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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AGURAINGO UDALA

Onartzea 2016-2018 aldirako dirulaguntzen plan estrategikoa

Aguraingo Udalak, 2016ko uztailaren 21eko ohiko bilkuran, erabaki zuen onartzea 2016-2018 
aldirako dirulaguntzen plan estrategikoa.

Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da.

Agurain, 2016ko uztailaren 22a

Alkatea
IÑAKI BERAZA ZUFIAUR

Eranskina 
2016-2018ko dirulaguntzen plan estrategikoa

Helburu orokorrak

• Azaroaren 17ko 38/2003 Legean jasotako lege agindua betetzea. Lege horrek, bere 8.1 
artikuluan, behartu egiten ditu dirulaguntzak eman nahi dituzten udalak dagokien egitasmo 
estrategikoa onartzera.

• Dirulaguntzen gastu publikoaren kudeaketan eraginkortasun eta efizientzia mailak 
handitzeko zuzeneko eragina izatea.

• Herritarrek dirulaguntzak eskuratzeko bidea optimizatzea, gardentasun bermeekin, udalaren 
irizpideen berdintasunez eta lehia askean.

• Eta udalaren dirulaguntzen kudeaketa arrazionalizatzea, haren plangintzan zeharkakota-
sunez, prozeduretako sistematikotasunez eta haren ebaluaketarako tresna tekniko aurreratuez 
hornituz.

Justifikazioa

Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen, dirulaguntzen Lege Orokorraren, 8.1 artikulua oinarri-
zkoa da eta, horrengatik, dirulaguntzak eman nahi dituzten udal guztiek dagokien dirulaguntza 
egitasmo estrategikoa onartu behar dute.

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzen orokorra, beste aurrerapauso bat da ekono-
mia sistema bikaintzeko eta arrazionalizatzeko prozesuan. Legearen printzipioetako bat gar-
dentasuna da. Horrek, legean ezarritako beste hainbat tresnarekin batera, zuzenean dakar 
dirulaguntzen gastu publikoaren kudeaketan eraginkortasun eta efizientzia mailak handitzea.

Horren harira, dirulaguntzen gainean informazio zabalagoa izateak merkatuari eragin ahal 
dizkion distortsio eta oztopoak ezabatzeko bide emango du, eta herri administrazioen jardunak 
osagarriak eta koherenteak izatea erraztuko du, bikoizketak ekidinez.
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Eraginkortasuna hobetzeko, legerian aurreikusten da dirulaguntzen egitasmo estrategiko bat 
gertatzea, urte anitzekoa eta korporazioak elkarteekin, klubekin, irabazteko xederik gabeko fun-
dazioekin, bestelako erakundeekin eta pertsona fisikoekin egin ditzakeen lankidetza hitzarmenak 
edo dirulaguntzak sortu baino lehenagokoa, dirulaguntzen ordenantza orokorrean aurreikusten 
denaren arabera.

Egitasmo estrategiko hori urtean-urtean eguneratu daiteke, ekitaldi bakoitzerako aurrekon-
tuan ezarritakoarekin bat etorriz.

Horregatik, udal honek dirulaguntzen plan estrategikoa onartu du. Hona artikuluak:

1. kapitulua. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Udal honek egitasmo estrategiko honetan ezarritakoaren arabera ezarriko ditu dirulaguntzak 
2016-2018 aldian.

2. artikulua

Plan honetan jasotako dirulaguntzak eman ahal izateko, derrigorrezkoa da urteko udal au-
rrekontuetan esleipenak egitea eta oinarri arautzaileak jasotzen dituzten ordenantzak onartzea.

Jardun lerro bakoitzerako ezartzen diren aurrez ikusteko moduko kostuak aldatu ahal izango 
dira aurrekontua gauzatzeko udal arauan urtero ezartzen den gastuaren aurrekontu lotura mai-
laren arabera.

3. artikulua

Dirulaguntzak emango dira, baldin eta aurrekontu egonkortasunaren helburuak, gastuaren 
muga eta Udalak onartutako aurrekontu eta finantza bideragarritasuneko egitasmoa betetzen 
badira. Hortaz, onartzen diren aurrekontu esleipenak eta horien emakida arautzen duten oina-
rriak aipatutako helburuetara moldatu beharko dira une orotan.

4. artikulua

Dirulaguntzen plan estrategikoa onartzeak ez du esan nahi balizko onuradunek eskubiderik 
dutenik, eta, plana ez bada bertan jasotako moduan gauzatzen, ezingo dute kalte-ordainik edo 
konpentsaziorik eskatu.

5. artikulua

Egitasmo honen printzipio orokorrak hauek dira:

— Publizitatea eta lehia askea, aurretiazko deialdia dela medio, zeinean bermatu beharko 
baitira objektibotasuna, gardentasuna, publizitatea, lehia eta berdintasuna funts publikoen 
banaketan. Horrek guztiak ez du eragozten zuzeneko emakida egiterik. Azken honetarako, apli-
kagarria den arauan xedatutakoarekin bat etorriz, behar den aldez aurreko aurrekontu esleipena 
izan beharko da.

