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OGASUN ETA FINANTZA SAILEKO FORU DIPUTATUAREN 1322/2014 FORU 

AGINDUA, EKAINAREN 23KOA, DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOAK 

EGITEKO GIDA-EREDUA ONESTEN DUENA 

 

2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren bidez, Foru Administrazioak ematen dituen 

diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen da. 

Foru arau horren 7. artikuluak xedatzen du, batetik, beharrezkoa dela diru-laguntzen plan 

estrategiko bat egitea diru-laguntzak ezarri aurretik, eta, bestetik, plan horretan zehaztu behar 

dela zer helburu eta ondorio lortu nahi diren haren aplikazioaren bidez, zer epe behar den 

horretarako, zer kostu aurrez ikusten diren eta zer finantziazio-iturri dauden. 

2010eko martxoaren 3ko 34/2010 Foru Dekretuak, berriz, diru-laguntzen 5/2005 Foru Araua 

garatzen duen Diru-laguntzen Erregelamendua onesten du, eta haren 8.1 artikuluak ezartzen 

du foru sail bakoitzari dagokiola plan estrategiko bat egitea, sailaren beraren diru-laguntzak zein 

berari atxikitako organo eta gainerako erakunde publikoen diru-laguntzak jasoko dituena. 

Bestalde, diru-laguntzen plan estrategikoak jaso behar dituen alderdiak Diru-laguntzen 

Erregelamenduaren 9. artikuluan aipatzen dira; hala ere, plan zehatz bakoitzaren edukia diru-

laguntza lerroen baitan dago, eta ezin da joan 9. artikulu horretan diseinatuta dagoen egituratik 

haratago. Horretarako, beharrezkoa da diru-laguntzen plan estrategikoaren nahiz hari buruzko 

jarraipen eta ebaluaziorako txostenaren atal eta edukiak gida-eredu baten bitartez bateratzea, 

horrela eraginkorragoak izan daitezen plan estrategikoari lotutako alderdien izapideak eta 

kudeaketa. 

Diru-laguntzen Erregelamendua onesten duen 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru 

Dekretuak, amaierako lehen xedapenean, eskumena ematen dio Ogasun eta Finantzen foru 

diputatuari foru dekretu hori garatu eta aplikatzeko behar diren arauak emateko. 

Ondorioz, xedapen honen bidez, gidalerro batzuk ezartzen dira, bai diru-laguntzen plan 

estrategikoa egiteko, bai zentro kudeatzaile bakoitzak aurreko urtean kudeatutako diru-

laguntzen lerroen emaitzei eta inpaktuari buruzko jarraipen-txostena idazteko. Horretarako, hiru 

mailatan egituratu da honi erantsitako agiria: 
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 Diru-laguntzen plan estrategikoa egiteko gida-eredua. 

 Aurrekontu orokorrak eta diru-laguntzen plan estrategikoak. 

Horretarako, honako hau 

XEDATZEN DUT 

Artikulu bakarra 

Diru-laguntzen plan estrategikoaren gida-eredua onartzea, zeina foru agindu honen eranskin 

gisa jaso den. 

Amaierako xedapena 

Foru agindu hau 2014ko ekainaren 23an jarriko da indarrean, eta beronen berri emango zaie 

foru sailetako zerbitzu orokorrei eta foru erakunde autonomoei. 

 

 

Ogasun eta Finantzen foru diputatua 

 

José Mª Iruarrizaga Artaraz 
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