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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 61/2017 Foru Dekretua, abenduaren 29koa. Metodologia onartzea 
Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsetik kuadrillei dagozkien partaidetzak banatzeko

19/1997 Foru Arauak, ekainaren 30ekoak, Arabako Toki Erakundeen Finantziazioaren Foru 
Funtsa arautzen du; hala, foru arau horrek honako aukera hau ezartzen du: funtsaren barruan 
kuadrillentzat baldintzapeko ekarkinak jasotzeko aukera, betiere lurraldeko toki erakundeei 
eskualdeko interesa duten zerbitzuak emateagatik.

Hortaz, 1998. urteaz geroztik, ekarpen baldintzatuak eman dira zerbitzu hauetarako: gizarte 
eta kultura animazioko zerbitzuak, hirigintza diziplina eta ondare eraikia, eta ekonomia eta 
enplegu sustapena.

Udalerriek ontzat jo dituztenez zerbitzu horiek eta kuadrillek beren lurraldea antolatzeko 
ahalmena dutenez, komeni da zerbitzuen multzoa zabaltzea. Horregatik, toki erakundeei zerbitzu 
hauek finantzatzeko aukera handitu zaie: ingurumenaren arloko aholkularitza teknikoa, berdin-
tasunaren arloko aholkularitza teknikoa, euskararen arloko aholkularitza teknikoa eta herritarren 
partaidetzaren arloko aholkularitza teknikoa.

Horregatik, diputatu nagusiorde eta Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saileko 
foru diputatuaren proposamenez, eta Foru Gobernu Kontseiluak gaur egindako bilkuran gaia 
aztertu ondoren,

XEDATZEN DUT

1. artikulua. Helburua

Erregulazioaren helburua da Toki Erakundeen Finantziazioaren Foru Funtsean zerbitzuei 
lotutako finantzazioagatik kuadrillei dagozkien partaidetzak zehazteko sistema bat ezartzea.

Kuadrilla bakoitzari Finantzazioaren Foru Funtsean dagokion partaidetza baldintzatuaren 
barruan finantza daitezkeen zerbitzuak honako hauek dira:

Gizarte eta kultura sustapena.

Ekonomia eta enplegu sustapena.

Aholkularitza teknikoa hirigintzaren eta kultura ondare higiezinaren arloan.

Ingurumenaren arloko aholkularitza teknikoa.

Berdintasunaren arloko aholkularitza teknikoa.

Euskararen arloko aholkularitza teknikoa.

Herritarren partaidetzaren arloko aholkularitza teknikoa.

2. artikulua. Ekarkinen izaera

Kuadrillek zehaztutako zerbitzuak finantzatzeko partaidetza gisa jasoko dituzten zenbatekoak 
baldintzapekoak izango dira, hau da, zerbitzuak finantzatzera bideratu behar dira nahitaez.

Nolanahi ere, baldintzapekotasunak men egiten dio zerbitzu desberdinek jasotako ekarkina-
ren multzoari eta, hala, ekarkinak kuadrillak berak banatu ahalko ditu bestelakoak oso-osorik 
edo partzialki finantzatzeko ahalmenak emanez, baldin eta partaidetza zehazteko ezarritako 
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zerbitzu bakoitza ematen bada kuadrilla bakoitzari dagozkion ekarkinak zehazteko ereduan 
kontuan hartutako gutxieneko ardurarekin.

3. artikulua. Gastu finantzagarriak

Honakoak finantzatu ahalko dira:

a) Honako zerbitzu hauen politikak beren eremu geografikoan aurrera eramateko behar den 
pertsonalaren kontratazioa: gizarte eta kultura sustapena, ekonomia eta enplegu sustapena, 
aholkularitza urbanistiko eta teknikoa toki erakundeei, ingurumenaren arloko aholkularitza tek-
nikoa, berdintasunaren arloko aholkularitza teknikoa, euskararen arloko aholkularitza teknikoa 
eta herritarren partaidetzaren arloko aholkularitza teknikoa.

b) Horiek eragindako jardunbide eta lekualdaketa gastuak.