— Irizpide objektiboen arabera ematea eta irizpide horiek aldez aurretik deialdian finkatuta 
egotea, onuradun izan daitezkeenek horiek aurretik ezagutzea bermatzearren.

— Eraginkortasuna ezarritako helburuak betetzean eta efizientzia baliabide publikoak 
esleitzean, zeinak kuantitatiboki eta kualitatiboki justifikatu beharko baitira.

— Erakunde eskatzaileen helburuak diruz lagundutako jarduerak burutzeko berdintasunaren 
eta bereizkeriarik ezaren printzipioetara moldatzen direnetz kontrolatzea eta aztertzea.

Eta, bereziki, egitasmo estrategikoaren bidezkotasuna egiaztatzea, honako hauei dagokienez:

— Egitasmoaren justifikazioa gizarte ikuspuntutik.

— Atenditzen dituen herritarren beharrizanak.
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— Finantza gaitasuna.

— Udalak arlo horretan duen eskumena azaltzea.

— Dirulaguntza lerro hau ez aplikatzearen azterketa.

6. artikulua

Ekonomia kudeaketa garatzeko eginkizuna eta, beraz, dirulaguntzen egitasmo estrategi-
koaren gauzatzea esleiturik dituen organoa, aurrekontua gauzatzeko udal arauarekin bat etorriz 
laguntzak edo dirulaguntzak emateko eskuduna, Alkatetza izango da baldin eta eskumena uzten 
ez badu beste organo baten esku.

— Dirulaguntza programak nahikoa eta egokia den aurrekontu zuzkidura izateko baldintzaren 
pean egongo dira.

— Dirulaguntzak eman edo zuzeneko emakidak egin baino lehenago, gastua onartu beharko 
da, aurrekontua gauzatzeko udal arauan xedatutakoarekin bat etorriz,

— Dirulaguntzak eman baino lehenago, emakida arautzen duten oinarri edo arauak onartu 
beharko dira.

— Betiere, dirulaguntzek bete beharko dute Aguraingo Udalak dirulaguntzak arautzeko 
onartutako udal ordenantzan xedatutakoa.

2. kapitulua. Planaren edukia

7. artikulua

Egitasmo honetan indarreko aldirako aurreikusten diren laguntza eta dirulaguntzen emaki-
dak, eranskinetan, honako hauek jasotzen ditu:

— Erdietsi nahi diren helburuak

— Aplikagarria den emakida mota.

— Norentzat diren.

— Aurrekontu bakoitzean urtero ezarriko den diru kopurua.

— Aurrekontu aplikazioa.

8. artikulua

Egitasmo hau bi eranskinetan eraturik dago, aurrekontuetan planak dirauen ekitaldi 
bakoitzerako aurreikusten den dirulaguntza jarduerarekin bat etorriz.

1. eranskina: Dirulaguntza jardueraren zerrenda eta banakapena.

2. eranskina: Dirulaguntza jardueraren zerrendak eta banakapena eskumen eremuka.

9. artikulua

Aurrekontuetan aurreikusitako dirulaguntzak irizpide hauen arabera ordenatzen dira:

— Erakunde emailea: dirulaguntza kudeatzen eta izapidetzen duen zerbitzua azaltzen da

— Xedea: dirulaguntza zein helburutara zuzentzen den finkatzen da; geroago helburu hori 
ebaluatuko da.

— Kudeaketa mota: emakidarako aplikatu beharreko prozedura finkatzen da, ordenantzan 
ezarritakoarekin bat etorriz.

— Dotazioa: dirulaguntza bakoitzerako aurrez jotako esleipena jartzen da.
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3. kapitulua: Dirulaguntzen onurak eta zer arlotan emango diren

10. artikulua

Udalak dirulaguntzak emango dizkie onura publikoko edo gizarte intereseko jarduerak 
edo toki eskumeneko xede publikoak lortzera zuzendutakoak sustatzen dituzten pertsona eta 
erakunde pribatuei.

11. artikulua

Aguraingo Udalak urtero ezarriko ditu dirulaguntzak eskumen arlo edo gai hauetan:

— Lankidetza eta garapena

— Gizarte ekintza

— Euskara

— Kultura

— Kirolak

— Merkataritza eta lankidetza

— Ingurumena

Halaber, Aguraingo Udalak egitasmo hori eguneratu ahal izango du eremu berriak barne 
hartuz, herri eta gizarte interesekoa baldin bada.

4. kapitulua. Diruz lagundutako programen eraginkortasuna ebaluatzea 
Emaitzen azterketa

12. artikulua

Dirulaguntza bakoitzaren eraginkortasuna hobeto analizatzeko, udalaren zerbitzu desberdi-
netako teknikariek onuradunei arrazoitutako txostena eskatuko diete honako hauen inguruan: 
burututako ekintzen kopurua, dirulaguntza jasotzen duten herritarren kopurua eta lortutako 
helburuen justifikazioa.

