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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA

346/2016 Foru Agindua, uztailaren 14koa, zeinaren bidez onartzen baita ondasunen inbentarioa 
egiteko Arabako toki erakundeentzako 2016rako dirulaguntzetarako deialdia eta hura arautuko 
duten oinarriak

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 bitar-
teko 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.

Kontsideraturik beharrezkoa dela oinarri argi eta zehatzak ezartzea dirulaguntza horiek 
eskuratzeko, eta oinarri horiek objektibotasun, lehia eta publizitatearen printzipioak ber-
matu behar dituztela, eta, halaber, aplikatuz Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzen eta 
Transferentzien Foru Arauak (3/1997 Foru Araua) ezarritakoa, hona hemen ondasunen inben-
tarioak egiteko toki erakundeentzako dirulaguntzak arautuko dituzten oinarriak.

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenez baliatuz,

XEDATZEN DUT

Lehena. Onartzea 346/2016 Foru Agindua, uztailaren 14koa, zeinaren bidez onartzen baita 
ondasunen inbentarioa egiteko Arabako toki erakundeentzako 2016rako dirulaguntzetarako 
deialdia eta hura arautuko duten oinarriak.

Bigarrena. Onartzea deialdi hau arautuko duten oinarriak, zeinak espedienteari erantsita eta 
Foru agindu honen eranskin gisa baitoaz.

Hirugarrena. Dirulaguntzak, berriz, Arabako Foru Aldundiaren 2016. urterako 
10.2.02.13.01.640.00.01 aurrekontu partidaren kontura finantzatuko dira (16.1.16 multzoa, 10-26 
lerroa, xedapen erreferentzia: 105-3260/000).

Gasteiz, 2016ko uztailaren 14a

Diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapenaren eta  
Lurralde Orekaren Saileko foru diputatua
MARÍA PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO

Lurralde Orekaren zuzendaria
IÑAKI GUILLERNA SAENZ
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ERANSKINA

Kontzejuei ondasun inbentarioak egiteko dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak

Lehenengoa. Deialdiaren xedea.

Arabako kontzejuek ondasun inbentarioak egitean eragindako gastuak finantzatzen 
laguntzea.

Bigarrena. Erakunde onuradunak

Deialdi honetako baldintzak betetzen dituzten Arabako kontzejuak izan ahalko dira onuradun.

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 ehuneko 80 baino gehiago.

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 75.000 euro baino gehiago, zenbateko hori Arabako 
Foru Aldundiaren gastu aurrekontuetako 10.2.02 13.01 640.00.01 partidan horrexetarako gaitua 
izanik, deialdiaren unean indarrean dagoen multzoko partidan, alegia..

Kontzeju bakoitzeko, gehienez ere, 7.500 euro emango dira guztira.

Bosgarrena. Eskaerak aurkeztea. Epea.

Eskaerak aurkezteko, 30 egun naturaleko epea egongo da, oinarri hauek ALHAOn argitaratu 
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 Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 38.4 artikuluan 
ezarritako moduan.
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Aurkeztutako eskaerek ez badituzte betetzen adierazitako baldintzak, Ekonomia Garapena-
ren eta Lurralde Orekaren Sailak 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 Zerbitzua da.

2. Balorazio irizpideak.

Diruz lagunduko diren lanak hautatzeko, aurkeztutako eskaerak ezin badira hornitu aurre-
kontuan izendatutakoarekin, honako lehentasun irizpide hauei jarraituko zaie:

Inbentarioa eginik izatea deialdi hau egin baino lehen. 50 puntu.

kontzejuak azken ekitaldi itxian izandako diru sarrerak biztanle kopuruaren artean zatituta 
ateratzen den ratioaren alderantzizkora, 35 puntu emango dira, formula honen arabera:

Pi = 35 x Rb/Ri

Pi berdin Kontzeju bakoitzari esleitutako puntuak.

Ri berdin Baloratzen den kontzeju ratioa.

Rb berdin Biztanleko diru sarrera indize txikiena duen kontzejuaren ratioa.

Udalerri bereko hainbat kontzejuk elkarrekin aurkeztea eskaera, 15 puntu.

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 Zerbitzua izango da prozedura izapidetzeko eskumena duen or-
ganoa.

2. Lurralde Orekaren Zerbitzuko 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 Herri administra-
zioen araubide juridiko eta administrazio prozedura erkidearen Legeak ezartzen dituen epeetan 
(30/1992 Legea, azaroaren 26koa, 4/1999 Lege urtarrilaren 13koak aldatua).

Aurkeztutako eskaerak deialdian ezarritako irizpideen arabera erkatu ondoren, balorazio 
batzordeak txostena egingo du ebaluazioaren emaitza zehaztuz, eta, beharrezkoa bada, eskae-
ren arteko lehentasuna ezarriko du.

