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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA
Arabako Foru Aldundia

EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA
55/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, onesten duena Arabako toki erakundeei beren ondasunen inbentarioak egiteko dirulaguntzak emateko 2019rako deialdia
Kontzejuen Foru Arauak (11/1995 Foru Araua, martxoaren 20koa) 42. artikuluan dio Arabako
kontzejuek betebeharra dutela beren ondasun eta eskubide guztien inbentarioa egiteko, edozein
izanik ere haien izaera edo eskuratu ziren modua.
Bigarren paragrafoan xedatzen du Arabako Foru Aldundiak inbentario horiek egiteko bitarteko egokiez hornituko dituela.
Bestalde, Toki erakundeen ondasunei buruzko Erregelamenduak arautzen du udalek ere
beren ondasun inbentarioak egin behar dituztela.
Dokumentu horiek osatzen laguntzeko, hain zuzen, eman behar die Arabako Foru Aldundiak
dirulaguntza. Dirulaguntzen xedea da, hain zuzen, toki erakundeei laguntzea gauza izan daitezen
inbentarioak egiteak dakartzan gastuei aurre egiteko.
Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailaren lehia bidezko dirulaguntzen emakida
arautzen dituzten oinarri orokorrak, Arabako udal eta kontzejuei beren ondasunen inbentarioak
egin ditzaten ematen zaizkien laguntzen ingurukoak, Foru Gobernu Kontseiluaren abuztuaren
3ko 39/2018 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren (ALHAOren 95. zenbakia, 2018ko abuztuaren
20koa). Aurreko urtean onetsitako oinarri berberek arautzen duten deialdi berri bat denez gero,
ez da beharrezkoa dirulaguntza hauen emakida arautzeko oinarri berriak onestea.
Edozein kasutan ere, onetsitako oinarriekin objektibotasun, lehia eta publizitatearen printzipioak bermatzen dira, era berean 11/2016 Legeak (Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntza eta
transferentziena) eta azaroaren 17ko 38/2003 Legeak (dirulaguntzen lege orokorra) aurreikusitakoa aplikatuz, ondasunen inbentarioak egiteko toki erakundeentzako dirulaguntzak arautzeko.
Horregatik eta dagozkidan ahalmenez baliatuz,
XEDATZEN DUT
Lehenengoa. Onestea ondasunen inbentarioak egiteko Arabako toki erakundeentzako dirulaguntzen 2019ko deialdia, 75.000,00 euroko zenbatekoa duena. Kopuru horretatik, 60.000,00
euro kontzejuentzako izango dira eta 15.000,00 euro udalentzako, foru agindu honekin batera
doan deialdiaren eranskinean ezarritakoaren arabera.
Hasieran esleitutako partida handitu ahal izango da 2018ko ekitalditik sobera diren zenbatekoekin, horrelakorik izanez gero.
Bigarrena. Deialdi hau arautuko duten oinarriak Foru Gobernu Kontseiluaren abuztuaren
3ko 39/2018 Foru Dekretuaren bidez onetsitako oinarri orokorrak dira (ALHAOren 95. zenbakia,
2018ko abuztuaren 20koa). Hortaz, ez da beharrezkoa haiek espediente honi eranstea.
Hirugarrena. Eman beharreko dirulaguntzak Arabako Foru Aldundiaren 2018rako aurrekontu
2019ra luzatuaren “10.2.98.17.00.762.90.09 Kontzejuen eta udalerri txikien inbentarioak 2019”
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partidaren kontura finantzatuko dira (taldea: 19.5.19; lerroa: 10-154; xedapen erreferentzia 1051020/000).
Gasteiz, 2019ko martxoaren 11
Diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapenaren eta
Lurralde Orekaren Saileko diputatua
MARÍA PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO
Lurralde Orekaren zuzendaria
IÑAKI GUILLERNA SAENZ

I. ERANSKINA
Udalei eta kontzejuei beren ondasun inbentarioak egiteko
dirulaguntzak emateko 2019ko deialdiaren oinarriak
Lehenengoa. Deialdiaren xedea
Arabako 250 biztanletik beherako udalei eta kontzejuei ondasun inbentarioak egiteak eragindako gastuak finantzatzen laguntzea.
Bigarrena. Erakunde onuradunak
Deialdi honetako baldintzak betetzen dituzten Arabako udalak eta kontzejuak izan ahalko
dira onuradun.