13. artikulua

Dirulaguntza lerro bakoitzerako hauexek ezarriko dira: ekintza plana, abian jartzeko baliabi-
deak, emateko oinarri arautzaileen bidezko oinarrizko lerroak eta gauzatze egutegia (ahal dela, 
kasuan kasuko aurrekontu ekitaldiko lehen zortzi hilabeteetan).

Kasuan kasuko arloetako teknikariek jarraipena eta azterketa jarraitua egingo dute, bai eta 
egoeraren berri izateko erakusleak eta betetzearekin lortutako aurrerapenak ere.

Ebaluaziorako, honako hauek edukiko dira kontuan:

— Xedea

— Pertsona edo erakunde onuraduna

— Diruz lagundutako zenbatekoa

— Dirulaguntzaren zenbatekoarekin burututako ekintza zehatzak.

— Diruz lagundutako ekintza zenbat herritarri iritsi zaien

— Erakunde emailearen balioespena, emateko garaian erdietsi nahi ziren helburuetara 
egokitzeari buruz eta haren jatorria den programa mantentzearen edo deuseztatzearen egoki-
tasunari buruz.
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5. kapitulua. Diruz lagundutako programen finantza kontrola

14. artikulua

Diruz lagundutako programen finantza kontrolaren arduraduna Udal Kontu-hartzailetza da. 
Berak ondoko hauek aztertuko ditu: diruz lagundutako zenbatekoak ordaindu diren egunak, 
espedientean aurrez ikusitakoekin alderaturik, ordaintzeko erabili diren bideak eta onuradun 
bakoitzari dirulaguntza lortzeko eskatutako betebeharren justifikazioa.

6. kapitulua. Dagokion informazio batzordeari eta 
udalbatzari bidali beharreko informazioa

15. artikulua

Urtero udalaren dirulaguntza jardueraren emaitzen laburpen objektibo bat jarriko da 
udalbatzaren eta dagokion informazio batzordearen eskura.
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1. ERANSKINA

ZK.
LANKIDETZA 

GAIAREN 
DESKRIBAPENA

HARTZAILEA: EMATEKO 
MODUA

LORTZEKO  
EPEA HELBURUAK

AURREIKUSITAKO 
URTEKO 

AURREKONTUA
PARTIDA

1 Ama Lur Natura 
elkartearekiko 
hitzarmena

Ama lur Natura 
Elkartea

Zuzeneko 
emakida 
hitzarmena

2016/2018 Gizarte garapenerako programa bat, 
natura ondarearen zabalkundea eta 
ingurumenaren zaintzaren sustapena 
direla medio 1.000,00 172.481.019

2 Immigranteak 
gizarteratzeko laguntzak

Irabazteko asmorik ez 
duten elkarteak

Lehia askea 2016/2018 Biztanle talde hori gizarteratzeko 
programak, prestakuntza sustatuz, eta 
astialdiko jarduerak. 4.200,00 2.301.481.005

3 Beharra duten 
pertsonentzako 
laguntzak

Pertsona fisikoak Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Gizarte baztertzea galarazteko eta 
oinarrizko beharrizanak betetzeko 
programak. 1.000,00 231.480.000

4 Euskal Fondoarentzako 
lankidetza dirulaguntza

Euskal Fondoa Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Eremu behartsuetako garapen 
proiektuak.

3.100 proiekturako
231.490.0001.400 kuota moduan

5 Ikastegietako 
GEentzako dirulaguntza

Aguraingo 
ikastegietako GEak

Lehia askea 2016/2018
6.000,00 326.481.015

6 Aguraingo Atseden 
Taldearekiko hitzarmena

Aguraingo Atseden 
Taldea

Zuzeneko 
kontzesioa

2015/2018 Gazteen beregaintasuna eta 
harremanak sustatzeko programa

Urtero 750 euroko 
kontzesioa

326.481.017Hitzarmena
2015. urtea: 750 euro
2016. urtea: 750 euro

7 Eguzkilore 
abesbatzarekiko 
hitzarmena

Eguzkilore abesbatza Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018

6.595,00 334.481.007Hitzarmena
8 Jeiki Dantza 

Taldearekiko hitzarmena
Jeiki Dantza taldea Zuzeneko 

kontzesioa
2016/2018

4.750,00 334.481.008Hitzarmena
9 Ramón Sagasti musika 

bandarekiko hitzarmena
Ramon Sagasti 
musika banda

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Urtero: 2.380,00 euro

334.481.009

2016ko ekitaldian 
trukaketagatik 
Navajasekin

Hitzarmena
1.500 eurotan gehitzen 
da

10 Irabazteko xederik 
gabeko elkarte eta 
erakundeentzako 
laguntzak, lantegiak 
eta gizarte eta kultura 
ikastaroak aurrera 
eramateko

Irabazteko xederik 
gabeko elkarte eta 
erakundeak

Lehia askea 2016/2018 Interes publikoa eta soziala duten 
jarduerak sustatzea elkarteen barruan.