4. artikulua. Aurrera eraman beharreko zereginak

Zerbitzuek bete beharko dituzten zereginak honakoak izango dira gutxien-gutxienik:

A) Kuadrilla bakoitzaren gizarte eta kultura sustapeneko zerbitzuak honako zereginak beteko 
ditu:

a) Hala badagokio, Kultura eta Euskara Sailaren eta Gazteriaren Foru Erakundearen jar-
dueren programazioaren koordinazioa, jarraipena, antolakuntza eta informazioa, kuadrillaren 
lurralde eremuan.

b) Haren eskumenaren arloan txostenak, irizpenak, balorazioak, eta abar egitea, baldin eta 
Kuadrillako Batzarrak, udalek, kontzejuek, Kultura eta Euskara Sailak edota Gazteriaren Foru 
Erakundeak halaxe eskatzen badute.

c) Ikus-entzuleei laguntza eskaintzea eta udalerrietan kultura eta gizarte arloko kontsulten 
inguruan aholkularitza ematea, bereziki, toki erakundeei eta kultura elkarteei.

d) Gizarte eta kultura arloko proiektuen ebaluazioa, haien efizientzia zehaztu ahal izateko.

e) Proiektuak, aurrekontuak prestatzea, aurreko b) letran zerrendatutako erakundeetatik 
edozeinek hala eskatuz gero, eta lanbideari dagozkion gainerako zereginak, betiere kuadrillaren 
lurralde eremuan.

B) Ekonomia eta enplegua sustatzeko zerbitzuak kudeatu, indartu eta babestuko ditu kua-
drilla bakoitzean sortutako ekoizpen sektoreen ekimenak, goragoko erakundeek sustatutako 
politikak ebaluatu eta haien jarraipena egingo du, prestakuntza ikastaroak antolatu eta aurrera 
emango ditu, teknologia berriak ikusi eta ezarriko ditu eta kokapen industriala, turistikoa eta 
zerbitzuetako bideratuko du.

Kontratazioa kuadrillak berak egin dezake edo partaidetza publikoko garapen sozieta-
teek, baldin eta azken horiekin beharrezko akordioak ezarri badira zerbitzua kuadrilla osoari 
eskaintzeko.

C) Aholkularitza urbanistikoko, eraikitako ondareko eta obren ikuskapeneko zerbitzuek 
laguntza eskaini behar diete kuadrilla bakoitzaren jarduketa eremuko toki erakundeei: Kuadri-
llaren Batzarrari, udalei, administrazio batzarrei, betiere eskatutako jarduketen gainean, baina 
honakoak ezinbestekotzat hartuz:

a) Herritarrei laguntza eta aholkuak ematea kontsulta urbanistikoetan eta kultura ondare 
higiezinari buruzkoetan.

b) Txosten eta irizpen teknikoak egitea, bereziki lizentzia urbanistikoak eman aurretikoak, 
balorazioak, neurketak, eta abar, betiere udalen eta kontzejuen eskariz.

c) Obren gaineko txostenak prestatzea, zuinketak ikuskatzea, obrak kontrolatzeko eta 
ikuskatzeko bisitak egitea eta obra amaierako egiaztapen eta adierazpenak ziurtatzea, bereziki 
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Arabako Foru Aldundiak parte hartu edo diruz lagundutakoak, batik bat Obra eta Zerbitzuen 
Foru Plana edo toki erakundeekin lankidetzan jarduteko bestelako lanabesak, bai eta udalek 
diziplina urbanistikoaren edo Ondare Historikoari buruzko Legearen ondorioz abiarazitako zigor 
espedienteetan azaltzen direnak ere.

d) Foru Aldundiak, udalek, kontzejuek edo kuadrillak berak hala eskatuta, aurrekontuak 
prestatzea eta erakunde horiek sustatutako obrak ikuskatzea.

e) Aurri eta mugaketa espedienteetan aholkularitza ematea.

f) Arabako Foru Aldundiaren edo udalen fiskalizazioaren pean jarritako jarduketen inguruan 
aholkularitza ematea eta horiek kontrolatzea, Kultura Ondareari buruzko Legeriak ezarritako 
babes sistemetan jasota baitaude.

