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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

KULTURA ETA KIROL SAILA

69/2021 Foru Agindua, martxoaren 5ekoa. Onespena ematea Arabako Lurralde Historikoko eta 
Trebiñuko enklabeko ondasun historiko-artistikoak kontserbatu eta/edo zaharberritzeko esku 
hartzeak egiteko dirulaguntzetarako deialdi publikoari

Kultura eta Kirol Sailak diruz laguntzea aurreikusi du Arabako Lurralde Historikoko eta Tre-
biñuko enklabeko toki erakundeek sustatutako ekimenak, 2021eko ekitaldian, ondasun his-
toriko-artistikoak kontserbatu eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak sustatzeko. Hori guztia, 
honako hauetan xedatutakoaren arabera: Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 Legea, Gaztela eta 
Leongo Kultura Ondarearen uztailaren 11ko 12/2002 Legea, eta 12/2002 Legea aldatzen duen 
abenduaren 22ko 8/2004 Legea.

Horretarako, Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru Dekretuaren bidez 
onetsitako oinarri arautzaileen esparruan, eta ahalik eta zabalkunderik handiena emateko eta 
publikotasun, lehia eta objektibotasun printzipioen eta berdintasunaren eta diskriminaziorik 
ezaren berri emateko, foru agindu honen bidez ezartzen da berariazko esparru arautzailea, eta 
hartara egokitu behar dira kultura ekimenak, Sailak dirulaguntzak eman ditzan.

Aginduzko txostenak aztertu dira.

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onespena ematea Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko on-
dasun historiko-artistikoak kontserbatu eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak egiteko dirula-
guntzetarako 2021eko ekitaldirako deialdi publikoari; gehienez ere 60.000,00 euroko hornidura 
izango du.

Bigarrena. Honako hauek arautuko dute deialdi hau: norgehiagoka bidez ematen diren 
dirulaguntzak arautzen dituzten oinarriek, zeinak Gobernu Kontseiluaren abenduaren 12ko 
50/2019 Foru Dekretuak onetsi baititu, eta ebazpen honen eranskinean ezarritakoak.

Hirugarrena. Foru Agindu honen bidez arautzen diren dirulaguntzak Arabako Foru Al-
dundiaren 2021eko ekitaldiko gastu aurrekontuko partida honen kontura ordainduko dira: 
70.1.03.75.03.762.90.01 (zorpekin erreferentzia: 105.482).

Laugarrena. Organo eskudunak, balioespen batzordeak proposatuta, eman beharreko eba-
zpenak emango ditu gehienez ere sei hilabeteko epean, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik 
aurrera. Gehienezko epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, esan nahiko du 
eskaera ezetsi egin dela.

Bosgarrena. Laguntzak eman edo ukatzen dituen ebazpenaren berri emango zaie erakunde 
eskatzaileei banan-banan elektronikoki, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 43. artikuluan aurreikusitakoarekin.

Seigarrena. Deialdi hau ALHAOn argitaratzea.
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Zazpigarrena. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du. Dena dela, administrazioare-
kiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera, administrazioarekiko auzietarako epaitegian, bat etorriz Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. eta 46.1 artikuluetan aurrei-
kusitakoarekin.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 5a

Kultura eta Kirol Saileko diputatua
ANA M. DEL VAL SANCHO

Kultura zuzendaria
Mª INMACULADA SÁNCHEZ ARBE

Eranskina

Dirulaguntza deialdia, Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko ondasun 
historiko-artistikoak kontserbatu eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak egiteko

1. artikulua. Deialdiaren xedea

Deialdiaren xedea da dirulaguntzak ematea Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko 
enklabeko toki erakundeek sustatutako ondasun historiko-artistikoak kontserbatu eta/edo 
zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko, 2021eko ekitaldian, Foru Gobernu Kontseiluaren aza-
roaren 12ko 50/2019 Foru Dekretuak xedatutakoaren esparruan, zeinaren bidez onetsi baitziren 
Kultura eta Kirol Sailak norgehiagoka bidez dirulaguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak.

Jardun horiek lege hauek xedatutakoaren arabera egingo dira: Euskal Kultura Ondarearen 
maiatzaren 9ko 6/2019 Legea, Gaztela eta Leongo Kultura Ondarearen uztailaren 11ko 12/2002 
Legea, eta 12/2002 Legea aldatzen duen abenduaren 22ko 8/2004 Legea.

