOA INSTALATU ETA 
DESINSTALATZEKO JARRAIBIDEAK 

14. OR. 

III. ATALA:  

ESKABIDEA INFORMATIKO EUSKARRIAN BETETZEKO 
JARRAIBIDEAK 

24. OR. 

IV. ATALA:  

KODEEN ERANSKINA 27. OR. 
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JARRAIBIDE OROKORRAK 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak, bere eskumenen eremuan eta Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren bitartez, 2019. urtean diru-laguntzen deialdi 
publikoa abiarazi du Emakume eta Familia arloan irabazi-asmorik gabeko 
entitateentzat. 

Foru dekretu honetan jasotako onuren hartzaile izan daitezke: maiatzaren 12ko 
6/2016 Legearen 2. artikuluan jasotzen diren hirugarren sektore sozialeko 
erakundeak, baldin eta beren jarduketa-eremua honako hau bada: 

a) Lurralde-eremua Bizkaiko Lurralde Historikoa. 

b) Materialki, oinarri arautzaile hauetan aipatzen diren diru-laguntzen helburua.  

Dagokion eskabidea aurkezteko modu bi daude: 

a) Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistroetan (39/2015 Legearen 16.4 art.): 

- A aukera) Paperezko inprimakiak bolalumaz betetzea, eredu ofizialen 
arabera. 

- B aukera) web orriaren programa informatikoaren bidez: kasu horretan 
grabaketaren edukia paperean inprimatu beharko da eta dagozkion 
agiriak sinatu ondoren Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko 
Zerbitzura bidali beharko dira, programa informatikoan sortutako 
artxiboa erantsita. Artxibo hori (.mdb luzapena) pendrive batean sartuta 
edo posta elektronikoz bidali ahal izango da helbide honetara: 
emakumea.familia@bizkaia.eus 

Hautatutako bidea edozein izanik ere, eskabideak toki hauetako batean utzi 
beharko dira, nahitaezko agiriekin batera: 

- Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro Nagusian (Diputazio kalea, 7, beheko 
solairua. Foru Jauregiaren atzealdean, 48009 Bilbo), 08:30etik 13:30era, 
astelehenetik ostiralera, eta 16:00etatik 17:00etara, astelehenetik 
ostegunera. 

- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluan aipatzen diren 
bitartekoetako bat, edozein, erabilita. 

 

b) Aurkezpen telematikoa eginez, web orriko egoitza elektronikoaren bidez: 
www.bizkaia.eus 
Kasu honetan agiri hauek erantsi beharko zaizkio eskabideari: 
- Eskabidea, sinatuta eta eskaneatuta 
- Programa informatikoak sortutako fitxategia (.mdb luzapena) 
- Egokitzat jotzen diren gainerako agiri osagarriak 

Aurkezteko diren agiriak ez koadernatzea eskatzen da. 

mailto:emakumea.familia@bizkaia.eus
http://www.bizkaia.eus/
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Jarraibide-koaderno honetako I. atalean eskabidea paperean egiteko gomendio 
batzuk ageri dira. 

Jarraibide-koaderno honetako II. atalean programa informatikoa nola instalatu 
eta desinstalatu azaltzen da. 

Jarraibide-koaderno honetako III. atalean eskabidea programa informatikoaren 
bidez egiteko gomendio batzuk ageri dira. 

Jarraibide-koaderno honetako IV. atalean inprimakia betetzeko erabili 
beharreko kodeen eranskina dago. 

 

Gogoan izan, modu egokian betetako eskabidearekin batera, eta betetzeko 
modua zeinahi dela ere, Dekretuan eskatzen diren agiriak ere aurkeztu behar direla. 
Hauexek liratezke: 

- Banku-helbideratzearen fitxa, datu hauek jasoko dituena: erakundearen 
identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) eta kontu korrontea. Erakundeak 
lehenengoz eskatu badu diru-laguntza Emakumeak Babesteko eta Familiei 
Laguntzeko Zerbitzuan (edo aurreko deialdietako datuetan aldaketaren bat 
gertatu bada), diru-laguntza eskatu duen elkarteak eta banku-erakundeak 
sinatu eta zigilatu behar dute fitxa. 

- Erakunde eskatzaileak ez badu zerga ondoreetarako aitorpena aurkeztu 
behar, edo betebehar horretatik salbuetsita badago, edo Gizarte 
Segurantzan alta emateko betebeharrik ez badu, erakundearen legezko 
ordezkariaren aitorpena aurkeztu beharko da, eta aitorpen horrek jaso behar 
du erakundeak ez duela zerga ondoreetarako edo Gizarte Segurantzaren 
ondoreetarako alta emateko betebeharrik. 