Arestian azaldutako zereginak oro har goi arkitektoak garatuz gero, kuadrillari egingo zaion 
ekarpena gehienez ere izango da goi arkitektoarentzat eta arkitekto teknikoarentzat ezarritako 
ekarpenen batuketa. Goi arkitektoaren benetako kostua banaketa eredutik eratorritako ekar-
pen teorikoen batuketa baino txikiagoa izanez gero, ekarpena proportzionalki murriztuko da 
benetako kostuaren heinean.

D) Ingurumenaren arloko aholkularitza teknikoaren zerbitzuak honako zereginak beteko ditu:

a) Arabako Foru Aldundiak ingurumenaren arloan dituen helburu estrategikoekin bat da-
tozen jarduketak edo ingurumenaren helburu estrategikoak dituzten bestelako foru helburu 
estrategikoekin bat datozenak.

b) Ingurumen iraunkortasuna sustatzeko jardunak bultzatzea, bereziki honako hauen in-
guruko jardun eta programak:

— Arabako Lurralde Historikoko Garapen Iraunkorreko planak.

— Arabako Foru Aldundiak iraunkortasun eta ingurumenaren arloan bultzatzen dituen proie-
ktu edo plan berriak.

— Kuadrillek edo toki erakundeek dagokion moduan onarturik dauzkaten iraunkortasuneko 
tokiko estrategiak.

E) Berdintasunaren arloko aholkularitza teknikoaren zerbitzuak honako zereginak beteko ditu:

a) Berdintasunaren arloan programazioa, jarraipena eta ebaluazioa diseinatzea.

b) Ekintza positiboko neurriak diseinatu eta sustatzea.

c) Udalen eta kuadrillaren politika, programa eta ekintza guztietan genero-ikuspegia 
txertatzeko bultzada ematea.

d) Kuadrillaren eta bertako udalen menpeko egitura politiko eta teknikoei eta gainerako 
erakunde eta organoei aholku ematea emakumeen eta gizonen berdintasunaren kontuetan.

e) Udaletako eta kuadrillako langileentzako nahiz herritarrentzako sentsibilizazio eta 
prestakuntza jarduerak diseinatzea.

f) Bizitza bateratzeko gizarte eta komunitate baliabide eta zerbitzuak sustatzea eta 
proposatzea.

g) Bereizkeria egoerak detektatzea eta egoera horiek deuseztatzeko neurriak diseinatzea eta 
sustatzea.

h) Beren helburuak eta eginkizunak direla-eta, emakumeen eta gizonen berdintasuna erdies-
ten laguntzen duten erakunde publiko eta pribatuekin elkarlanean aritzeko eta parte hartzeko 
bideak eta harremanak ezartzea.
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F) Euskara arloko aholkularitza teknikoaren zerbitzuak honako zereginak beteko ditu:

a) Kuadrilla osatzen duten udal guztiei, haien menpeko egiturei eta udalerri horietako elkar-
teei laguntzea euskararen erabilera sustatzen eta areagotzen, eta euskararen ezagutza eta 
erabilera sustatzea Arabako Lurralde Historikoaren eragile ekonomikoen artean, hala eskatzen 
dutenean.

b) Itzulpen zerbitzua eskaintzea berariaz hori eskatzen duten eragile ekonomikoei, betiere 
kuadrillako teknikariak egin duen plangintzaren eta dauzkan baliabideen arabera.

c) ESEParen urteko kudeaketa plana prestatzea (Euskara Sustatzeko Ekintza Plana), zehar-
kakotasuna baliatuz eta udaletako pertsonal teknikoarekin lankidetzan arituz.

d) ESEParen Kudeaketa Planean jasotako jarduera eta programak gauzatzen laguntzea.

e) Zein administrazio publikotan jardun behar duten, haien Erabilera Plana garatzea.

f) Kuadrilla bakoitzeko Euskara Batzordea dinamizatzea.

g) Aktiboki parte hartzea Euskarako Foru Zerbitzuak antolatutako lurraldeko gainerako eus-
kara zerbitzuekin koordinatzeko saioetan, bai eta urteko prestakuntzaren eskaintzan ere.