5.000,00 334.481.011

2016/2018
Aurkezteko 
epea 
dirulaguntzak 
urtero arautzen 
dituzten 
oinarrietan 
jasotzen da

11 Ostalaritzako nahiz oro 
har merkataritza arloko 
establezimenduentzako 
dirulaguntza.

Ostalaritzako 
nahiz oro har 
merkataritza arloko 
establezimenduak.

Lehia askea 2016/2018 Kultura sorkuntza eta kultura jardueran 
gizarte partaidetza bultzatzea, eta 
gizarte bizitzari eragitea.

8.000,00 334.481.016

Aurkezteko 
epea 
dirulaguntzak 
urtero arautzen 
dituzten 
oinarrietan 
jasotzen da

12 Pertsona fisikoentzako 
dirulaguntzak, euskara 
ikasteko

Pertsona fisikoak Lehia askea 2016/2018 Aguraingo biztanleen aldetik euskararen 
normalizazioa sustatzea.

10.000,00 335.480.001

Aurkezteko 
epea 
dirulaguntzak 
urtero arautzen 
dituzten 
oinarrietan 
jasotzen da

13 Erakunde eta 
ikastegientzako 
dirulaguntzak, euskara 
normalizatzeko

Erakundeak eta 
ikastegiak

Zuzeneko 
kontzesioak

2016/2018 Euskararen normalizazioa sustatzea Araba euskaraz (3.750 
euro), Araba Euskaraz 
Agurainen egiteko; 
gainerako urteetarakoa 
aurreikusten da 625 euro
Nafarroa Oinez (625 
euro)
Herri Urrats (625 euro)
Korrika (625 euro), 
egiten denerako
Lautada Ikastola (30.000 
euro) 335.481.001
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ZK.
LANKIDETZA 

GAIAREN 
DESKRIBAPENA

HARTZAILEA: EMATEKO 
MODUA

LORTZEKO  
EPEA HELBURUAK

AURREIKUSITAKO 
URTEKO 

AURREKONTUA
PARTIDA

14 Talde, elkarte eta 
pertsona fisiko 
desberdinek osatutako 
festa batzordearentzako 
dirulaguntzak

Taldeak, elkarteak 
eta pertsona fisikoak.

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Festa ekitaldietan udalerriko biztanleen, 
elkarteen eta taldeen parte-hartzea 
sustatzea.

40.000,00 338.481.004
15 Aguraingo auzoentzako 

dirulaguntzak
Pertsona fisikoak, 
udalerriko auzotegi 
desberdinen 
ordezkaritzan.

Zuzeneko 
kontzesioak

2016/2018 Festa ekitaldietan udalerriko auzotegi 
desberdinetako biztanleen  partaidetza 
sustatzea.

Arrizala auzoa (500 euro)

384.810.012

Alangua auzoa (500 
euro)
Opakua auzoa (500 euro)
Egileor auzoa (500 euro)
San Martin auzoa 
(500 euro)
San Jorge auzoa (500 
euro)
Harresi auzoa (500 euro)
Madura auzoa (500 euro)
Senda de Langarica 
auzoa (500 euro)
Magdalena auzoa 
(500 euro)

16 Kirol elkarte eta 
klubekiko lankidetza 
hitzarmena

Kirol elkarte eta 
klubak

Zuzeneko 
kontzesioak

2016/2018 Gizarte garapena sustatzea kirolen 
bitartez

Salvatierra kirol elkartea 
(20.750 euro)

341.481.002

Hitzarmenak Agurain saskibaloi kluba 
(7.500 euro)
Club Atlético Santa 
Maria (2.113 euro)
Oriamendi Lezao kluba 
(3.850 euro)
Manu Yanke mendi 
kluba (2.500 euro)
Arabarrak kirol kluba 
(3.300 euro)
Luzatzen kirol kluba 
(570 euro)
Ventidero bolajoko kluba 
(500 euro)
Koi Aikido-Jo (1.636 
euro)
Agurain ezkutaritza 
(900 euro)
Lezao pilota kluba 
(1.648 euro)
Agurain igeriketa kluba 
(1.000 euro)
Hezi eta Hazi taekwondo 
kluba(1.552 euro)
Tenka soka kirol kluba 
(325 euro)
Hockey lineako kluba 
(660 euro)

17 Galzar Agurain kirol eta 
kultur elkartearekiko 
lankidetza hitzarmena

Galzar Agurain kirol 
eta kultur elkartea

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Lehiarik gabeko jolas helburua duen 
kirol jarduera eta kiroltasunezko 
izpiritua sustatzea Lehen Hezkuntzako 
haurren artean 5000 euro 341.481.020Hitzarmena

18 Arabarrak kirol taldea, 
Lezao pilota kluba, 
Ventidero bolajoko 
kluba, Hiru Haundiak 
elkartearekiko 
lankidetza hitzarmenak

Arabarrak kirol 
taldea, Lezao pilota 
kluba, Ventidero 
bolajoko kluba, Hiru 
Haundiak elkartea

Zuzeneko 
kontzesioak. 