- Halakorik izanez gero, erakundeak emakume eta gizonen arteko 
berdintasunaren arloan dituen ziurtagiriak, entitate publiko eskudunak 
emandakoak, horrela erakunde eskatzaileak berdintasunaren sustapenarekin 
duen konpromisoa baloratu ahal izateko. 
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KONTUAN IZAN BEHAR DEN INFORMAZIOA 

 

 Erakunde bakoitzak gehienez bi (2) jardueratarako diru-laguntza soilik eskatu 
ahalko du (foru dekretu honen 2. eranskinean ageri direnetako bi, hain zuzen).  

Diru-laguntzaren eskaera formalizatzeko erakundeak kontuan hartu beharko du bi 
(2) zerbitzuak zentro berean edo bi zentrotan egingo diren: 

- Bi jarduerak zentro berean egingo badira, eskabide bat bakarrik 
aurkeztu behar da.  

- Diru-laguntza jasoko duen jarduera bakoitza zentro batean egingo 
bada, erakundeak bi (2) eskabide aurkeztu beharko ditu: bata zentro 
batean egingo den jarduerarako eta bestea beste zentroan egingo den 
jarduerarako.  

Edonola ere, erakundeak diru-laguntzaren xede den jarduera bakoitzaren memoria 
aurkeztu beharko du, eskabidearen inprimaki ofizialaren arabera. 

 Honako hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak: batere zalantzarik gabe 
lagundutako jardueraren izaerarekin bat datozen, hertsiki beharrezkoak diren eta 
diru-laguntzei buruzko oinarri arautzaileetan ezarritako epeen barruan egiten diren 
gastuak. 

Batik bat, foru dekretu honen ondorioetarako, diruz lagundu ahal dira gastu hauek: 

o Jasandako BEZa, baldin eta erakunde onuradunak ezin badu BEZ hori bere 
aitorpenean konpentsatu edo berreskuratu. 

o Zeharkako kostuak: programari edo proiektuari zuzenean lotuta dauden 
administrazio- eta kudeaketa-gastuak, hau da, proiektuaren identifikazio, 
formulazio, jarraipen eta ebaluaziorako egin beharrekoak (telefonoa, 
argia….).  

Ez dute agiri bidezko justifikaziorik behar, eta ezin dute gainditu 
proiektuaren zenbatekoaren % 10. 

o Pertsona edo erakundeen kontratazio-gastuak diruz lagunduko dira 
kontratatuek diru-laguntzaren helburuko proiektuaren garapenean soilik 
jarduten badute. 

o Taldeko prestakuntza-jarduerak. Gehieneko prezioa: orduko 95 euro. 

o Proiektuan proposatutako jarduerak egiteko lokalak alokatzeko gastuak. 
Gehieneko kostua: 500 euro alokairu-egun bakoitzeko. 

 Ezin izango da diru-laguntzarik eman higiezinak erosteko maileguak amortizatu eta 
finantza-gastuak ordaintzeko. 

 Erakundea mantentzeko gastuak proportzionalki egotzi beharko zaizkio diruz 
laguntzekoa den jardueretako bakoitzari. 
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 Emakidaren mugak: 

a) Diru-laguntzaren zenbatekoa ezin izango da izan, bera bakarrik edo nazioko zein 
nazioarteko beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuek 
emandako diru-laguntza eta laguntzekin batera, erakunde onuradunak garatu 
beharreko jardueraren kostu osoa baino handiagoa. 

b) Dena den, erakunde bakoitzeko diru-laguntzaren zenbateko osoa ez da hamabost 
mila euro (15.000,00 €) baino handiagoa izango. 

 Erakunde onuradunek diru-laguntza justifikatzeko dokumentazioa aurkezten 
dutenean, diru-laguntzaren zenbatekoa ez ezik, jarduera egiteko gastuaren % 100 
ere justifikatu beharko dute (justifikatzeko betebeharrari dagokionez, arretaz 
irakurri epigrafe hau: Emandako diru-laguntza justifikatzeko dokumentazioa 
aurkeztean kontuan hartu beharreko gaiak (11 orrialdea eta hurrengoak). 

 Emakumeen eta familiaren arloko jarduera hauek egiteagatik jaso daiteke diru-
laguntza: 

a) Esku-hartzeko jarduerak: 

Gizarte-egoera ahulean, bazterketa-egoeran geratzeko arrisku-egoeran edo beren 
aurkako indarkeriaren aurrean babesik gabe dauden emakume eta familientzako 
jarduerak, prebentziorako, aholkularitza juridikorako eta esku-hartze sozialerako. 

b) Ahalduntze-jarduerak: 

Sustapeneko, trebakuntzako eta zabalkundeko jarduerak, Gizarte-egoera ahulean, 
bazterketa-egoeran geratzeko arrisku-egoeran edo beren aurkako indarkeriaren 
aurrean babesik gabe dauden emakume eta familientzat. 