Lehentasuna izango dute gisa honetako dirulaguntzen beste deialdi batzuetara aurkeztu
baina aurrekontu esleipen nahikorik ez egoteagatik edo beste arrazoi batzugatik dirulaguntzak
lortu ez dituzten toki erakundeek.
Gainera, kontuan izango dira lehenago batera aurkeztu diren kontzejuen eskaerak.
Hirugarrena. Dirulaguntzen xedea
a) Esandako ondasun inbentario horiek egitea.
Inbentarioan bereiz zehaztuko dira toki erakundearen ondareko ondasun guztiak, diren
ondare ondasunak edo jabari publikokoak, epigrafe hauen arabera multzokatuz:
Ondasun higiezinak (landa eta hiri finkak, eraikinak, bide publikoak -bideak, kaleak, plazak,
parkeak- eta abar).
Eskubide errealak.
Ondasun higigarri historiko, artistiko eta balio ekonomiko garrantzitsukoak.
Korporazioaren balio higigarri, kreditu eta eskubide pertsonalak.
Ibilgailuak.
Azienda.
Aurreko epigrafe horietan sartzen ez diren higigarriak.
Ondasun eta eskubide itzulgarriak.
b) Inbentarioan jasotako ondasun higiezinak jabetza erregistroan inskribatzea.
Laugarrena. Dirulaguntzen zenbatekoa
Dirulaguntzak, berez, inbentarioa egiteak eta jabetza erregistroan inskribatzeak dakarten kostuaren arabera izango dira; edonola ere, Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailaren
ekarpena ezingo da izan erakundeak aurkeztutako aurrekontuaren ehuneko 80 baino gehiago.
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Dirulaguntza zenbatekoa izango den behin betiko finkatzeko, lizitazioan aurkezten diren
proposamen guztien artean ekonomiaren aldetik abantailatsuenari dagokion dirulaguntza
ehunekoa aplikatuko da, kontuan hartu gabe toki erakundeak azkenean zein esleitzen duen.
Dirulaguntzek, guztira, ezingo dute egin, salbu eta laugarren oinarri honetako azkeneko
paragrafoan xedatutakoaren kasuan, 75.000,00 euro baino gehiago, zenbateko hori Arabako
Foru Aldundiaren 2019rako luzatutako 2018rako gastuen aurrekontuko “10.2.98 17.00 762.90.09.
Kontzejuen eta udal txikien inbentarioak, 2019” partidan horrexetarako gaitua izanik.
Gehienez ere, aurkeztutako aurrekontuaren ehuneko 80 diruz lagunduko da, baina udal edo
kontzeju bakoitzaren guztirako zenbatekoa ezingo da izan 7.500 euro baino gehiago.
Hasiera batean, 60.000,00 euro gordeko dira kontzejuetarako, eta 15.000,00 euro udaletarako.
Deialdiko laguntza lerroetako bakoitzean soberakinak sortuz gero, aukeran izango da beste
laguntza lerro bateko zenbatekoa gehitzea ekitaldian bertan.
Halaber, aurreko 2018ko ekitaldiko deialditik egon daitezkeen soberakinak aplikatu ahalko
dira deialdi honetan.
Bosgarrena. Eskaerak eta haiek aurkezteko epea
Eskaerak aurkezteko, hogei eguneko epea egongo da, foru agindu hau ALHAOean eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta.
Dirulaguntza mota hau jaso nahi duten erakundeen eskaerarekin batera, inbentarioa egiteak
eta jabetza erregistroan inskribatzeak dakarten kostu ekonomikoaren aurrekontu bat aurkeztu
beharko da.
Eskaerak Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, edo urriaren
1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 16.4
artikuluan ezarritako moduan.
Aurkeztutako eskaerek ez badituzte betetzen adierazitako baldintzak, Lurralde Orekaren
Zuzendaritzak interesa dutenei eskatuko die hamar eguneko epean akatsak zuzendu edo aginduzko agiriak aurkez ditzatela. Hala egin ezean, eskaera artxibatu egingo da eta beren eskaeran
atzera egin dutela ulertuko da.
Seigarrena. Prozeduraren instrukzioa eta balorazio irizpideak
1. Espedientea izapidetzeko eskumena duen organoa Ekonomia Garapenaren eta Lurralde
Orekaren Saileko Toki Administrazioaren eta Larrialdien Zerbitzua da. 2. Balorazio irizpideak.