2016/2018 Udalerriko elkarteetan eta klubetan kirol 
lehiaketak sustatzea

Arabarrak kirol kluba 
(9.200 euro)

341.481.013

Lezao pilota kluba 
(1.140 euro)
Ventidero bolajoko kluba 
(800 euro)

Hitzarmenak Hiru Haundiak Elkartea 
(620 euro)
Agurain ezkutaritza 
(1.200 euro)
Beste batzuk (800 euro)

19 ACICSArekiko 
lankidetza hitzarmena

ACICSA Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Udalerrian merkataritza sustatzea

2.500 euro 430.481.014Hitzarmena
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ZK.
LANKIDETZA 

GAIAREN 
DESKRIBAPENA

HARTZAILEA: EMATEKO 
MODUA

LORTZEKO  
EPEA HELBURUAK

AURREIKUSITAKO 
URTEKO 

AURREKONTUA
PARTIDA

20 Udalbiderekiko 
lankidetza hitzarmena

Udalbide Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Interes publiko eta sozialeko helburuak 
dituzten beste erakunde batzuekiko 
lankidetza bultzatzea 1 euro 942.481.010Hitzarmena

21 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako Kuadrillaren 
partaide da eta dirua transferitzen du 
Kuadrillak Udalari hirigintza zerbitzua 
emateko. 35.000 euro 150.421.002

22 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako Kuadrillaren 
partaide da eta dirua transferitzen du 
Kuadrillak Udalari ingurumen zerbitzua 
emateko. 25.700 euro 170.421.002

23 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako Kuadrillaren 
partaide da eta dirua transferitzen du 
Kuadrillak Udalari gizarte zerbitzua 
emateko. 19.700 euro 230.421.002

24 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako Kuadrillaren 
partaide da eta dirua transferitzen 
du Kuadrillak Udalari enplegu eta 
prestakuntza zerbitzua emateko. 9.100 euro 241.421.002

25 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako Kuadrillaren 
partaide da eta dirua transferitzen du 
Kuadrillak Udalari kultura zerbitzua 
emateko. 26.400 euro 330.421.002

26 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako Kuadrillaren 
partaide da eta dirua transferitzen du 
Kuadrillak Udalari artxibategi zerbitzua 
emateko. 6.400 euro 332.421.002

27 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako Kuadrillaren 
partaide da eta dirua transferitzen du 
Kuadrillak Udalari euskara zerbitzua 
emateko. 2.200 euro 335.421.002

28 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako Kuadrillaren 
partaide da eta dirua transferitzen du 
Kuadrillak Udalari izaera orokorreko 
zerbitzu mankomunatuak emateko. 44.300 euro 920.421.002

29 Partzuergoentzako 
transferentzia

Entzia eta Iturrietako 
partzuergoa

Transferentziak 2016/2018 Udalak, Entzia eta Iturrietako 
partzuergoetako partaidea denez, dirua 
jartzen du onura publikoko mendiak 
kudeatzen dituzten erakunde horien 
funtzionamendurako. 6.607 euro 414.421.001

30 Partzuergoentzako 
transferentzia

Entzia eta Iturrietako 
partzuergoa

Transferentziak 2016/2018 Udalak, Entzia eta Iturrietako 
partzuergoetako partaidea denez, dirua 
jartzen du onura publikoko mendiak 
antolatzeko planetarako. 6.874 euro 414.721.001

31 Transferentzia EUDELi Eudeli ematea 
aurreikusitako 
dirulaguntza

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Aguraingo Udala Eudel barruan dago 
eta dagokion ekarpena egiten du.

5.000 euro 9.200.481.006
32 Transferentziak Ur 

Partzuergoari
Transferentzia 
ordaintzeko 
Partzuergoak egiten 
duen mantentze 
hidraulikoaren zati 
proportzionala

Transferentzia 2016/2018 Aguraingo Udala Ekialdeko Lautadako 
Ur Partzuegoaren barruan dago eta 
dagozkion ekarpenak egin behar ditu.

1 euro 161.421.003
33 Transferentziak Ur 

Partzuergoari
Transferentzia 
ordaintzeko 
Partzuergoak egin 
beharreko obra 
hidraulikoaren zati 
proportzionala

Transferentzia 2016/2018 Aguraingo Udala Ekialdeko Lautadako 
Ur Partzuegoaren barruan dago eta 
dagozkion ekarpenak egin behar ditu

1euro 161.721.003
34 Dirulaguntzak 

Gabonetako jardueren 
batzordearentzat

Transferentziak 
Gabonetako 
jardueren 
batzordeentzat, 
Gabonetako jaiak 
egiteko.