2. artikulua. Dirulaguntza emateko prozedura

Dirulaguntza hauek norgehiagoka bidez emango dira.

3. artikulua. Aurrekontu egozpena

Dirulaguntzen zenbateko osoak ezingo du inola ere gainditu helburu horretarako bidera-
tutako hornidura, hau da, 60.000,00 euro, zeina Arabako Foru Aldundiaren 2021eko ekitaldiko 
gastu aurrekontuaren “toki erakundeetako ondasun higikorrak zaharberritzeko dirulaguntza” 
izeneko 70.1.03.75.03.762.90.01 aurrekontu partidaren kontura ordainduko baita.

4. artikulua. Dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa

Esleitu beharreko dirulaguntza bakoitzaren kopurua izango da 9. artikuluan horretarako eza-
rritako ehunekoen aplikaziotik ateratzen dena, eta, edonola ere, ez du inola gaindituko 40.000,00 
euroko kopurua eskaera bakoitzeko. Kultura eta Kirol Sailaren ekarpena ez da inbertsioa egin 
ondoren guztira izan den kostuaren ehuneko 80 baino handiagoa izango.

Arabako Foru Aldundiak, konplexutasun tekniko bereziarengatik nahiz balio historiko-ar-
tistikoagatik gomendagarria denean, idatzi beharreko proiektuak idatzi ahal izango ditu, bere 
zerbitzu teknikoen bitartez.
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5. artikulua. Erakunde onuradunak eta betekizunak

1. Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko udalak, kuadrillak eta bestelako toki 
erakundeak izango dira erakunde onuradunak. Horretarako, diruz laguntzeko diren ekintzen 
sustatzaile moduan jardun behar dute.

Deialditik kanpo geratzen dira Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru Dekre-
tuaren hirugarren klausulan jasotzen diren egoeretan dauden erakundeak. Dekretu horrek ones-
pena eman zien Kultura eta Kirol Sailak dirulaguntzak norgehiagoka bidez ematea arautzeko 
oinarri orokorrei.

2. Kontserbatu eta/edo zaharberritzeko esku hartzeen kasuan, dirulaguntzaren xede diren 
ondasun artistikoen titular izan beharko da edo, bestela, haiek erabiltzeko eskubidea izan (kon-
tratua, hitzarmena, gozamena, etab.), hamar urtez gutxienez deialdi hau ALHAOn argitaratzen 
denetik aurrera.

6. artikulua. Diruz lagundu daitezkeen inbertsioak

Hauetarako eman ahal izango da dirulaguntza:

1. Ondasun historikoak eta artistikoak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzerako esku 
hartzeak, kategoria horretan sartzen direlarik ondasun higiezinak, arkitekturari lotutako elementu 
artistikoak, eta ondare bibliografikoa eta dokumentala, baldin eta Arabako Foru Aldundiaren 
Zaharberrikuntza Zerbitzuak ezarritako esku hartze jarraibideei eta irizpideei jarraituz egindako 
proiektu eta proposamen baten arabera egiten badira.

Ondasun historiko-artistiko hauen kasuan, hauetakoren bat izango dira kontuan:

a) Babes araubideren bat izatea, lege hauek ezarritakoaren arabera: Euskal Kultura Onda-
rearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legea, Gaztela eta Leongo Kultura Ondarearen uztailaren 11ko 
12/2002 Legea, eta 12/2002 Legea aldatzen duen abenduaren 22ko 8/2004 Legea.

b) Katalogatzeko proposamenen batean, garrantzizko arkitektura multzoren batean edo 
Arabako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak edo Gaztela eta Leongo Juntak egindako inbenta-
rioren batean jasoak egotea.

c) Gasteizko Elizbarrutiko Monumentu Katalogoan agertzea.

Ez dira inola ere diruz lagunduko “Auzolan”ak.

Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruzko urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauaren 
29.3. artikuluan ezarritakoa betez, diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak gainditzen 
baditu Foru Gobernu Kontseiluaren ekainaren 19ko 27/2018 Foru Dekretuak ezarritako kopuruak, 
eta kontuan izanda Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legeak 118.1 artikuluan 
kontratu txikietarako ezarritako kopuruak (40.000,00 euro obra gauzatzeagatik egondako kos-
tuaren kasuan, edo 15.000,00 euro ekipamendu ondasunen horniduren edo zerbitzu ematearen 
kasuan), erakunde onuradunak eskaintza bana eskatu beharko die, gutxienez, hiru erakunde 
hornitzaileri, zerbitzua edo ondasuna emateko konpromisoa beren gain hartu baino lehen, 
salbu eta, diruz laguntzeko diren gastuen ezaugarri bereziengatik, nahikoa enpresa ez badago 
zerbitzu edo hornidura hori eskaintzen duenik edo salbu eta gastua dirulaguntza eskatu baino 
lehen egin bada.

Hiru eskaintzak frogagiriekin batera edo, hala badagokio, dirulaguntza eskaeran aurkeztu 
beharko dira. Haien artean aukeratzea eraginkortasun eta ekonomia irizpideei jarraituz egingo 
da eta, aukeratutako eskaintza diru aldetik hoberena ez denean, egindako aukera espresuki 
arrazoitu beharko da memoria batean.

7. artikulua. Eskaerak aurkeztea

Eskaerak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira Arabako Foru Aldundiaren egoitza elek-
tronikoan (https://e-s.araba.eus); horretarako, eskatzaileek sartzeko ziurtagiri digitala izan beharko 
dute aldez aurretik. Egoitza elektronikoan sartzeko bideak zeintzuk diren eta erakunde ziurtatzaile 
batek jaulkitako ziurtagiri elektronikoa non eskatu behar den jakiteko, jo EZAGUTU EGOITZA – 
Nola sartu izeneko atalera.

https://e-s.araba.eus
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Erakunde eskatzaileak Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan dagoen inprimakia 
bete beharko du, informazio honekin batera:

1. Erakundearen organo eskudunak laguntza programatuak eskatzeko hartutako erabakiaren 
ziurtagiria.

2. Proposatutako esku hartzearen proiektu teknikoa eta aurrekontu xehatua, Zaharberrikuntza 
Zerbitzuak eskatutako irizpideen arabera egina (irizpide horiek zerbitzuan bertan eska daitezke: 
restauraciones@araba.eus). Proiektuak hauexek jaso beharko ditu:

— Eskatutako dirulaguntzaren xede den ondare historiko-artistikoaren deskribapen txostena; 
baita haren erabilera eta eginkizunak, baldin eta izaten baditu, eta esku hartzearen tokiaren des-
kribapena ere. Ondare historiko-artistikoaren eta haren kokagunearen dokumentazio grafikoa 
eta/edo argazkiak jaso beharko ditu. Zaharberrikuntza Zerbitzuak beharrezkotzat jotzen badu 
edo arrazoi teknikoengatik beharrezkoa bada, tratamendua zerbitzu horretako instalazioetan 
egin ahalko da.

— Lanen iraupenerako aurreikusitako epea, kontuan hartuta dirulaguntzaren xede den kul-
tura ondasuna entregatzeko epea 2021eko abenduaren 17an amaituko dela.

— Ondasun historiko-artistikoaren kontserbazioan eta zaharberritzean lan egingo duten 
pertsonen titulazioaren kopia. Zuzenean esku hartuko duten pertsonek kultura ondasunak 
kontserbatzeko eta zaharberritzeko titulazio ofizial homologatua izan beharko dute.

3. Ondasun historiko-artistikoaren jabetzaren egiaztagiria edo hura gutxienez hamar urtez 
(ALHAOn deialdia argitaratzen den datatik aurrera zenbatzen hasita) erabiltzeko eskubidea 
egiaztatzen duen titulua. Azken kasu horretan, jabearen baimena ere aurkeztu beharko da, 
dirulaguntzaren xede diren obrak egiteko.

4. Kultura ondasuntzat kalifikatua edo katalogatua izatearen akreditazioa, edukiz gero.

Eskaerek adierazitako betekizunak betetzen ez badituzte, Kultura eta Kirol Sailak interesdunei 
hamar egun emango dizkie akatsak zuzendu edo behar diren agiriak aurkezteko. Hala egin ezean, 
eskaera artxibatu egingo da, eta interesdunak egindako eskaera bertan behera geratuko da.

