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Norentzat: 50.000 biztanletik gorako udalerriak eta baita biztanle gutxiagokoak ere, 

baldin eta probintzia hiriburu badira. 

 

Sarbide-esteka eta dokumentazioa: Deialdia (mptfp.gob.es) 

 Eremuak: Eraldaketa digitala, modernizazioa, IKT  

Zenbatekoa: 92.770.000€ 

Aurkezpen amaiera data: 2021eko abenduaren 29a, 15:00etan  (Epea luzatuta) 

 
 
 
 
 
 

 

 

13 FITXA: Toki-erakundeen eraldaketa digitalerako eta modernizaziorako 
laguntzak (MPTFP)  

 

 

 

 

 

 

 

  

Laburpena 
 

Toki-erakundeetako administrazioen eremuko modernizazio eta digitalizazio-proiektuak finantzatzera 

bideratuko dira diru-laguntzak, baldin eta oinarrietako 5. artikuluan adierazitako ildo estrategikoren 

batean kokatzen badira eta proiektu horien edukia 2025 Estrategia Digitalarekin, 2021-2025 

Administrazio Publikoen Digitalizazio Planarekin eta sektore publikora bideratutako beste modernizazio-

ekintza batzuekin bat badator. 

 

Deialdi honi dagokion diru-laguntzen gehieneko zenbatekoa 92,77 milioi eurokoa da. 

  

Proiektuen ezaugarriak 
 

Diru-laguntza jaso dezaketen jarduketek helburu orokor hauek izango dituzte: 

a) Herritarrentzako eta enpresentzako zerbitzu publiko digitalen irisgarritasuna hobetzea. 

b) Arrakala digitala murriztea. 

c) Langile publikoen efizientzia eta efikazia hobetzea. 

d) Eraikitako zerbitzu eta soluzio digitalak berrerabiltzea. 

e) Zerbitzu digital berrien hedapenean sortzen ari diren teknologien erabilera aktiboa (chatbotak, 

automatizazioa eta robotizazioa, plataformak, etab.). 

 

Honakoak dira lerro estrategikoak: 

 

a) 1. lerro estrategikoa. Herritarrei zuzenduriko administrazioa. 

Helburua: herritarrei eta enpresei eskaintzen zaizkien zerbitzu publikoak hobetzea, erabilgarritasuna, 

baliagarritasuna, kalitatea, irisgarritasuna, zerbitzu publiko digitalen mugikortasuna eta prozesuen 

modernizazioa bultzatuz. 

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak: 

https://www.mptfp.gob.es/eu/portal/politica-territorial/plan_de_recuperacion_transformacion_y_resiliencia/convocatoria.html
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→ Gehien erabiltzen diren zerbitzuetarako aplikazioak garatzea. Mugikorraren bidez herritarrek eta 

enpresek gehien eskatzen dituzten zerbitzu publiko digitalak garatzea edo ezartzea, edukien 

erabilgarritasuna, irisgarritasuna eta pertsonalizazioa bereziki azpimarratuz. 

→ Herritarrei eta enpresei arreta emateko laguntzaile birtualak garatzea edo hartzea. 

Herritarrentzako arreta hobetzeko laguntzaile birtualak garatzea edo hartzea, batez ere herritarrei 

eta enpresei orientazioa eta babesa emateko, eragin handiagoa duten erabileren kasuetan. 

 

b) 2. lerro estrategikoa. Eragiketa adimendunak. 

Helburua: administrazio publikoen kudeaketa eta izapidetze zerbitzu eta prozesuen kalitatea, 

kantitatea eta eraginkortasuna hobetzea, automatizazio adimenduneko teknologiak erabiliz 

(prozesuen robotizazioa, adimen artifiziala, etab.). 

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak: 

→ Zerbitzuak automatizatzea. 

→ Herritarrek eta enpresek gehien erabiltzen dituzten zerbitzuak emateko prozesuen 

automatizazio adimenduna, adimen artifizialean, prozesuen kudeaketa adimendunean, eta 

prozesuen robotizazioan oinarritutako teknologiak erabiliz edo 

→ antzekoak erabiliz, izapidetze-denborak murrizteko eta zerbitzua hobetzeko. 

c) 3. lerro estrategikoa. Datuen gobernua. 

Helburua: herritarrek, enpresek eta langile publikoek datuetarako duten sarbidea demokratizatzea, 

informaziorako sarbide askea eta erreplikagarritasuna ahalbidetuz, bai eta datuak herritarrentzako 

balio erantsi handiko zerbitzu digitalak garatzeko erabiltzea ere. 

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak: 

→ Datu plataforma integratua. 

→ Datuaren plataforma bat garatzea, Estatuko Administrazio Orokorraren data lake-arekin 

integratuta, Estatuko Administrazio Orokorraren eta beste administrazio publiko batzuen artean 

proiektu elkarreragileak gaitzeko. 

d) 4. lerro estrategikoa. Azpiegitura digitalak. 

Helburua: toki-administrazioak modernizatzeko beharrezkoak diren azpiegitura teknologikoez 

hornitzea, edozein egoeratan eskuragarri daudela ziurtatzeko eta eskura dagoen gaitasuna une 

bakoitzean dauden beharretara egokitzeko, administrazioetan konektagarritasun digitala, datuaren 

ekonomia eta adimen artifiziala garatzen lagunduz. 