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Sustatzea gizarteak parte hartzen duela 
Gabonetako jardueretan

1.200 euro 338.481.018
35 Dirulaguntzak ezinduak 

kontratatzeko
Dirulaguntzak 
enpresentzat, 
ezinduak 
kontratatzeagatik

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Sustatzea ezinduak kontratatzen direla

1 euro 422.771.001
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2. ERANSKINA

Lankidetza eta garapena

ZK.
LANKIDETZA 

GAIAREN 
DESKRIBAPENA

HARTZAILEA EMATEKO 
MODUA

LORTZEKO  
EPEA HELBURUAK AURREIKUSITAKO 

URTEKO AURREKONTUA PARTIDA

4 Euskal 
Fondoarentzako 
lankidetza 
dirulaguntza

Euskal Fondoa Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Eremu behartsuetako 
garapen proiektuak.

3.100 proiekturako 231.490.000

Gizarte ekintza

ZK.
LANKIDETZA 

GAIAREN 
DESKRIBAPENA

HARTZAILEA EMATEKO 
MODUA

LORTZEKO  
EPEA HELBURUAK

AURREIKUSITAKO 
URTEKO 

AURREKONTUA
PARTIDA

2 Irabazteko 
xederik gabeko 
elkarteentzako 
dirulaguntzak

Irabazteko asmorik 
ez duten elkarteak

Lehia askea 2016/2018 Biztanle talde hori 
gizarteratzeko programak, 
prestakuntza sustatuz, 
eta astialdiko jarduerak. 4.200,00 2.301.481.005

3 Beharra duten 
pertsonentzako 
laguntzak

Pertsona fisikoak Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Gizarte baztertzea 
galarazteko eta oinarrizko 
beharrizanak betetzeko 
programak. 1.000,00 231.480.000

6 Aguraingo 
Atseden 
Taldearekiko 
hitzarmena

Aguraingo Atseden 
Taldea

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Gazteen beregaintasuna 
eta harremanak 
sustatzeko programa

Urtean 
aurreikusitako 
dotazioa: 750 €

326.481.017
2016. urtea: 
1.500,00 euroHitzarmena

35 Dirulaguntzak 
ezinduak 
kontratatzeko

Dirulaguntzak 
enpresentzat, 
ezinduak 
kontratatzeagatik

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Sustatzea ezinduak 
kontratatzen direla

1 euro 422.771.001

Kultura

ZK.
LANKIDETZA 

GAIAREN 
DESKRIBAPENA

HARTZAILEA EMATEKO 
MODUA

LORTZEKO  
EPEA HELBURUAK

AURREIKUSITAKO 
URTEKO 

AURREKONTUA
PARTIDA

5 Ikastegietako 
GEentzako 
dirulaguntza

Aguraingo 
ikastegietako GEak

Lehia askea 2016/2018

6.000,00 326.481.015
7 Eguzkilore 

abesbatzarekiko 
hitzarmena

Eguzkilore 
abesbatza

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Udalerriko biztanleen 
artean abesbatza kantua 
sustatzea, Aguraingo 
kultura bizitza dinamizatuz. 6.595,00 334.481.007Hitzarmena

8 Jeiki Dantza 
Taldearekiko 
hitzarmena

Jeiki Dantza taldea Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Dantza eta, horren bitartez, 
gizarte harremanak 
sustatzea, Aguraingo 
Udalerriko kultura bizitza 
dinamizatuz. 4.750,00 334.481.008Hitzarmena

9 Ramón Sagasti 
musika 
bandarekiko 
hitzarmena

Ramon Sagasti 
musika banda

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Musika jarduerak sustatzea 
eta udalerriko festa 
ekitaldiak dinamizatzea.

Urtean 
aurreikusitakoa: 
2.380,00

334.481.009Hitzarmena

Eta 2016ko urtean 
1.500,00 euro 
trukaketagatik 
Navajasekin
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ZK.
LANKIDETZA 

GAIAREN 
DESKRIBAPENA

HARTZAILEA EMATEKO 
MODUA

LORTZEKO  
EPEA HELBURUAK

AURREIKUSITAKO 
URTEKO 

AURREKONTUA
PARTIDA

11 Irabazteko xederik 
gabeko elkarte eta 
erakundeentzako 
laguntzak, 
lantegiak eta 
gizarte eta kultura 
ikastaroak aurrera 
eramateko.

Irabazteko xederik 
gabeko elkarte eta 
erakundeak

Lehia askea 2016/2018 Interes publikoa eta soziala 
duten jarduerak sustatzea 
elkarteen barruan.

5.000,00 334.481.011

Aurkezteko 
epea 
dirulaguntzak 
urtero 
arautzen 
dituzten 
oinarrietan 
jasotzen da

14 Talde, elkarte eta 
pertsona fisiko 
desberdinek 
osatutako festa 
batzordearentzako 
dirulaguntzak

Taldeak, elkarteak 
eta pertsona 
fisikoak.

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Festa ekitaldietan 
udalerriko biztanleen, 
elkarteen eta taldeen parte-
hartzea sustatzea.

40.000,00 338.481.004
15 Aguraingo 

auzoentzako 
dirulaguntzak

Pertsona fisikoak, 
udalerriko auzotegi 
desberdinen 
ordezkaritzan.