8. artikulua. Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea hogeita hamar egun naturalekoa izango da, deialdi hau ALHAOn 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta.

9. artikulua. Prozeduraren instrukzioa eta balioespen irizpideak

Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Saileko Zaharberrikuntza Zerbitzua izango da 
prozeduraren instrukziorako organo eskuduna.

Diruz lagundu daitezkeen aurrekontuak: Zaharberrikuntza Zerbitzuak aztertu eta xehakatuko 
ditu eskaeretan aurkeztutako aurrekontuak, aurrekontua diruz lagundu daitekeen erabakitzeko, 
zeinak deialdiaren helburuarekin bat datozen jardunei zuzenean bideratutako lanen atalak ja-
soko baititu. Diruz lagundu daitekeen aurrekontu osoaren kontzeptuan beste azterketa osagarri 
batzuk sartu ahal izango dira, hala nola azterketa historikoak, analitikak, erradiografiak, erre-
flektografia infragorria, eta abar, eta Zaharberrikuntza Zerbitzuak balioetsiko du haiek egokiak 
edo beharrezkoak diren. Halaber, partida ez egokiak baztertu edo, hala badagokio, murriztu ahal 
izango dira, baita gehiegi balioetsitako neurketak edo aurrekontuak ere.

Diruz lagundutako jardun guztiek Arabako Foru Aldundiaren aholkularitza jarraituak beha-
rrezkoak dituen zorroztasun metodologikoa eta espezializazio maila izango dute, Arabako Foru 
Aldundiak ditu-eta kontserbazio, hobekuntza eta zaharberrikuntza arloko eskumenak, Euskal 
Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen arabera.

Esku hartzea urte anitzetarako planifika badaiteke, ezarritako faseak banan-banan justifikatu 
beharko dira, deialdiari egokituta, eta berdin dio gauzatzea batera edo zatika egiten den.

mailto:restauraciones@araba.eus
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Proposatutako esku hartzeen balioespena honako irizpide hauek kontuan izanda egingo da:

a) Esku hartzearen premia: 35 puntu.

b) Balio historiko-artistikoa: 30 puntu.

Hauexek hartuko dira kontuan: babes erregimenen bat daukan kultura ondasunaren adiera-
zpena; udal edo sektore plangintzaren babes katalogoetara sartu izana; Arabako Foru Aldundia-
ren, Eusko Jaurlaritzaren edo Gaztela eta Leongo Juntaren katalogazio proposamenen batean 
bildu izana; garrantzizko arkitektura multzo batekoa izatea, edo eraikina Aldundiak, Gaztela eta 
Leongo Juntak edo Gasteizko Elizbarrutiak egindako inbentarioren batean bildu izana.

c) Kultura aldetik duen esanahia eta interesa: 15 puntu.

Kontuan izango da dirulaguntzaren xede den ondare historiko-artistikoa toki publikoan 
egotea eta bisitatu ahal izatea.

d) Aurkeztutako proiektuaren edo memoria teknikoaren kalitatea: 20 puntu.

Hauek balioetsiko dira: dokumentazio teknikoaren kalitatea; proiektua edo memoria zen-
batean egokitzen zaion proposatutako esku hartzeari; metodologia, baliabide teknikoak eta 
materialak egokiak diren, eta hori guztia proposatutako zaharberritzea kultura ondasunari balioa 
emateari begira egin dadin, bat etorriz aplikatzekoak diren arauekin eta Arabako Foru Aldundiko 
Zaharberrikuntza Zerbitzuak emandako zaharberritze jarraibide eta irizpideekin.

Jardun bakoitzean, aurreko irizpideetako puntuazioak batuko dira, eta batura horren emaitza 
hartuko da kontuan. Horrela lortutako kopuruari zuzenean proportzionala den ehunekoa eslei-
tuko zaio, eta eman ahal den gehieneko dirulaguntza, hots, ehuneko 80, emaitzarik onenari 
emango zaio (91-100). Goitik beherako hurrenkeran, kasu bakoitzean proportzionalki aplikatzen 
dira ehunekoak, era honetan:

91-100 ehuneko 80
81-90 ehuneko 72
71-80 ehuneko 68
61-70 ehuneko 64
50-60 ehuneko 60

Baldin eta dirulaguntzaren xede den jardunak ez badu lortzen 50 puntuko gutxieneko pun-
tuazioa, eskaera ezetsi egingo da.