 Honako hauek ez dira diruz laguntzekoak izango: 

a) 2019. urtean Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa, eta 
Berdintasuna Sustatzeko beste edozein zuzendaritzak edo Gizarte Ekintza 
Sailak emandako diru-laguntzaren bat jaso duten irabazteko asmorik gabeko 
elkarte eta erakundeen jarduerak. 

b) Enplegua Sustatzeko Zuzendaritzaren Lanberri dekretuaren ezarritakoaren 
arabera diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak. 

c) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko 
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuaren I. eranskinean deskribatzen diren 
zerbitzuak osorik edo partez garatzen dituzten programak, salbu eta jarduera 
osagarriak garatzen badituzte, edo noizean behin funtzio horiek betetzen 
badituzte. 

d) Eskulanetako jarduerak (eskulanak, artisautza, arte plastikoak, makramea, 
pintura, zaharberritzea, jostea, bordatzea, eta abar…). 

e) Aisialdikoak eta astialdiko jarduerak (dantzak, yoga, pilates, gimnasia, 
abesbatzak, sukaldaritza, ibilaldiak, jaiak, ekitaldi ludikoak, eta abar). 

f) Harrerako pisuak edo/eta zentroak. 
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g) Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuak emandako 
zerbitzuen antzeko beste edozein jarduera.     

Hala ere, diru-laguntza jaso dezakete tratu txarrak edo sexu-askatasunaren 
aurkako ekintzak ez diren arrazoiak direla-eta gizarte-egoera ahulean edo 
bazterketa-egoeran geratzeko arrisku-egoeran dauden emakume eta 
familientzako aholkularitza juridikoko jarduerek. Izan ere, bi kasu horiek 
Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuaren eskumenekoak 
dira, aipatutako eranskinaren 2.7.5. fitxan xedatutakoaren arabera. 

h) Janariak eman edo banatzeko edozein jarduera. 
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I. ATALA: 

ESKABIDEA PAPER EUSKARRIAN BETETZEKO JARRAIBIDEAK. 
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Eskabide-inprimakiak betetzeko jarraibideak 

Mesedez, ezertan hasi baino lehen, irakurri arretaz ondoko jarraibideak: 

- Beteko duzun inprimaki-eredua 2019ko deialdiari dagokiona dela egiaztatu. 

- Erakunde bakoitzak gehienez bi (2) jardueratarako diru-laguntza soilik eskatu 
ahalko du (foru dekretu honen 2. eranskinean ageri direnetako bi, hain zuzen).  

Erakundeak kontuan hartu beharko du ea bi (2) jarduera horiek zentro 
berean edo zentro ezberdinetan egingo diren: 

− Biak zentro berean egingo badira, eskabide bat bakarrik aurkeztu behar 
da.  

− Diru-laguntza jasoko duen jarduera bakoitza zentro batean egingo bada, 
erakundeak bi (2) eskabide aurkeztu beharko ditu: bata zentro batean 
egingo den jarduerarako eta bestea beste zentroan egingo den 
jarduerarako.  

- Eskabidea Erregistroan entregatzera zoazenean, eraman haren fotokopia bat 
ere eta eskatu berau zigilatzeko, eskabidea aurkeztu duzula frogatu ahal 
izateko. 

- Kontuan izan aurreko ekitaldiari buruz ematen den informazioa ikuskatu ahal 
izango dela, egiazkoa dela ziurtatzeko. 

Eskabide-inprimakiak ondoko atalak ditu: 

 

1.- DIRU-LAGUNTZA ESKATZEN DUEN ZENTRO EDO ERAKUNDEAREN 
IDENTIFIKAZIO-ORRIA. 

Erakunde eskatzailearen datuak jarri behar dira (besteak beste, IFZ, foru-
erregistroaren zenbakia, izena, helbidea...), eta eskatzen den diru-laguntza hartuko 
duen zentroarenak (bestek beste, zentroaren kodea, foru-erregistroaren zenbakia, 
izena, helbidea...). 

Nahitaez,  erakundeak eta zentroak Bizkaiko Lurralde Historikoko Gizarte 
Zerbitzuen Foru Erregistroan duten inskripzio-zenbakia adierazi behar da.  

 

2.- ESKABIDEA. 

Beste betekizun batzuen artean, eskabide-inprimaki normalizatuan lankidetzarako 
konpromisoa eransten da, eta erakundearen legezko ordezkariak sinatu egin behar 
du.  

Inprimaki horretan adierazpen bat ere badago, eta bertan azaltzen da norberak 
ordezkatzen duen erakundeak ez duela zehapen administratibo edo penalik 
sexuagatiko bereizkeria egiteagatik, eta ez diotela diru-laguntza edo laguntzen 
deialdietan parte hartzea debekatu, zehapen moduan, Emakumeen eta Gizonen 
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Berdintasunaren aldeko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen itzalpean; horren testua 
eskabide-inprimaki normalizatuan ageri da. 