G) Herritarren partaidetzaren arloko aholkularitza teknikoaren zerbitzuak honako zereginak 
beteko ditu:

a) Herritarren partaidetzaren kudeaketan aktiboki parte hartzea.

b) Herritarren arteko partaidetzaren aldeko kultura berria bultzatzea eta partaidetzarako eta 
harremanetarako eremuak erraztea bai zuzenean bai udalekin eta gizarte eragileekin elkarla-
nean.

c) Administrazioaren barruan lan egiteko molde berria bultzatzea, herritarren partaidetzarako 
zeharkakotasuna bermatuz, eta sail guztiei aholkularitza eskaintzea partaidetza gaietan.

d) Partaidetzarako mekanismo zehatzak planifikatzea eta kudeatzea.

e) Atalaren planak gainerako sailekin diseinatzea, gauzatzea eta ebaluatzea epe labur, ertain 
eta luzeari begira.

f) Lantalde tekniko batean aktiboki parte hartzea aipatutako planak aurrera eramateko.

g) Urteko aurrekontua prestatzeko eta betearazteko beharrezko kudeaketa eta lanak 
gauzatzea (bilerak, kontratazioa, diru-laguntzak).

h) Herritarren partaidetza sustatzeko ekimenak diseinatzea, garatzea eta ebaluatzea eta ad-
ministrazioaren sailekin, lurraldeko udalekin eta eragileekin beharrezko harremanak ezartzea 
horiek abiarazteko.

i) Administrazioaren sailei aholkularitza ematea euren politiketan herritarren partaidetza 
kontuan izan dezaten.

j) Udalerriei aholkularitza ematea herritarren partaidetzaren eremuan.

k) Aktiboki parte hartzea atalaren barne egituretan eta administrazioa ordezkatzea beste atal 
batzuen egituretan, beharrezkoa denean.

l) Zuzendaritzaren komunikazio euskarriak kudeatzea (webgunea, etab.).

m) Zeharkako beste politika batzuen diseinuan eta garapenean parte hartzea (euskara, ber-
dintasuna).

n) Aldez aurretik aipatu ez diren baina agintariek eskatzen dituzten eta lanpostuaren kate-
goriari dagozkion eginkizun guztiak aurrera eramatea.
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5. artikulua. Ekarkinen zenbatekoa zehaztea

Zerbitzu bakoitzaren ekarkinaren onuraduna izateko, kuadrillak zerbitzuaren azken emailea 
izan beharko du gutxienez kuadrillako hiru udalerriren lurralde eremuan.

Gizarte eta kultura animazioko zerbitzuei begira, kuadrilla bakoitzarentzako ekarkina zehaz-
tuko da teknikarien zinezko kontratazioaren arabera. Beraz, ezarpen teorikoa bi teknikariren 
kontratazioan oinarritzen bada eta teknikari bakarra baino ez badago, partaidetza kalkulatuko 
da zinez kontratatutako pertsonala kontuan hartuz.

