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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARTZINIEGAKO UDALA

2018-2019 dirulaguntzetarako udal plan estrategikoaren hasierako onespena

Udalbatzak, 2017ko azaroaren 23ko osoko bilkuran, ondokoa erabaki zuen:

LEHENENGOA. Artziniegako Udalaren dirulaguntzetarako plan estrategikoa hasieran ones-
tea, hemen jasotzen den bezala idatzita:

2018-2019 dirulaguntzetarako udal plan estrategikoa

Helburu orokorrak

Azaroaren 17ko 38/2003 Legean jasotako lege agindua betetzea. Lege horrek, bere 8.1 artiku-
luan, behartu egiten ditu dirulaguntzak eman nahi dituzten udalak dagokien plan 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.

Azkenik,, udalaren dirulaguntzen kudeaketa arrazionalizatzea, haren plangintzan zeharkako-
tasunez, prozeduretako sistematikotasunez eta haren ebaluaketarako tresna tekniko aurreratuez 
hornituz.

ARRAZOIBIDEA

Azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, dirulaguntzen orokorrak, 8.1 artikuluan xedatutakoa oina-
rrizkoa da eta, horregatik, dirulaguntzak eman nahi dituzten udal guztiek dagokien dirulaguntza 
plan 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.

Eraginkortasuna hobetzeko, legerian aurreikusten da dirulaguntzen plan estrategiko bat 
prestatu beharra, urte anitzekoa, eta korporazioak elkarteekin, klubekin, irabazteko xederik 
gabeko fundazioekin, bestelako erakundeekin eta pertsona fisikoekin egin ditzakeen lankidetza 
hitzarmenak edo dirulaguntzak sortu baino lehenagokoa, dirulaguntzen ordenantza orokorrean 
aurreikusten denaren arabera.

Plan estrategiko hori urtero eguneratu daiteke, ekitaldi bakoitzerako aurrekontuan ezarri-
takoarekin bat etorriz.

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

1. KAPITULUA. PRINTZIPIO OROKORRAK

1. ARTIKULUA.

Udal honek 2018-2019 aldian dirulaguntzak ezartzea, plan honetan jasotakoaren arabera 
egingo da.
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2. ARTIKULUA.

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

3. ARTIKULUA.

Dirulaguntzak emango dira baldin eta aurrekontu egonkortasunaren helburuak betetzen 
badira. Hortaz, onartzen diren aurrekontu esleipenak eta horiek ematea arautzen duten oinarriak 
aipatutako helburuetara moldatu beharko dira unean-unean.

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.

Plan 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 berdintasuna-
ren, inklusioaren eta bereizkeriarik ezaren printzipioetara moldatzen direnetz kontrolatzea eta 
aztertzea.

— Eta berariaz, plan estrategikoaren egokitasuna etengabe egiaztatzea. Alegia:

• Planaren justifikazioa gizarte ikuspuntutik.

• Atenditzen dituen herritarren beharrizanak.

• Finantza gaitasuna.

• Udalak arlo horretan duen eskumena azaltzea.

• Dirulaguntza lerro hau ez aplikatzearen azterketa.

6. ARTIKULUA.

Tokiko Gobernu Batzordeak dauka esleituta kudeaketa ekonomikoa garatzeko eginkizuna eta, 
beraz, dirulaguntzetarako plan estrategikoa betearaztea, hura izanik laguntzak eta dirulaguntzak 
emateko eskuduna, ekainaren 29ko 87/2015 Dekretuaren arabera.

Beraz, dirulaguntza programak nahikoa eta egokia den aurrekontu zuzkidura izateko bal-
dintzaren pean egongo dira.

Dirulagintzak eta zuzeneko emakidak (hitzarmenak) eman aurretik hitzarmena eta gastua 
onartu beharko dira, Artziniegako Udalaren aurrekontu arauetan xedatutakoaren arabera.

Eta azkenik, eta dirulaguntzak eman aurretik, emakida arautzeko arauak edo oinarriak onartu 
beharko dira.
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2. KAPITULUA. PLANAREN EDUKIA

7. ARTIKULUA.

Plan honetan indarreko aldirako aurreikusten diren laguntza eta dirulaguntzen emakidak, 
eranskinetan, honako hauek jasotzen ditu:

• Erdietsi nahi diren helburuak.

• Aplikagarria den emakida mota.

• Norentzat diren.

• Urteroko aurrekontuetan ezarritako diru kopurua.

• Aurrekontu aplikazioa.

8. ARTIKULUA.

Plan hau bost eranskinetan eraturik dago, aurrekontuetan 2018-2019 ekitaldirako aurreikus-
ten den dirulaguntza jarduerarekin bat etorriz.

• I. eranskinean kultura eta kirol arloaren dirulaguntza jarduera zerrendatu eta banakatzen da.

• II. eranskinak gizarte ongizate, lankidetza eta garapen arloaren dirulaguntza jarduera 
banakatzen du.

• III. eranskinak euskara arloko aurrekontu jarduera banakatzen du.

• IV. eranskinak hezkuntza arloko aurrekontu jarduera banakatzen du.

• V. eranskinak museo jarduera banakatzen du.

•  VI. eranskinak osasun jarduera banakatzen du.

9. ARTIKULUA.

Eranskin bakoitzak aurrekontuetan aurreikusitako dirulaguntzak antolatzen ditu, irizpide 
hauek erabiliz:

— Xedea. Irizpide honen pean dirulaguntzari emango zaion xedea zehazten da. Xede hori 
ebaluatu egingo da gero.