Nolanahi ere, diru-laguntzaren guztirako zenbatekoa, gehienez, hamabost mila 
eurokoa (15.000,00 €) izango da erakundeko. 

 

3.- BANKU KONTUAREN FITXA. 

Erakundeak lehenengoz eskatu badu diru-laguntza Emakumeak Babesteko eta 
Familiei Laguntzeko Zerbitzuan, edo datuetan aldaketaren bat gertatu bada, banku-
helbideratzearen fitxa aurkeztu behar da, eta bertan identifikazio fiskaleko zenbakia 
eta erakundearen kontu korrontearen zenbakia agertu behar dira. Diru-laguntza 
eskatu duen elkarteak eta banku-erakundeak sinatu eta zigilatu behar dute fitxa. 

Diru-laguntza orri horretan adierazten den kontuan ordainduko da. Hortaz, egiazta 
ezazu bertan ageri den kontu-zenbakia zuzena dela eta behar bezala sinatu eta 
zigilatu izan dela. 

 

4.- ERAKUNDEAREN DATU OROKORRAK. 

Erakundearen gobernu organoetako kide diren pertsonen osaera adierazi beharko 
da, sexuen arabera bereizia (organoaren izena, organoko kide diren emakumeen 
kopurua,organoko kide diren gizonen kopurua)  eta erakundeko kide diren 
pertsonen osaera baita, sexuen arabera bereizia (erakundeko bazkide diren 
emakume eta gizonen kopurua).   

 

5.- ERAKUNDEAREN DATU EKONOMIKOAK  

Diru-laguntza eman duten erakundeen laukian, 5. eranskineko zerrendaren arabera 
behar dena jarriko da. 

Erabiltzaileen kodearen laukian I. eranskineko kodeak jarriko dira. 

2019. urterako aurreikusitako diru-laguntzen atalean, ez duzu sartu behar 
inprimakian eskatzen ari zarena. 

 

6.- ZENTROAREN DATU EKONOMIKOAK  

Zentroaren sarrera eta gastuen laburpena eman behar da. 

 

7.- DIRU-LAGUNTZAREN XEDE IZANGO DIREN JARDUEREN MEMORIA 

Kontuan eduki jarduera eta kolektibo kodeak bat etorri behar direla agiri honetako 
2. eta 3. eranskinetan bildutakoekin. 

Jardueraren deskripzioaren zatian nahitaez bete behar dira atal hauek: helburu 
orokorrak, jardueraren deskripzioa, horren xede diren kolektiboen deskripzioa, giza 
baliabideak eta materialak, eta datu jakingarri guztiak.   
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Ildo horretan, kontuan izan memorian ondokoak jaso behar direla: 

 Egingo den jardueraren deskripzio zehatza: justifikazioa; edukia, 
helburuak, metodologia, helburu dituen pertsonak eta estaldura; 
programazioa, iraupena eta egutegia; jarduerak izango duen 
ordutegia; erabiliko den hizkuntza. 

 Jardueraren aurrekontua: aurreikusi diren kostuak eta 
finantzaketa-bideak; erakunde eskatzaileak aurreikusitako kostua 
ordaintzeko egingo duen ekarpena eta beste erakunde batzuek 
egingo dituztenen aurreikuspena; erabiltzaileen ekarpena, egingo 
badute. 

 Jarduerarako jarritako giza baliabideen eta baliabide materialen 
azalpena. 

 Beste erakunde batzuekin izango diren koordinazioa eta 
lankidetza, bidezkoa bada. 

 Erabiliko diren edo aurreikusi diren ebaluazio sistema eta 
adierazleak. 

 Datuak batzeko eta emaitzak aurkezteko metodologia:  datuak 
batzeko tresnak, erregistro-sistemak, adierazle-sistemak, 
emaitzen txostenak eta/edo memoriak egitea, etab.  

 Erakundearen datu ekonomikoak. Horretarako, eskabide-
inprimaki ofizialean jasotako fitxak bete behar dira. 

Gainera, jarduera egingo duten langileen zerrenda jarri behar da, eta bakoitzaren 
lan-harremana, lanpostua, kodea (behar bezala beterik, 4. eranskinean zehazten 
den moduan), ordainsariak eta dedikazioa azaldu behar dira, eredu ofizialaren 
arabera.  Bi jardueretarako diru-laguntza eskatuz gero, jarduera bakoitzak bere 
langile-zerrenda izan behar du. 

 

8.- ZENTROAREN DATU EKONOMIKOAK 

2018ko sarrera eta gastuen laburpena eta 2019rako aurreikuspena.  

Egiazta ezazu jardueraren kostua eta eskatutako zenbatekoa aurreko orrialdeetan 
ezarritakoarekin bat datozela. 