Ekarkinen zenbatekoa zehazteko, metodologia honi egingo zaio men:

1) Kuadrillek kontratatutako teknikari desberdinen modulu bat ezarriko da. Teknikari 
bakoitzaren aplikatzen zaio kategoriaren arabera:

TEKNIKARI MOTA URTEKO KOSTUA 
2017

Goi arkitektoa 49.387,48

Arkitekto teknikoa 48.068,04

Goi teknikari ekonomialaria 49.387,48

Gizarte eta kultura animazioko teknikaria 30.916,57

Berdintasun teknikaria ertaina 42.000,00

Ingurumen teknikari ertaina 42.000,00

Euskara teknikari ertaina 42.000,00

Herritarren partaidetzarako teknikari ertaina 30.916,57

2) Zerbitzu bakoitzeko gutxieneko dedikazioaren zehaztapena ezartzen da kuadrilla bakoit-
zaren prestazio eremuaren premiak eta zerbitzu bakoitzak aurrera eraman beharreko zereginak 
kontuan hartuz; hona hemen:

a) Aholkularitza urbanistikoaren zerbitzua.

a1/ Goi arkitektoa. Gutxieneko dedikazioa zehazteko, kalkulatzen da zerbitzua ematen den 
eta zuzenbideko 1.250 biztanle edo gehiago dituen kuadrillako udalerri bakoitzean astean jar-
dunaldi bat behar dela hirigintzarekin zerikusia duten gaiak artatzeko eta horiei konponbidea 
emateko eta teknikari horrek aurrera eraman beharreko gainerako zereginak betetzeko. Kuadri-
llako zerbitzua jasotzen duten eta biztanle gutxiago dituzten gainerako udalerriak multzokatzen 
dira emaitzaren guztizkoa 1.250ez zatituz eta 0,50etik gorako hamarrekoen unitatea biribilduz. 
Modu horretan kuadrilla bakoitzarentzat astean beharrezkoak diren jardunaldiei buruzko datua 
ateratzen da.

Foru Aldundiaren ekarkinaren kopurua aurreko atalean ezarritako mailak aplikatzearen on-
dorioz eskuratutako kostuen ehuneko 80a da.

a2/ Arkitekto teknikoa. Teknikari honen gutxieneko dedikazioa zehazteko, erreferentziatzat 
hartzen da zerbitzuaren prestazioa ematen den biztanle guneen kopurua. Guneetarako egiten 
den balorazioa desberdina da bakoitzaren biztanleria kontuan hartuz; izan ere, biztanleriaren 
aldetiko tamaina zenbat eta handiagoa den konplexutasuna eta lan zama ere ordutan eta han-
diagoak dira zerbitzuaren modalitate honetan. Guneetarako balorazio taula honakoa da:

GUNEKO ZUZENBIDEKO BIZTANLERIA APLIKAZIO BALIOA

100 biztanle edo gutxiago 1

100etik gora eta 500 biztanle edo gutxiago 2
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GUNEKO ZUZENBIDEKO BIZTANLERIA APLIKAZIO BALIOA

500etik gora eta 1.000 biztanle edo gutxiago 3

1.000 biztanletik gora 4

Dedikazioa zenbatuko da 30 gune bakoitzeko ezarriz 0,5 aparejadoreko koefizientea ezarriz 
eta balio hori handituz gune kopuruak gora egin ahala, harik eta 1,3 aparejadore edo arkitekto 
teknikoko mugaraino iritsi arte.

Foru Aldundiaren ekarkin kopuru aplikagarria artatzen den udalerri kopuruaren araberakoa 
izango da, argudio honi jarraituz: sei udalerri edo gutxiago egonez gero, ekarkina ehuneko 
80a da, eta 0,005ean murriztuko da udalerri gehigarri bakoitzeko, gutxieneko muga ehuneko 
30a izanik.

b) Ekonomia Sustapeneko Zerbitzua. Gehienez ere goi teknikari bat izango da kuadrilla 
bakoitzeko (Ekonomia edo Enpresa Zientzietako Lizentziatua edo baliokidea).