3. Ez da egongo entzunaldiko izapiderik, ebazpena emateko ez baitira aintzat hartuko entitate 
onuradunek aurkeztutako gertaerak eta agiriak baino.

4. Toki Administrazioaren 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, entitate onuradunek ezetsitzat jo ahal 
izango dute eskaera.
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5. Eskaera bakoitzari dagozkion izapideak bete eta gero, Ekonomia Garapenaren eta Lurralde 
orekaren Saileko diputatuari aurkeztuko zaizkio, eta hark ebatziko ditu dagokion Foru Arauaren 
bidez, zeinak amaiera emango baitio administrazio bideari.

6. Dirulaguntzak emateko ebazpenean jaso beharko da dirulaguntza zein entitate onuraduni 
eman zaien, eta espresuki adierazi gainerako eskaerak ezetsi egin direla.

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, Herri Administrazioen Araubide 
Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 59. artikuluan ezarritakoaren 
arabera (30/1992 Legea, azaroaren 26koa, beste honek aldatua: 4/1999 Legea, urtarrilaren 13koa).

9. Ebazpenak amaiera emango dio administrazio bideari, eta, beraren kontra, administra-
zioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da administrazioarekiko auzietarako Gasteizko 
aretoan, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen Legearen 8. artikuluan ezarri-
takoaren arabera (29/1998 Legea, uztailaren 13koa).

Zuzenean aurkatu ezean, aukerakoa izango da berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea, eba-
zpena eman zuen organoaren beraren aurrean, hilabeteko epean, Herri Administrazioen 
Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 116. eta 117. artikuluetan 
xedatutakoaren arabera (30/1992 Legea, azaroaren 26koa, beste honek aldatua: 4/1999 Legea, 
urtarrilaren 13koa).

Bederatzigarrena. Esleipena eta baldintzen plegua.

Dirulaguntzaren onuradun gertatzen den erakundeak ondasunen inbentarioa egiteko lanak 
esleituko ditu, aldez aurretik baldintza administratibo eta teknikoen plegua onarturik; Foru 
Aldundiak, horretarako, toki erakunde onuradunen esku jarriko du plegu horien eredu bat, 
erreferentzia gisa baliatzeko.

Hamargarrena. Erakunde onuradunek aurkeztu beharreko agiriak, epeak, eta horiek ez be-
tetzearen ondorioak.

Dirulaguntzen onuradun gertatzen diren erakundeek inbentarioa egiteko lanek eragindako 
gastuak frogatu beharko dituzte dagozkien ordainagirik aurkeztuz; diruz lagundutako ondasun 
inbentarioaren ale bat aurkeztu beharko dute, dirulaguntza esleitzeko foru aginduan ezarritako 
epean.

Hamaikagarrena. Zainketa Batzordea.

Baldintza teknikoen pleguan jasotako xedapenen arabera, Foru Aldundiak teknikari batzuk 
izendatuko ditu, inbentarioaren lanak behar bezala egingo direla zaintzeko batzordea eratuko 
dutenak toki erakunde onuradunaren eta enpresa esleipendunaren ordezkariekin batera.<0}

Hamabigarrena. Informazioa emateko betebeharra.

Erakunde onuraduna behartuta dago Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak eta Kontuen 
Epaitegiak edo beste organo eskudun batzuek eskatzen dioten informazio guztia ematera.

Hamahirugarrena. Dirulaguntzen bateragarritasuna.

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.
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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 
kontzejuak.

Hamalaugarrena. Dirulaguntza galtzea.

Erakunde onuradunek galdu egin ditzakete deialdi honetan emandako dirulaguntzak, aldez 
aurretik espedientea hasita, Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzen eta Transferentzien 
Foru Arauak (3/1997 Foru Araua) eta Lege Orokor Dirulaguntzenak (38/2003 Legea, azaroaren 
17koa) ezarritako kasuetan.

Dirulaguntza galtzen bada espedientearen bertutez, lehen aipatutako xedapenetan ezarritako 
zehapen araubidea ezarriko da.

Hamabosgarrena. Publizitatea.

Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da.

Hamaseigarrena. Errekurtsoak.

Deialdi hau zein haren ondorioz sortutako administrazio egintza oro inpugna daiteke, Herri 
administrazioen araubide juridiko eta administrazio prozedura erkidearen Legeak ezarritako 
kasuetan eta eran.

Hamazazpigarrena. Hondarreko klausula.

Oinarri hauek xedatu gabekoetan, berriz, Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntzen eta 
transferentzien Foru Arauak (3/1997 Foru Araua) eta Lege Orokor Dirulaguntzenak (38/2003 
Legea, azaroaren 17koa) arautzen dutena ezarriko da, bai eta aplikatzekoak zaizkien gainerako 
arauetan ezarritakoa ere.
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