— Kudeatzeko modua. Irizpide honek emateko aplikatu behar den prozedurari dagokion au-
rreikuspena bereizten du, dirulaguntzen udal ordenantzaren II. eta III. kapituluetan horretarako 
ezarritako printzipio orokorren eta baldintzen arabera.

— Zenbatekoa. Dirulaguntza bakoitzarentzat aurreikusitako diru izendapenari dagokiona.

3. KAPITULUA. DIRULAGUNTZEN ONURADUNAK ETA GAIAK 

10. ARTIKULUA.

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

11. ARTIKULUA.

Artziniegako Udalak urtero ezarriko ditu dirulaguntzak arlo hauetan:

a. Kultura eta kirolak.

b. Ongizatea eta garapenerako lankidetza .

c. Euskara.

d. Hezkuntza.

e. Museoak.

f. Osasuna.
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4. KAPITULUA. DIRUZ LAGUNDUTAKO PROGRAMEN 
ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA.. EMAITZEN ANALISIA 

12. ARTIKULUA.

Dirulaguntza bakoitzaren eraginkortasuna hobeto aztertzeko, organo emaileak, udal 
zerbitzuetako teknikariek txostena egin ondoren, diruz lagundutako jarduera eta ekintzei nahiz 
lortutako helburuei buruzko justifikazio arrazoitu bat eskatuko die haren onuradunei.

13. ARTIKULUA.

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.

5. KAPITULUA. DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUEREN FINANTZA KONTROLA. 

14. ARTIKULUA.

Diruz lagundutako jardueren finantza kontrola udal kontuhartzailetza orokorrari dagokio. 
Horretarako, diruz lagundutako zenbatekoak ordaintzeko egiazko datak aztertuko ditu espe-
diente bakoitzean aurreikusitako datekin alderatuz, baita erabilitako ordainbideak eta onuradun 
bakoitzari dirulaguntza lortzeko eskatutako baldintzen justifikazio zuena ere.
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• I. eranskina: Kultura eta kirol arloaren dirulaguntza jarduera 

AURREKONTU 
APLIKAZIOA AZALPENA KONTSIGNATUTAKO 

KREDITUAK GUZTIRA MODALITATEA

341.481.001 Hitzarmena Gueñesko Udalarekin. Sodupeko igerilekuetarako txartelerako dirulaguntza 1.500,00. hitzarmena

341.481.002 Kirol jarduerak 4.500,00. lehia

330 481002 Kultura jardueretarako dirulaguntza 3.000,00. lehia

• II. eranskina: Ongizate, lankidetza eta garapen arloaren dirulaguntza jarduera 

AURREKONTU 
APLIKAZIOA AZALPENA KONTSIGNATUTAKO 

KREDITUAK GUZTIRA MODALITATEA

230.481.007 Jubilatuen kluba. 500,00 hitzarmena

230.481.008 Garapenerako lankidetza 2.100,00. hitzarmena

• III. eranskina: Euskara arloko dirulaguntza jarduera 

AURREKONTU 
APLIKAZIOA AZALPENA KONTSIGNATUTAKO 

KREDITUAK GUZTIRA MODALITATEA

335.481.009 Euskara ikastaroak 1.800,00. lehia

• IV. eranskina: Hezkuntza arloko dirulaguntza jarduera 

AURREKONTU 
APLIKAZIOA AZALPENA KONTSIGNATUTAKO 

KREDITUAK GUZTIRA MODALITATEA

323.480.000 Barratxi GE, talde psikopedagogikoa. 11.700,00 hitzarmena

323.480.008 Barratxi GE, eskolaz kanpoko jarduerak 7.100,00 hitzarmena

323.480.009 Barratxi GE, haurtzaindegiko teknikari aditua 17.730,00 hitzarmena

• V. eranskina: Museo arloko dirulaguntza jarduera 

AURREKONTU 
APLIKAZIOA AZALPENA KONTSIGNATUTAKO 

KREDITUAK GUZTIRA MODALITATEA

333.480.000 Artea elkarte etnografikoa (jarduerak). 6.000,00 hitzarmena

333.480.001 Artea elkarte etnografikoa (egunero zabaltzea). 29.000,00 hitzarmena

334.481.001 Artea elkarte etnografikoa (margolaritza lehiaketa) 2.000,00 hitzarmena

• VI. eranskina: Osasuna

AURREKONTU 
APLIKAZIOA AZALPENA KONTSIGNATUTAKO 

KREDITUAK GUZTIRA MODALITATEA

311.481.001 Hirua elkartea. Katu kolonien kontrola 2.000,00 € hitzarmena

BIGARRENA. Plan hori jendaurrean jartzea eta interesdunen entzunaldia hastea; horreta-
rako, ALHAOn eta udalaren iragarki taulan argitaratuko dira iragarkiak, eta hogeita hamar egun 
izango dira erreklamazioak edo iradokizunak aurkezteko. Erreklamazio eta iradokizun horiek 
udalbatzak ebatziko ditu. Aipatutako epe horretan iradokizunik edo erreklamaziorik aurkezten ez 
bada, behin-behineko onarpen hau behin betiko onarpen bihurtuko da, udalbatzaren berariazko 
beste erabakiren beharrik gabe.

Halaber, interesdunen eskura dago Artziniegako Udal honen web orrian www.artziniegakoudala.
eus.

http://www.artziniegakoudala.eus
http://www.artziniegakoudala.eus
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HIRUGARRENA. Alkate-udalburua gaitzea gai honi lotutako agiri mota oro izenpetu sinatzeko.

Artziniega, 2017ko abenduaren 26a

Alkatea
IÑIGO GÓMEZ UNZUETA
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