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak: 

→ i. Cloud eta datuak prozesatzeko zentro jasangarriak. Cloud soluzioak eta azpiegitura 

jasangarriak hartzea, eta, kudeaketa eta hornidura prozesuen automatizazioaren bidez, 

eraginkortasun eta efizientzia handiagoa ekarriko duten soluzio berrietara igorritako azpiegiturak 

migratzea. 

→ ii. Lanpostu adimendunak ezartzea. Belaunaldi berriko lanpostuak betetzea, 

mugikortasunarekin eta lankidetzako tresnekin, enplegatu publikoen produktibitatea 

maximizatzeko eta haien lan ez-presentziala gaitzeko. 

e) 5. lerro estrategikoa. Zibersegurtasuna. 

Helburua: Administrazio publikoek eskaintzen dituzten azpiegitura, komunikazio eta zerbitzu digitalen 

segurtasuna bermatzea, eta zibersegurtasuneko gorabeherak prebenitzeko, detektatzeko eta horiei 

erantzuteko gaitasunak hobetzea. 

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak: 

→ Zibersegurtasuna indartzea. 

→ Herritarrei eta enpresei zuzendutako administrazioen eta zerbitzuen zibersegurtasuna 

indartuko duen proiektu bat garatzea, Segurtasun Eskema Nazionala betetzen dela indartzeko. 

 

 

Gastuetarako aldi hautagarria 
 

Proiektua gauzatzeko aldia emakida-ebazpenean zehaztuko da, eta, nolanahi ere, 2020ko otsailaren 
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1etik 2022ko abenduaren 31ra bitartekoa izango da. 

 
 

Laguntzen zenbatekoa eta mota 
 

Erakunde onuradunen arteko esleipena honela egingo da: 

a) Deialdiko zenbateko osoaren % 45, 41.746.500 euro, 250.000 biztanletik gorako udalerrien artean 

banatuko da. 

b) Gainerako % 55, 51.023.500 euro, 50.001 eta 250.000 biztanle arteko udalerrien eta probintziako 

hiriburutzat hartzen diren biztanle gutxiagoko udalerrien artean banatuko da. 

 

Oinarrien V. eranskinean udalerri horietako bakoitzari dagokion laguntzaren gehieneko zenbatekoa 

jasotzen da. 

 

 

Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak 
 

Diruz lagundu ahal izango dira kapital-ondasunak sortzeko edo erosteko inbertsio-gastuak, bai eta 

zerbitzuen funtzionamendu operatiborako beharrezkoak diren ondasun inbentariagarriak erosteko 

direnak eta izaera amortizagarria duten bestelako gastu immaterialak ere, betiere diruz lagundutako 

helburuen izaerari erantzuten badiote. 

 

Erakunde onuradunak gastua egin badu eta gauzatze-aldian ordaindu badu bakarrik izango da diruz 

laguntzeko modukoa. Horretarako, gastua benetan ordaindu denean baino ez da ordainduko. 

 

Ez dira diruz laguntzeko moduko kostutzat hartuko edozein administrazio-baimen, lizentzia, autorizazio, 

abal edota fidantzen kostu, tase, zerga edo tribututatik eratorritakoak. Hala ere, Balio Erantsiaren 

gaineko Zerga edo zeharkako zerga baliokidea diruz lagundu ahal izango da, baldin eta ezin bada 

berreskuratu edo osorik edo zati batean konpentsatu. 

 

Honako gastu hauek ere ez dira diruz lagunduko: 

a) Interes zordunak eta gainerako finantza-gastuak. 

b) Berandutze-interesak, errekarguak, isun eta zehapen ekonomikoak eta legezko auzien eta liskarren 

ondoriozko gastuak. 

c) Ondasunak eta zerbitzuak kontratu publikoen bidez eskuratzean: 

1. Egindako deskontuak. 

2. Kontratua gauzatzearen ondorioz kontratistak administrazioari kalitate-kontrol gisa egindako 

ordainketak edo diru-sarrerak edo deskontuak dakarren beste edozein kontzeptu. 

d) Berezko gastuak edo proiektuei lotutako kostuak (langileak, funtzionamendua edo gastu 

orokorrak). 

e) Behar bezala justifikatu gabeko gastuak. 

f) Proiektuak prestatzeko, diseinatzeko edo lizitatzeko zereginei lotutakoak. 

g) Izaera errepikakorra dutenak (mantentze-lanak). 

 

 

Intereseko beste alderdi batzuk 
Erakunde onuradunek hirugarrenekin hitzartu ahal izango dute proiektuak osorik edo zati batean 

gauzatzea, dagozkien lizitazio-prozeduren bidez; edo osorik edo zati batean gauzatzea, baliabide 

propioei enkarguak eginez. Azpikontratistak erakunde onuradunaren aurrean bakarrik egongo dira 

behartuta, eta hark hartuko du bere gain diruz lagundutako jarduera gauzatzeko erantzukizun osoa 

Administrazioaren aurrean. 
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Diru-laguntza honen xede den jarduera osoa edo haren zati bat azpikontratatuz gero, erakunde 

onuradunak mekanismoak aurreikusi beharko ditu azpikontratistek 4. artikuluan adierazitako 

betebehar guztiak eta, bereziki, DNSH printzipioa benetan betetzen dituztela ziurtatzeko. 

 

Erakunde onuradunak, nolanahi ere, kontratistei eta azpikontratistei buruzko informazioa eman 

beharko dio diru-laguntza eman duen organoari. 