Zuzeneko 
kontzesioak

2016/2018 Festa ekitaldietan 
udalerriko auzotegi 
desberdinetako biztanleen  
partaidetza sustatzea.

Arrizala auzoa (500 
euro)

338.481.012

Alangua auzoa (500 
euro)
Opakua auzoa (500 
euro)
Egileor auzoa (500 
euro)
San Martin auzoa 
(500 euro)
San Jorge auzoa 
(500 euro)
Harresi auzoa (500 
euro)
Madura auzoa (500 
euro)
Senda de Langarica 
auzoa (500 euro)
Magdalena auzoa 
(500 euro)

17 Dirulaguntzak 
Gabonetako 
jardueren 
batzordearentzat

Transferentziak 
Gabonetako 
jardueren 
batzordeentzat, 
Gabonetako jaiak 
egiteko

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Sustatzea gizarteak parte 
hartzen duela Gabonetako 
jardueretan

1.200 euro 338.481.018
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Merkataritza eta lankidetza

ZK.
LANKIDETZA 

GAIAREN 
DESKRIBAPENA

HARTZAILEA EMATEKO 
MODUA

LORTZEKO  
EPEA HELBURUAK

AURREIKUSITAKO 
URTEKO 

AURREKONTUA
PARTIDA

11 Ostalaritzako nahiz oro 
har merkataritza arloko 
establezimenduentzako 
dirulaguntza.

Ostalaritzako nahiz oro 
har merkataritza arloko 
establezimenduak.

Lehia askea 2016/2018 Kultura sorkuntza eta kultura 
jardueran gizarte partaidetza 
bultzatzea, eta gizarte bizitzari 
eragitea.

8.000,00 334.481.016

Aurkezteko epea 
dirulaguntzak 
urtero arautzen 
dituzten oinarrietan 
jasotzen da

19 ACICSArekiko 
lankidetza hitzarmena

ACICSA Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Udalerrian merkataritza 
sustatzea

2.500 euro 430.481.014Hitzarmena
20 Udalbiderekiko 

lankidetza hitzarmena
Udalbide Zuzeneko 

kontzesioa
2016/2018 Interes publiko eta sozialeko 

helburuak dituzten beste 
erakunde batzuekiko lankidetza 
bultzatzea 1 euro 942.481.010Hitzarmena

21 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako 
Kuadrillaren partaide da eta 
dirua transferitzen du Kuadrillak 
Udalari hirigintza zerbitzua 
emateko. 35.000 euro 150.421.002

22 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako 
Kuadrillaren partaide da eta 
dirua transferitzen du Kuadrillak 
Udalari ingurumen zerbitzua 
emateko. 25.700 euro 170.421.002

23 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako 
Kuadrillaren partaide da eta 
dirua transferitzen du Kuadrillak 
Udalari gizarte zerbitzua 
emateko. 19.700 euro 230.421.002

24 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako 
Kuadrillaren partaide da eta 
dirua transferitzen du Kuadrillak 
Udalari enplegu eta prestakuntza 
zerbitzua emateko. 9.100 euro 241.421.002

25 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako 
Kuadrillaren partaide da eta 
dirua transferitzen du Kuadrillak 
Udalari kultura zerbitzua 
emateko. 26.400 euro 330.421.002

26 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako 
Kuadrillaren partaide da eta 
dirua transferitzen du Kuadrillak 
Udalari artxibategi zerbitzua 
emateko. 6.400 euro 332..421.002

27 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako 
Kuadrillaren partaide da eta 
dirua transferitzen du Kuadrillak 
Udalari euskara zerbitzua 
emateko. 2.200 euro 335.421.002

28 Transferentzia Arabako 
Lautadako Kuadrillari

Arabako Lautadako 
Kuadrilla

Transferentzia 2016/2018 Udala Arabako Lautadako 
Kuadrillaren partaide da eta 
dirua transferitzen du Kuadrillak 
Udalari izaera orokorreko zerbitzu 
mankomunatuak emateko. 44.300 euro 920.421.002

29 Partzuergoentzako 
transferentzia

Entzia eta Iturrietako 
partzuergoa

Transferentziak 2016/2018 Udalak, Entzia eta Iturrietako 
partzuergoetako partaidea 
denez, dirua jartzen du onura 
publikoko mendiak kudeatzen 
dituzten erakunde horien 
funtzionamendurako. 660 euro 414.421.001

30 Partzuergoentzako 
transferentziak

Entzia eta Iturrietako 
partzuergoak

Transferentziak 2016/2018 Udalak, Entzia eta Iturrietako 
partzuergoetako partaidea 
denez, dirua jartzen du onura 
publikoko mendiak antolatzeko 
planetarako. 6.607 euro 414.721.001

32 Transferentziak Ur 
Partzuergoari

Arabako Ekialdeko 
Urkidetzan

Transferentziak 2016/2018 Udala Ekialdeko Lautadako 
Partzuergoko kide denez, 
dagokiona ekarri beharko du, 
mantentze hidraulikoa dela eta 1 euro 161.421.003