Hala lortutako ehunekoa diruz lagundu daitekeen aurrekontuari aplikatuko zaio kasu bakoi-
tzean. Horrela kalkulatuko da “proposatutako dirulaguntza”, hau da, jardun bakoitzari dagokion 
laguntza teorikoa. Ezarritako balioespena egin ondoren sortzen den lehentasun ordenaren 
arabera egingo da, eta balioespen handiena duten eskaerei emango zaie lehentasuna, laguntza 
hauen deialdiaren zenbateko osoa osatu arte.

Berdinketa gertatuz gero, lehentasuna emango zaio d), a), b) eta c) ataletan puntuaziorik 
handiena lortu duenari, hurrenez hurren, aurrekontu esleipena agortu arte.

Gerakinik, ezeztatzerik edo uko egiterik izanez gero, zenbatekoak norgehiagoka bidez egin-
dako proposameneko zerrendan deialdian lehenago aintzat hartu ez den hurrengo eskaerara 
bideratu ahal izango dira, betiere ekonomia aldetik bideragarria bada.

10. artikulua. Ebazpena

1. Eskaerak balioespen batzordeak aztertuko ditu, zeinaren lehendakaria Kultura eta Kirol 
zuzendaria izango baita eta mahaikideak Zaharberrikuntza Zerbitzuaren burua eta zerbitzu horri 
atxikitako bi teknikari. Kultura eta Kiroleko Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuari atxikitako pertsona 
batek jardungo du idazkari, eta hark hitza izango du, ez, ordea, botorik.
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Balioespen batzordeak akta egingo du, aurkeztutako eskaerak deialdian ezarritako irizpideen 
arabera erkatu ondoren, eta han, egindako ebaluazioaren emaitza eta eskaeren lehentasun zerrenda  
zehaztuko da, hala badagokio.

2. Eskatzaileei ez zaie entzunaldirik eskainiko, zeren eta, ebazpena ematean, erakunde eska-
tzaileek aurkeztutako gertaerak eta agiriak baino ez dira aintzat hartuko.

3. Organo eskudunak, balioespen batzordeak proposatuta, eman beharreko ebazpena emango 
du gehienez ere sei hilabeteko epean, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Gehienezko 
epea igarota esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, esan nahiko du eskaera ezetsi egin dela.

4. Dirulaguntza jasoko duten eskaerez eta gainerako eskaera guztien esanbidezko ezezpenaz 
gain, eskaera guztien zerrenda jaso ahal izango du dirulaguntza emateko ebazpenak; hau da, oi-
narri arautzaileek pertsona edo erakunde onuradun izateko ezarritako baldintza administratibo eta 
teknikoak bete arren, deialdiak jasotako kredituaren gehienezko kopurua gainditzeagatik onartu 
ez diren eskaera guztien zerrenda jaso ahal izango du dirulaguntza emateko ebazpenak, eskaera 
bakoitzari zenbat puntu eman zaion adierazita, deialdiak jasotako balioespen irizpideen arabera.

5. Ebazpena baiestekoa bada, dirulaguntza zenbatekoa den adieraziko da, nola ordainduko 
den, eragiten zaion jardueraren programa, zer dokumentazio aurkeztu behar den eta zein 
baldintzarekin ematen den dirulaguntza, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen 39/2015 Legearen urriaren 1eko 41. artikuluan ezarritakoaren arabera jakinaraziko 
zaie onuradunei.

6. Laguntza eman edo ukatzen duen ebazpenaren berri emango zaie erakunde eskatzaileei 
banan-banan elektronikoki, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
dearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 43. Artikuluan aurreikusitakoarekin.

7. Ebazpenak amaiera emango dio administrazio bideari. Administrazioarekiko auzi erre-
kurtsoa jarri ahal izango da bi hilabeteko epean, ebazpena ALHAOn argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera, administrazioarekiko auzietarako epaitegian, bat etorriz Administrazioarekiko 
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. eta 46.1 artikuluetan 
xedatutakoarekin.