Diruz lagunduko diren lanak hautatzeko, aurkeztutako eskaera guztiak ezin badira hornitu
aurrekontuan izendatutakoarekin, honako lehentasun irizpide hauei jarraituko zaie:
Kontzejuak:
Dirulaguntza lerro honetara azken hiru ekitaldietan aurkeztu baina deialdi horietan inolako
dirulaguntzarik jaso ez izana: 50 puntu.
Kontzejuak azken ekitaldi itxian izandako diru sarrera arruntak biztanle kopuruaren artean
zatituta ateratzen den ratioaren alderantzizkora, 35 puntu emango dira, formula honen arabera:
Pi = 35 x Rb/Ri
Pi = Kontzeju bakoitzari esleitutako puntuak.
Ri = Baloratzen den kontzeju ratioa.
Rb= Biztanleko diru sarrera indize txikiena duen kontzejuaren ratioa.
Baldin formula aplikatuta ateratzen den emaitza biztanle bakoitzeko 250 eurotik beherakoa
bada, azken hori ezarriko da beheko mugatzat.
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Udalerri bereko hainbat kontzejuk eskaera elkarrekin aurkeztea: 15 puntu.
Udalak:
Udalak azken ekitaldi itxian izandako diru sarrera arruntak biztanle kopuruaren artean zatituta ateratzen den ratioaren alderantzizkora, 100 puntu emango dira, formula honen arabera:
Pi = 100 x Rb/Ri
Pi = Udal bakoitzari esleitutako puntuak.
Ri = Baloratzen den udalaren ratioa.
Rb= Biztanleko diru sarrera indize txikiena duen udalaren ratioa.
Erakunde eskatzaileen artean puntu berdinketarik badago, berdinketa hausteko honako
irizpide hauek ezarriko dira, ordenan:
Kontzejuari edo udalari Arabako Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsaren oinarrizko
tarteko diru kopurua jasotzea ahalbidetzen dioten zerbitzu gehien dituena.
Biztanle gehien dituena, Arabako Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsaren azken banaketa egiteko erabilitako datuen arabera.
Zazpigarrena. Dirulaguntzaren muga
Emandako dirulaguntzen zenbatekoa ezin da izan onuradunak bere lana egiteak izan duen
kostua baino handiagoa, jasotako beste dirulaguntza batzuk ere kontuan hartuta.
Zortzigarrena. Ebazpena
1. Toki Administrazioaren eta Larrialdien Zerbitzua izango da prozedura izapidetzeko eskumena duen organoa.
2. Lurralde Orekaren zuzendaria buru duen Balorazio Batzordeak aztertuko ditu eskaerak;
batzorde hori osatuko dute, batzorde kide gisa, Laguntza Juridikoaren Atalaren buruak, Lurralde
Orekaren Zuzendaritzari atxikitako teknikari batek, eta Toki Administrazioaren Zerbitzuaren
buruak, idazkari gisa.
Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailak, egoki deritzen kasuetan, aukeran
izango du aurkeztutako agiriei buruzko datuak eta azalpenak eskatzea. Espedientea atzeratu,
eta are artxibatu ere egin daiteke, datu edo azalpen horiek ez badira bideratzen urriaren 1eko
39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, ezartzen dituen
epeetan.
Aurkeztutako eskaerak deialdian ezarritako irizpideen arabera erkatu ondoren, balorazio
batzordeak txostena egingo du ebaluazioaren emaitza zehaztuz, eta, beharrezkoa bada, eskaeren arteko lehentasuna ezarriko du.
3. Ez da egongo entzunaldiko izapiderik, ebazpena emateko ez baitira aintzat hartuko
erakunde onuradunek aurkeztutako gertaerak eta agiriak baino.
4. Toki Administrazioaren eta Larrialdien Zerbitzuak proposaturik, organo eskudunak
bidezkoa den ebazpena emango du, hiru hilabeteko epean gehienez, deialdia ALHAOn
argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, erakunde
onuradunek ezetsitzat jo ahal izango dute eskaera.
5. Eskaera bakoitzari dagozkion izapideak bete eta gero, Ekonomia Garapenaren eta Lurralde
orekaren Saileko diputatuari aurkeztuko zaizkio, eta hark ebatziko ditu dagokion Foru Aginduaren bidez, zeinak amaiera emango baitio administrazio bideari.
6. Dirulaguntzak emateko ebazpenean jaso beharko da dirulaguntza zein erakunde onuraduni eman zaien, eta espresuki adierazi gainerako eskaerak ezetsi egin direla.