1) idatz zatian ezarritakoa oinarri kalkulaturiko kostuaren ehuneko 80ko dirulaguntza eman 
ahalko zaie gisa horretako teknikariak kontratatuta dauzkaten kuadrillei.

c) Gizarte eta Kultura Sustapeneko Zerbitzua. Teknikari 1 jarriko da sei udalerriko, eta ko-
efiziente hori aldatu egingo da udalerrien arabera; gehienez ere 2 teknikari eta gutxienez 0 
egongo dira.

Edonola ere, aurreko paragrafoa aplikatzetik ateratzen den koefizientea 2ra igoko da, baldin 
eta 8.000 bizilaguni baino gehiagori ematen bazaie zerbitzua benetan.

1) idatz zatian ezarritakoa oinarri kalkulaturiko kostuaren ehuneko 80ko dirulaguntza eman 
ahalko zaie gisa horretako teknikariak kontratatuta dauzkaten kuadrillei.

d) Ingurumen, berdintasun, euskara eta herritarren partaidetza arloko aholkularitza teknikoko 
zerbitzuak. Gehienez ere goi teknikari bat izango da kuadrilla bakoitzeko.

1) idatz zatian ezarritakoa oinarri kalkulaturiko kostuaren ehuneko 80ko dirulaguntza eman 
ahalko zaie gisa horretako teknikariak kontratatuta dauzkaten kuadrillei.

3) Joan-etorri eta funtzionamendu gastuak. Zinez emandako zerbitzu bakoitzeko, 3.000 
euroko zenbateko finkoa aplikatzen da urtean, bakoitzaren joan-etorri edo funtzionamendu 
gastuak estaltzeko asmoz. 

6. artikulua. Ordaintzeko modua

Zehaztutako zerbitzuak finantzatzeko kuadrilla bakoitzak jaso beharreko partaidetzak (betiere 
aurreko ekitaldian izandako prestazioaren arabera) kontura aurreratuko dira, lau zati berdinetan 
eta hiruhileko natural bakoitzaren lehendabiziko hilean, Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru 
Funtsaren partaidetzen ordainketarekin bat etorriz.

7. artikulua. Kuadrillen betebeharrak

Kuadrillek behar den lankidetza eskaini behar diote Arabako Foru Aldundiari, zerbitzuei 
dagozkien zereginak betetzeko, betiere komunikazio egokia erraztuz, informazioa trukatuz eta 
prestakuntza eta hobekuntza programa orokorretan parte hartuz.

Era berean, toki erakunde horiek honakoa aurkeztu beharko dute ekitaldi bakoitza amaitu-
takoan, hurrengo urteko urtarrilaren 15a baino lehen: teknikari bakoitzak aurrera eramandako 
jarduerei buruzko azalpen memoria, datuak sexuaren arabera bereizita, beharrezko denean; 
hizkera inklusiboa erabili behar da, eta berariaz aipatu behar da nola lagundu duten emaku-
meen eta gizonen arteko berdintasuna lortzen.

Kuadrilla bakoitzak hiru hilik behin kontratatutako zerbitzu bakoitzaren hileko ordainagiriak 
igorri beharko ditu.
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Horretarako, kuadrillek ordainagiri horiek bidali beharko dituzte aurreko idatz zatian ezarri-
takoari jarraituz, eta ekitaldiko laugarren hiruhilekoei dagozkienak nahiz sobera jasotako zen-
batekoan itzulketa ez dira igorri beharko hurrengo ekitaldiko otsailaren 7a baino beranduago.

8. artikulua. Baldintzak ez betetzea

Ezinbesteko zereginak bete ezean edo zehaztutako zerbitzu bakoitzak aurrera eraman beha-
rreko gutxieneko dedikazioa murriztuz gero, ebazpen bidez adieraziko da prestazioaren bene-
tako denboraren proportzionala izango den galera edo murrizketa, betiere ezarritako kopuruak 
edo ordaindutakoak edo ordaintzeko daudenak jasotzeko eta jasotako kopuruak itzultzeko be-
tebeharra, bai eta berandutza interesak ere; halaber, hori ez da oztopo izango bidezkoak izan 
daitezkeen ekintzak abiarazteko.