11. artikulua. Emandako laguntza onartzea

Baldin eta laguntza eman izana argitaratzen denetik hilabete igaro ostean erakunde onura-
dunak berariaz eta idatziz uko egiten ez badio, hura onartutzat joko da.

Prozedurak dirauen bitartean, erakunde onuradunen batek uko egiten badio dirulaguntzari, 
organo emaileak erabakiko du, beste deialdi bat egin beharrik gabe, dirulaguntza ematea pun-
tuazio hurrenkeran hurrengo dagoenari, baldin eta, betiere, onuradunetako baten ukoarekin, 
behar beste kreditu liberatzen bada ezetsitako eskaeretako bati, behintzat, erantzuteko.

12. artikulua. Emandako dirulaguntzak ordaindu eta justifikatzea

1. Gastuak zuzen zerrendatu eta justifikatutakoan ordainduko da dirulaguntza.

2. Esku hartzeari ekitea premiazkoa izateagatik harekin nahitaez hasi behar denean, eta Zahar- 
berrikuntza Zerbitzuaren buruak txostena egin ondoren, emandako dirulaguntzaren ehuneko 40,  
gehienez, aldez aurretik edo kontura ordaindu ahal izango da, foru araudian ezarritakoari jarraituz.

3. Aurrerakina, dirulaguntza emateko ebazpenak hala adierazten badu, ebazpena eman den 
egunetik aurrera ordainduko da.

Gainerakoa, berriz, egindako gastuak behar bezala zerrendatu eta justifikatu ondoren or-
dainduko da, dena batera, aurreko paragrafoan aipatutako “aurrerakina” kenduz. Gastu guztiak 
justifikatzeko agiriak 2021eko abenduaren 17a baino lehen (egun hori barne) aurkeztu beharko 
dira. Dirulaguntzen justifikazioa, betiere, Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 
Foru Dekretuaren hamargarren klausulan ezarritakoaren arabera egin beharko da; foru dekretu 
horren bidez, onespena eman zitzaien Kultura eta Kirol Sailaren dirulaguntzak norgehiagoka 
bidez emateko oinarri arautzaile orokorrei.
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4. Dirulaguntzen onuradun diren erakundeek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte 
2021eko abenduaren 17a baino lehen:

4.1. Diruz lagundutako inbertsioak edo inbertsioek eragindako gastuak justifikatu beharko 
dira, behar bezala zerrendatuta. Dirulaguntza kalkulatzeko oinarri hartutako zenbateko osoa 
adina diruz lagundutakoek, sortutako gastuen eta sarreren fakturak edo frogatzeko balio duten 
gainerako agiriak, merkataritzako arlo juridikoan baliokideak direnak edo administrazioaren 
eragina dutenak aurkeztuko dituzte. Aitzitik, 500,00 euro baino gehiagoko fakturak aurkeztuz 
gero, ordaindu egin direla egiaztatu beharko da.

Gastuak justifikatzeko ez dira onartuko ondoko datu hauek argi eta garbi azaltzen ez dituzten 
ordainagiri edota fakturak:

— Jaulkitzailea, haren izena edo sozietatearen izena eta NANa edo IFZ.

— Hartzailea, haren izena edo sozietatearen izena eta NANa edo IFZ.

— Gastuaren xedea.

— Data.

— Faktura zenbakia.

Halaber, ez dira onartuko justifikazio gastu gisa PFEZaren konturako atxikipenen gaineko 
zerga araudia betetzen ez duten fakturak edo ordainagiriak (PFEZa edo pertsona fisikoen erren-
taren gaineko zerga).

Fakturak ordaindu direla frogatzeko, agiri hauek onartuko dira:

— Bankuko jatorrizko ziurtagiria, non zehaztuko baitira, gutxienez, zenbatekoa, data eta 
ordainketaren edo transferentziaren onuraduna. Ziurtagiri hori izenpetuta aurkeztuko da, eta/
edo bankuaren zigilua daukala.

— Fakturaren jaulkitzaileak izenpetutako eta/edo zigilatutako ziurtagiria; han agertuko dira 
faktura zenbakia, zenbatekoa eta ordainketa data.

— Posta arruntez jasotako banku laburpenak, jatorrizkoak.

— Kontu korronteen libreten kopia konpultsatua, mugimenduak ageri dituena.

— Posta elektronikoz jasotako banku laburpenak edo transferentzia agindu telematikoak, 
ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren zigiluarekin.