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7. Ebazpen horretan, baiezkoa bada, dirulaguntzaren zenbatekoa adieraziko da, eta bai ere
ordaintzeko modua, zer baldintzekin esleitu den, lanak gauzatzeko epea eta lana ezarritako
epean bete ezean zer ondorio izango diren; bestalde, aurrerakin gisa edo konturako entrega
gisa ordaindu ahal izango da esleitutako dirulaguntza, toki erakundeak dagokion kontratua
esleitzen duen unean.
8. Ebazpen hori erakunde onuradunei jakinaraziko zaie urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 42. artikuluan ezarritakoaren arabera.
9. Ebazpenak administrazio bidea agortuko du. Haren aurka, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa aurkeztu ahalko da Gasteizko administrazioarekiko auzien epaitegietan, uztailaren
13ko 29/1998 Legeak, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duenak, 8. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz, bi hilabeteko epean ebazpena jakinarazten denetik aurrera.
Zuzenean aurka egin ezean, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio ebazpena
eman duen organoari, hilabeteko epean, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen
administrazio prozedura erkidearenak, 123. eta 124. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.
10. Onuradunen batek uko egiten badio dirulaguntzari, dirulaguntza eman ahal izango zaie
zortzigarren oinarri honen bigarren apartatuan ezarritako lehentasun ordenaren arabera hurrengoak diren toki erakundeei. Azkenean deialdiari esleitutako diru zenbatekoa muga izango da.
Bederatzigarrena. Esleipena eta baldintza agiria
Dirulaguntzaren onuradun gertatzen den erakundeak ondasunen inbentarioa egiteko lanak
esleituko ditu, aldez aurretik baldintza administratibo eta teknikoen agiria onarturik. Horretarako,
Foru Aldundiak toki erakunde onuradunen esku jarriko du agiri horien eredu bat, erreferentzia
gisa baliatzeko.
Hamargarrena. Toki erakunde onuradunek aurkeztu beharreko agiriak, epeak, eta haiek ez
betetzearen ondorioak
Dirulaguntzen onuradun gertatzen diren erakundeek inbentarioa egiteko lanek eragindako
gastuak frogatu beharko dituzte dagozkien fakturak aurkeztuz; diruz lagundutako ondasun inbentarioaren ale bat aurkeztu beharko dute, dirulaguntza esleitzeko foru aginduan ezarritako epean.
Hamaikagarrena. Informazioa eman beharra
Erakunde onuraduna behartuta dago Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak eta Kontuen
Epaitegiak edo beste organo eskudun batzuek eskatzen dioten informazio guztia ematera.
Hamabigarrena. Dirulaguntzen bateragarritasuna
Deialdi honetan emandako dirulaguntzak bateragarriak dira estatuko edo nazioarteko beste
erakunde publiko edo pribatu batzuek jarduera edo programa bererako emandako beste
dirulaguntza batzuekin, baldin eta dirulaguntzaren zenbatekoak, berak bakarrik edo beste
dirulaguntza batzuekin batera, ez badu gainditzen diruz lagundutako programaren edo programen kostua.
Erakunde onuradunak jakinarazi egingo dio organo esleitzaileari helburu bererako beste
dirulaguntzarik edo laguntzarik eskuratu duenetz edo eskuratzeko eskaerarik egin duenetz,
estatuko nahiz nazioarteko beste edozein administrazio edo erakunde publikok emanik edo
edozein entitate edo erakunde pribatuk emanik.
Ezingo dira izan dirulaguntza honen onuradun aurreko hamar urteetan onuradun izan diren
entitateak.
Hamahirugarrena. Dirulaguntza galtzea
Erakunde onuradunek galdu egin ahalko dituzte deialdi honetan emandako dirulaguntzak,
aldez aurretik espedientea hasita, 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren
dirulaguntzei buruzkoak, eta azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, ezarritako kasuetan.

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

2019-00803
5/6

2019ko martxoaren 18a, astelehena • 33 zk.

Dirulaguntza galtzen bada espedientearen bertutez, lehen aipatutako xedapenetan ezarritako
zehapen araubidea ezarriko da.
Hamalaugarrena. Publizitatea
Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da.
Hamabosgarrena. Errekurtsoak
Deialdi hau zein beronen ondorioz sortutako administrazio egintza oro aurkara daiteke,
administrazio publikoen eta administrazio prozedura erkidearen legean ezarritako kasuetan
eta eran.
Hamaseigarrena. Azken klausula
Oinarri hauetan xedatuta ez dagoen guztia 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzenak, eta azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, arautuko
dute, bai eta aplikagarriak diren gainerako arauek ere.
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