Aldaketaren berri izanez gero laugarren hiruhilekoari dagokion entrega izan ondoren, kuadri-
llari deskontatu beharreko zenbatekoak kenduko zaizkio aurrekontuaren likidazioaren ondorioz 
duen behin betiko partaidetzatik.

Ez betetzearen ondoriozko zenbatekoak, berandutze interesetatik datozenak izan ezik, 
proportzionalki hainbanatuko dira funtsean parte hartzen duten gainerako toki erakundeen 
artean.

9. artikulua. Ekarkinen likidazioa

Kuadrillek moduluka dituzten gastuak eta joan-etorri teorikoengatik lortzen dituztenak batu 
(banaketa ereduaren aplikaziotik eskuratutakoak), eta batura egiatan izandako gastuak baino 
handiagoa bada, Aldundiak kuadrillari egiten dion ekarkina murriztuko da, Aldundiak kuadrillari 
egiten dion ekarpen teorikoa banaketa ereduan kuadrillari esleitutako gastu teorikoekiko duen 
proportzioan.

Aldeak Aldundiari itzuli beharko zaizkio, eta berriz banatuko dira Toki Erakundeak 
Finantzatzeko Foru Funtsaren likidazioa dagokion ekitaldian egitean.

10. artikulua. Egunerapena

Kontuan hartutako zerbitzuetako langile gastuak finantzatzeko kuadrilla bakoitzak jaso be-
harreko zenbatekoak urtero eguneratuko dira, Estatuaren Aurrekontuei buruzko Legeak sektore 
publikoko langileen soldata baldintzei buruz xedatzen duenaren arabera.

Zerbitzuen benetako dedikazioan aldaketarik egonez gero edo ekarkinen kalkuluan edo 
haren azken emaitzan eragina izan dezakeen bestelakorik gertatuz gero, hori guztia toki 
finantzazioaren arloan eskuduna den sailari jakinarazi beharko zaio urteko diru esleipen indi-
bidualizatua izan aurretik edo hori onartzeko informazio teknikoaren fasean, betiere aldaketa 
zertan datzan eta zein egunetan izan den zehaztuz, beharrezko ondorioetarako eta zehatzago 
ekitaldiko ekarkinak banatzeko eredua berrikusteko. Horren ondoren jakinarazitakoek eragina 
sorraraziko dute hurrengo ekitalditik aurrera.

Lehen xedapen gehigarria

Ingurumen, berdintasun, euskara eta herritarren partaidetza arloko aholkularitza teknikoko 
zerbitzuei dagozkien partaidetzak jasotzen hasteko, interesa duen kuadrilla bakoitzak eskaera 
aurkeztu beharko du pertzepzioa hasi aurretiko ekitaldiaren azaroaren 15a baino lehenago.

Lehen xedapen iragankorra

2018ko ekitaldiari begira, aurreko xedapen gehigarrian ezarritako eskaera aurkezteko mu-
gaeguna 2018ko urtarrilaren 5a izango da.

Xedapen indargabetzailea

Honen bidez, indargabetzen da urriaren 27ko 785/1998 Erabakia, Toki Erakundeak 
Finantzatzeko Foru Funtsetik kuadrillei dagozkien partaidetzak banatzeko metodologia onartu 
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zuena. Partaidetza horiek aipatutako funtsa arautzen duen 19/1997 Foru Araua ezarrita ateratzen 
ziren.

Azken xedapenetatik lehena

Toki finantzazioan eskuduna den sailaren titularrari ahalmenak ematen zaizkio ereduan 
aurreikusi ez den eta azal daitekeen edozein zirkunstantziari irtenbidea emateko.

Azken xedapenetatik bigarrena

Dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean eta eraginak 
izango ditu 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren funtsaren banaketetarako.

Gasteiz, 2017ko abenduaren 29a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

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

Lurralde Orekaren zuzendaria
IÑAKI GUILLERNA SÁENZ
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