Diru-laguntzaren justifikazioa aurkeztean kontutan eduki beharrekoak. 

Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko 
Sailak deialdi honen lehenengo oinarriaren arabera ematen duen diru-laguntza 
justifikatzeko, justifikazio kontu erraztua aurkeztu behar da. 

Horrekin bat etorriz, diru-laguntza jasotzen duten erakundeek ondoko agiriak 
aurkeztu behar dituzte 2020ko martxoaren 31 baino lehen: 

 

a) Erakundearen legezko ordezkariaren ziurtagiri bat, honako hauek 
jasotzen dituena: diru-laguntzaren xedea gauzatu dela; ea eskuratu 
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duten edo ez nazioko zein nazioarteko beste administrazio edo erakunde 
publiko nahiz pribatu batzuek emandako diru-laguntzarik eta, hala izanez 
gero, ea zein kopuru jaso duten eta ea zertarako izan den.  

Ziurtagiri hori betetzeko erraztasunak emateko, eskaera orriari 6. 
ERANSKINA, ZIURTAGIRIA erantsi zaio. 

b) Jardueraren justifikazio eta ebaluaziorako memoria. Memorian azken 
txostena egon behar da, eta bertan jardueraren estalduraren, 
garapenaren eta lortutako helburuen inguruko kopuruak eta datu 
kualitatiboak agertu behar dira; ondokoak nahitaezkoak dira: 

 Jardueraren deskripzioa: 

 Erabiltzaileei buruzko informazioa, sexuaren arabera banatuta eta 
datu-bilketan erabiltzen den adierazle-sistemari jarraituta.  

 Jarduerak eragina izan badu emakume eta gizonengan eta hala 
balitz,  kasu bakoitzean eragina zertan datzan. 

 Emakumeek jarduerara heltzeko izan dituzten erraztasun edota 
zailtasunak, edota gizonezkoek (denbora, espazioa, dirua eta 
baliabide ekonomikoak, informazioa, hezkuntza eta formakuntza, 
lana eta karrera profesionala, etxeko lanak edo hugalketa, 
teknologi berriak, osasun zerbitzuak, etxebizitza, garraiobideak, 
aisialdia,…) 

 Jarduerara joan diren pertsonen aniztasuna (sexuaren arabera 
banatuta): minusbaliotasuna dutenak, arrisku berezian dauden 
emakumeak,…  

 Ebaluazio-adierazleak.  

 Ekintzak gauzatzean gertatu diren gorabehera adierazgarrienak.  

 Programarako jarri diren giza baliabideak eta baliabide materialak. 

 Hasiera eta bukaera data. 

 Ordu kopurua ( hilekoa, astekoa,… den adierazi behar da) 

 Erabili den hizkuntza. 

 Beste erakunde eta gizarte-eragileekiko lankidetza.  

 Programari egin beharreko aldaketak edo gehitu beharreko 
hobekuntzak.  

 Emaitzen analisia eta etorkizunean emakume eta gizonen artean 
berdintasun gehiago lortzeko hartuko diren neurriak. 

c) Diru-laguntzaren xedea betetzean sortutako sarrera eta gastu guztien 
zerrenda xehekatua; beraz, ez dira aurkeztu behar jatorrizko fakturak ez 
nominak, ez eta haien kopia konpultsatuak ere (zerrenda hori egiteko 
erraztasunak eskaintzeko asmoz, 7. ERANSKINA – 2019KO SARREREN 
ETA GASTUEN ZERRENDA ZEHATZA– erantsi da eskaera orrian). 
Zerrendan, ondokoak zehaztu behar dira:  
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c.1) Sarrerak: 

- Finantzaketa-iturria. 

- Zenbatekoa. 

c.2) Gastuak: 

- Fakturaren bidalketa data. 

- Faktura egin duen erakundearen IFZ, izena eta helbidea. 

- Fakturaren zk. 

- Zerbitzuaren edo horniduraren deskripzio argia. 

- BEZaren edota PFEZen atxikipenen banakapena. 

- Zenbatekoa. 

c.3) Kontratatutako langileen gasturik egonez gero, nominen zerrendan 
datu hauek xehekatu behar dira: 

- Nomina zein langileri dagokion. 

- Lanpostuaren izendazioa. 

- Nomina zein hiletakoa den. 

- Kontzeptu guztien banakapena (soldata oinarria, atxikipenak,…) 

- Azken zenbatekoa. 

Zerrenda horretan jarduerak eragindako gastu guztiak justifikatu behar 
dira, %100. 

d) Diruz lagundu nahi diren jardueren sarrera eta gastuen egoera (egoera 
hori egiteko erraztasunak eskaintzeko asmoz, VIII. eranskina erantsi da, 
jarraibidekin): 

-  Diruz lagundutako jarduerei egotzitako gastuak. 