33 Transferentziak Ur 
Partzuergoari

Arabako Ekialdeko 
Urkidetza

Transferentziak 2016/2018 Udala Ekialdeko Lautadako 
Partzuergoko kide denez, 
dagokiona ekarri beharko du, 
obra hidraulikoak direla eta 1 euro 161.721.003
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Kirolak

ZK.
LANKIDETZA 

GAIAREN 
DESKRIBAPENA

HARTZAILEA EMATEKO 
MODUA

LORTZEKO  
EPEA HELBURUAK AURREIKUSITAKO URTEKO 

AURREKONTUA PARTIDA

16 Kirol elkarte eta 
klubekiko lankidetza 
hitzarmena

Kirol elkarte eta 
klubak

Zuzeneko 
kontzesioak

414.421.001 Gizarte garapena 
sustatzea kirolen 
bitartez

Salvatierra kirol elkartea (20.750 euro)

341.481.002

Hitzarmenak Agurain saskibaloi kluba (7.500 euro)
Club Atlético Santa Maria (2.113 euro)
Oriamendi Lezao kluba (3.850 euro)
Manu Yanke mendi kluba (2.500 euro)
Arabarrak kirol kluba (3.300 euro)
Luzatzen kirol kluba (570 euro)
Ventidero bolajoko kluba (500 euro)
Koi Aikido-Jo (1.636 euro)
Agurain ezkutaritza (900 euro)
Lezao pilota kluba (1.648 euro)
Agurain igeriketa kluba (1.000 euro)
Hezi eta Hazi taekwondo kluba(1.552 euro)
Tenka Soka kirol kluba (325 euro)
Hockey lineako kluba (660 euro)
Beste batzuk (19 euro)

17 Galzar Agurain 
kirol eta kultur 
elkartearekiko 
lankidetza hitzarmena

Galzar Agurain 
kirol eta kultur 
elkartea

Zuzeneko 
kontzesioa

2016/2018 Lehiarik gabeko 
jolas helburua 
duen kirol 
jarduera eta 
kiroltasunezko 
izpiritua sustatzea 
lehen hezkuntzako 
haurren artean. 5.000 euro 341.481.020Hitzarmena

18 Arabarrak kirol taldea, 
Lezao pilota kluba, 
Ventidero bolajoko 
kluba, Hiru Haundiak 
elkartearekiko 
lankidetza 
hitzarmenak

Arabarrak kirol 
taldea, Lezao 
pilota kluba, 
Ventidero bolajoko 
kluba, Hiru 
Haundiak elkartea

Zuzeneko 
kontzesioak. 
Hitzarmenak

2016/2018 Udalerriko 
elkarteetan 
eta klubetan 
kirol lehiaketak 
sustatzea

Arabarrak kirol kluba (9.200 euro)

341.481.013

Lezao pilota kluba (1.140 euro)
Ventidero bolajoko kluba (800 euro)
Hiru Haundiak Elkartea (620 euro)
Agurain ezkutaritza (1200 euro)
Tenka Soka kirol kluba (800 euro)

Ingurumena

ZK.
LANKIDETZA 

GAIAREN 
DESKRIBAPENA

HARTZAILEA EMATEKO 
MODUA

LORTZEKO  
EPEA HELBURUAK

AURREIKUSITAKO 
URTEKO 

AURREKONTUA
PARTIDA

1 Ama Lur Natura 
elkartearekiko 
hitzarmena

Ama Lur 
Natura 
Elkartea

Zuzeneko 
emakida 
hitzarmena

2016/2018 Gizarte garapenerako programa 
bat, natura ondarearen 
zabalkundea eta ingurumenaren 
zaintzaren sustapena direla medio 1.000,00 172.481.019
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Euskara

ZK.
LANKIDETZA 

GAIAREN 
DESKRIBAPENA

HARTZAILEA EMATEKO 
MODUA LORTZEKO  EPEA HELBURUAK

AURREIKUSITAKO 
URTEKO 

AURREKONTUA
PARTIDA

12 Pertsona fisikoentzako 
dirulaguntzak, euskara 
ikasteko

Pertsona fisikoak Lehia askea 2016/2018 Aguraingo biztanleen 
aldetik euskararen 
normalizazioa 
sustatzea.

10.000,00 335.480.001

Aurkezteko epea 
dirulaguntzak urtero 
arautzen dituzten 
oinarrietan jasotzen da

13 Erakunde eta 
ikastegientzako 
dirulaguntzak, euskara 
normalizatzeko

Erakundeak eta 
ikastegiak

Zuzeneko 
kontzesioak

2016/2018 Euskararen 
normalizazioa sustatzea

Araba euskaraz aurreikusita 
urtero (625 euro)

335.481.001

2016ko dotazioa: 3.750,00 euro
Nafarroa Oinez (625 euro)
Herri Urrats (625 euro)
Korrika (625 euro), egiten 
denerako
Lautada Ikastola (30.000 euro)
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