- Diruz lagundutako jarduerei egotzitako sarrerak. 

e) Diruz lagundutako jardueren publizitatean Bizkaiko Foru Aldundiaren 
laguntza jaso dela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da. 

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak egiaztapen sakona 
egingo die deialdi honetan 8.000,00 euro baino gehiagoko diru-laguntza jaso duten 
erakundeei. Beraz, erakunde horiei eskaera egingo zaie, justifikatzeko agirien 
zerrenda zehatzean aipatzen dituzten dokumentuak aurkez ditzaten, baita, 
kontratatutako langilerik balego, nominekin batera haiei dagozkien TC1 eta TC2 
agiriak ere. 
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II. ATALA: 

PROGRAMA INFORMATIKOA INSTALATU ETA DESINSTALATZEKO 
JARRAIBIDEAK 
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1.- NOLA INSTALATU PROGRAMA 

Programa Bizkaiko Foru Aldundiaren web orri honetatik jaitsi daiteke 
(www.bizkaia.eus). Web orrian hona joan: Sailak Enplegua, Gizarte Inklusioa eta 
Berdintasuna Sustatzeko (Diru-laguntzen programa behera kargatu). 
Nabarmentzekoak atalean, programa behera kargatzeko esteka bat agertuko da. 

“Instalacion_Subvenciones_MU_2019.exe” programa jaitsi eta gorde ondoren, 
bertan bi aldiz klik egin eta pantaila hau agertuko da 

 

 

 

 

Instalar aukeratu beharko da. 

Prozesua amaitzen denean, «Instalación» karpeta agertuko da eta karpeta horretan 
“SETUP.EXE” aukeratu behar da.  

Pantaila hau agertuko da: 

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleDepartamento.asp?Tem_Codigo=3
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Next (hurrengoa) hautatu behar da. 

Pantaila hau agertuko da: 

 

 

Next (hurrengoa) hautatu behar da. 
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Beste pantaila bat agertuko da eta zein instalazio mota egin nahi den galdetuko du. 

 

Typical (tipikoa) instalazioa hautatu behar da (Typicalen ezkerretara dagoen botoia 
sakatu). 

Ondoren pantaila hau agertuko da: 
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Install (instalazioa) hautatu behar da. 

Agertzen den pantailako mezuak instalazioak minutu batzuk iraungo duela dio. 
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Instalazioa amaitzen denean, beste pantaila bat ikusiko da eta bertan instalazioa 
ondo egin dela dioen mezua agertuko da. Finish (amaitu) sakatu. 

 

 

“Diru-laguntzak” programarekin lan egiteko, hauxe hautatuko da: Inicio / 
Programas / Subvenciones Mujer 2019 ondorengo pantailan adierazten denaren 
arabera 

 

 

 

 

 

Programa abiaraztean honako pantaila hau agertu ahal da 
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Abrir hautatu behar da. 

OHARRA: “2019ko diru-laguntzak” programa instalatu ondoren, arestian adierazi 
den bezala sartu behar da programan lan egiteko. (Inicio / Programas / 
Subvenciones Mujer 2019) 

PROGRAMAREN INSTALAZIOA EGIN DEN ORDENAGAILUAN 
FUNTZIONATZEKO PRESTATUTA DAGO. 
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2.- NOLA DESINSTALATU PROGRAMA 

Egin beharrekoak egin ondoren (eskaera inprimatu eta .mdb artxiboa gorde 
ondoren) programa desinstala daiteke (diskoan kargatutako guztia ezabatuko da). 

Desinstalazioari ekiteko ataza guztiak itxi behar dituzu. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren web orritik programa gorde zen karpetan sartu beharko 
da. Gero “Instalación” karpetan sartu eta SETUP.EXE exekutatu. 

Pantaila hau agertuko da: 

 

 

 

Next (hurrengoa) hautatu behar da. 

 

 

 

Pantaila hau agertuko da: 
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Remove (kendu) botoia hautatu behar da.  

Programarako egin den instalazioa kentzeko baimena eskatuko da; Remove (kendu) 
hautatu behar da.  
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Amaitutakoan pantaila hau agertuko da:  
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III. ATALA: 

ESKABIDEA INFORMATIKO EUSKARRIAN BETETZEKO JARRAIBIDEAK 
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Programa informatikoa instalatu ondoren hautatu eskabidea egiteko erabili nahi 
duzun hizkuntza eta kolektiboetan EMAKUMEA ETA FAMILIA kolektiboa.  

Tresna-barran hautatu ESKABIDEA-ESKABIDE BERRIA; gero idatzi erakundearen 
IFZ eta sakatu INTRO. 3 gauza gerta daitezke: 

a) IFZ idatzitakoan erakundearen izena agertzen bada, hautatu diru-laguntza 
jasoko duen zentroa menu hedakorrean klikatuz. 

b) IFZ idatzitakoan ez bada erakundearen izena agertzen, atearen ikonoa 
klikatu behar duzu eta gero tresna-barran ERREGISTROA - ERAKUNDE 
BERRIA hautatu eta eskatzen diren datuak idatzi. Jarraian, tresna-barran 
hautatu ERREGISTROA - ZENTRO BERRIA eta adierazi diru-laguntza jasoko 
duen zentroari buruzko datuak. 

c) IFZ idatzitakoan erakundearen izena agertzen bada eta zentroa 
hautatutakoan menu hedakorrean agertzen ez bada, ERREGISTROA - 
ZENTRO BERRIA hautatu behar duzu. 

Behin erakundea eta zentroa identifikatuz gero, sakatu arkatzaren ikonoa eta ekin 
eskabidea betetzeari. 

Ikono batek zertarako balio duen jakiteko, aski duzu sagua gainean jartzea. 

Eskabideko ataletako (ESKAERA, ERAKUNDEAREN DATUAK, ZENTROAREN 
DATUAK, BANKU DATUAK) datuak adieraztean kontuan izan behar duzu 
ikonoetan agertzen diren eremu guztiak bete behar direla, luparen ikonokoak barne, 
itzaleztaturik daudenak izan ezik. 

Eskabideko lehen atala ESKAERA da; bertan eskatzaileari eta jarduerari edo 
jarduerei buruzko datuak adierazi behar dira. Jarduera baten kodea, 
izena/kontzeptua eta beharko diren diru kopuruak adierazitakoan luparen ikonoa 
sakatu behar duzu eta JARDUEREN DATU OROKORRAK atala irekiko da; bertan 
jardueraren datu orokorrak, helburuak/deskripzioa, metodologia/deskripzioa, 
deskripzioa, ebaluazioa / datu ekonomikoak eta arituko diren langileen zerrenda 
zehaztu ahal izango dituzu. 

Datu horiek guztiak idatzitakoan beste pantaila batera joateko, hoberena gezi 
berdearen ikonoa klikatzea da (IRTEN Eskabidea balidatzen), programak akatsen bat 
dagoen edo zerbait falta den aztertu eta halakoren bat antzemanez gero ohartarazi 
egingo baitizu. Akatsa zuzendu edo falta dena adierazi ezean programak ez dizu 
utziko eskabidea inprimatzen. 

 

Jarduera bati buruzko datu guztiak adierazitakoan beste jarduera baterako diru-
laguntza ere eskatu nahi izanez gero (gehienez jarduera bi sar daitezke eskabidean), 
aurreko jarraibideak kontuan hartuz adierazi behar dira berari buruzko datuak. 

 

Datu ekonomikoak adierazteko eremuren bat hutsik utziz gero, programak zeroz 
beteko du. Kontuan izan. 
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Datuak sartu eta gero, INPRIMATU aukera sakatuko da eta azkenean “Sortu 
fitxategia lortzeko fitxategia” aukera. Fitxategi hori komenigarritzat jotzen den 
tokian gorde eta Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzura 
bidaliko da, gainerako agiriekin batera (emakumea.familia@bizkaia.eus posta 
elektronikora bidalita edo eskabideari erantsiko zaion CD edo pendrive batean 
kopiatuta, edo eskabidearekin batera egoitza elektronikoaren bidez bidalita). 
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IV. ATALA: 

KODEEN ERANSKINA 
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1. ERANSKINA 

ARRETA EMANDAKO BIZTANLEAK 

 100.- Biztanleria osoa 

 200.- Familia 

 300.- Haurrak-Gazteak: 

  310.- Babesik gabe dauden haurrak eta gazteak 

   311.- Babesik gabe dauden haurrak 

   312.- Babesik gabe dauden gazteak 

  320.- Haur eta gazte arau-hausleak edo jokabide arazoak dituztenak 

   321.- Haur arau-hausleak 

   322.- Gazte arau-hausleak 

   323.- Jokabide arazoak dituzten haurrak 

   324.- Jokabide arazoak dituzten gazteak 

  330.- Haurrak-Gazteak, beste batzuk 

   331.- Haurrak, beste batzuk 

   332.- Gazteak, beste batzuk 

 500.- Emakumea: 

  510.- Oso kalteberak diren emakumeak  

   511.- Genero indarkeriaren biktima diren emakumeak 

   512.- Sexu-erasoen biktima diren emakumeak 

  520.- Familia-zamekin eta bakarrik dauden emakumeak 

  530.- Banantze edo dibortzio prozesu baten ondorioz kaltebera diren 
emakumeak 

  540.- Emakumeak, beste batzuk 

 600.- Adinekoak: 

  610.- Euren kabuz moldatzen diren adinekoak 

  620.- Besteren menpean dauden adinekoak 

  630.- Euren kabuz moldatzen diren adinekoak eta besteren menpean 
daudenak  

  640.- Beste talde batzuk (alargunak,...) 

 700.- Gaigabeziadunak: 

  710.- Gaigabeziadun psikikoa duten pertsonak: 

   711.- Gaigabeziadun psikiko arina duten pertsonak 

   712.- Gaigabeziadun psikiko ertaina duten pertsonak 
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   713.- Gaigabeziadun psikiko larria duten pertsonak 

   714.- Gaigabeziadun psikiko sakona duten pertsonak 

   715.- Gaigabeziadun psikiko arina edo ertaina duten pertsonak 

   716.- Gaigabeziadun psikiko larria edo sakona duten pertsonak 

   717.- Gaigabeziadun psikikoen beste konbinazio batzuk (ertaina-
larria,...) 

   718.- Autistak 

   719.- Beste adimen gaixotasunen bat (psikosia,...) duten pertsonak 

  720.- Gaigabezia fisikoa duten pertsonak: 

   721.- Gaigabezia fisiko motorea duten pertsonak 

   722.- Gaigabezia fisiko funtzionala duten pertsonak 

   723.- Gaigabezia fisiko motorea eta funtzionala dituzten pertsonak 

   724.- Garun-perlesia duten pertsonak (minusbalio mistoak)  

  730.- Sentimen gaigabezia duten pertsonak 

   731.- Ikusmen gaigabezia duten pertsonak 

   732.- Entzumen eta mintzamen gaigabezia duten pertsonak 

   733.- Bestelakoak. 

 800.- Beste talde batzuk: 

  810.- Delituzko jokabide aurrekariak dituzten pertsonak 

   811.- Askatasuna erabat kendu zaien pertsonak 

   812.- Preso ohiak 

   813.- Askatasuna erabat kendu zaien pertsonak eta preso ohiak 

   814.- Askatasuna partzialki kendu zaien pertsonak eta zaintzapean 
edo kontrolpean daudenak 

  820.- Gutxiengo etnikoetako pertsonak 

  830.- Pasadizoko edo etxerik gabeko pertsonak 

  840.- Adikzio arazoak dituzten pertsonak 

   841.- Drogaren menpeko pertsonak 

   842.- Alkoholaren menpeko pertsonak 

   843.- Beste adikzio arazoren bat duten pertsonak 

  850.- Etorkinak eta errefuxiatuak 

   851.- Etorkinak 

   852.- Errefuxiatuak 

  860.- Emigranteak 
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 870.- Hondamendia, epidemia edo bestelako arriskuren bat dela medio 
beharrizana duten pertsonak 

  880.- Bestelakoak.   

   881.- HIESa duten pertsonak 

   882.- Delitu baten biktima izan diren pertsonak  

   883.- Ludopatak 

   884.- Gizartean bakarturik dauden pertsonak 

   885.- Bestelakoak.  
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2. ERANSKINA 

EMAKUMEAREN ETA FAMILIAREN ARLOKO JARDUERAK 

 

0100: Esku-hartzeko jarduerak 

0110: Prebentziorako jarduerak 

0120: Lege aholkularitzarako jarduerak 

0130: Gizartean esku-hartzeko jarduerak 

0200: Ahalduntze-jarduerak 

0210: Sustapeneko jarduerak 

0220: Trebakuntzako jarduerak 

0230: Zabalkunderako jarduerak 
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3. ERANSKINA 

 

EMAKUMEAREN ETA FAMILIAREN ARLOKO KOLEKTIBOAK 

 

 200: Familia 

 500: Emakumeak: 

510: Oso kalteberak diren emakumeak 

511: Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak 

512: Sexu-erasoen biktima diren emakumeak 

520: Familia-zamekin eta bakarrik dauden emakumeak 

530: Banantze- edo dibortzio-prozesu baten ondorioz kaltebera 
diren emakumeak 

540: Beste emakume batzuk 
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4. ERANSKINA 

 

JARDUERAK EGITEKO KONTRATATUTAKO LANGILEEN TIPOLOGIA 

(LANPOSTUEN KODEAK) 

 

 

 500: Zuzeneko arretarako langileak 

 Langile teknikoak: 

501: Goi mailako teknikariak 

502: Maila ertaineko teknikariak 

 Administrazioko langileak: 

503: Zuzendaritza eta gerentziako langileak 

504: Administrazioko beste langile batzuk 

 505: Zerbitzu osagarrietako langileak 
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5. ERANSKINA 

 

ERAKUNDEAK 

(DIRU-LAGUNTZA EMAN DUTENAK) 

 

 

 01: Udalak 

 02: Toki Administrazioa 

 03: Autonomiako Administrazioa 

 04: Administrazio Zentrala 

 05: Europako Batasuna 

 06: Beste batzuk 
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