— Erosketaren jatorrizko tiketak edo fotokopia konpultsatuak, zenbatekoa ordaindu dela 
egiaztatzen dutenak (merkataritza zentro eta autobideetakoak, bidaia txartelak eta abar), edo 
jatorrizko fakturak edo fotokopia konpultsatuak, enpresa jaulkitzaileak jarritako zigiluarekin, 
adieraziz ordainduta daudela.

Ez da onartuko eskudirutan ordaintzea 2021erako indarreko araudian ezartzen den zenbate-
koa edo handik gorakoa (edo haren kontrabalioa atzerriko dirutan).

Aurreko paragrafoan adierazitako zenbatekoa kalkulatzeko, eta ondasunak entregatzea edo 
zerbitzuak ematea zatika egin bada, batu egingo dira egindako eragiketa edo ordainketa guztien 
zenbatekoak.

Dirulaguntza kalkulatzeko oinarri hartu den gastuen aurrekontu osoa ez bada justifikatzen, 
dirulaguntza jaitsi egingo da gastu txikienaren proportzioan.

4.2. Diruz lagundutako inbertsioaren edo inbertsioen diru sarrera eta gastuen balantzea.

4.3. Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 31.1 artikulua aplikatuz, onuradunak eskatu 
izan behar dituen hiru aurrekontuak.
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Justifikazio dokumentazioa baliabide elektronikoen bidez aurkeztuko da Arabako Foru Al-
dundiaren egoitza elektronikoan. Zehaztutako dokumentazioaz gain, erakundeak egiaztagiri 
bat aurkeztu beharko du, zeinetan jaso beharko baita espedientera sartzen diren fitxategiak 
jatorrizkoen irudi zehatza direla, jatorrizkoak erakunde eskatzailearen eskuetan daudela eta 
Arabako Foru Aldundiaren eskura jarriko dituela hala eskatzen zaionean.

Dirulaguntzak justifikatzean baliabide elektronikoen, informatikoen eta telematikoen era-
bilera arautzen duen uztailaren 17ko EHA/2261/2007 Aginduan xedatutakoarekin bat etorriz, 
faktura elektronikoak gastuak justifikatzeko erabili ahal izango dira.

Faktura elektronikoak aurkeztuz gero, e-faktura motako estandarren araberakoa izan beharko 
da haien formatua. Izenpe elektronikoa duen beste edozein agiri aurkeztuz gero, konfiantzazko 
zerbitzu elektronikoen emaile kualifikatuen konfiantzazko zerrendan (http://sede.minetur.gob.es/ 
Prestadores) jasotako ziurtagiriak onartuko dira.

Adierazitako epea igaro eta lehen aipatutako dokumentazioa aurkeztu ez bada, ordainketa 
kredituak baliogabetu egingo dira, eta “konturako ordainketa” gisa jasotako dirua itzultzeko 
espedienteari hasiera emango zaio.

Lanak amaitzean atzeratuz gero, erakunde onuradunak Kultura eta Kirol Sailari ezarritako 
epea luzatzeko eskatu beharko dio, betiere egiaztagiriak aurkezteko epea bukatu baino lehen; 
eta hala badagokio, lanak zergatik atzeratu diren justifikatu beharko du.

Dirulaguntza justifikatzeko aurkeztutako gastuak ordaindu izana egiaztatzen ez bada, or-
dainketa “justifikatu beharreko aurrerakin” gisa egingo da.

2022ko otsailaren 18rako aurkeztu beharko da, beranduenez, dirulaguntza justifikatzeko 
gastuak ordaindu izana egiaztatzeko dokumentazioa.

13. artikulua. Diru laguntzen bateragarritasuna

Deialdi honen bidez emango diren dirulaguntzak bateragarriak izango dira xede bererako 
beste administrazio edo erakunde publikoek zein erakunde pribatuek (estatukoek, Europar 
Batasunekoek zein nazioartekoek), bai eta Arabako Foru Aldundiko bertako beste sail batzuek 
ere, ematen dituzten dirulaguntzekin, laguntzekin, sarrerekin eta baliabideekin, baldin eta ez 
badago alderdietakoren baten berariazko ezeztatzerik eta esku hartzeko irizpide teknikoak 
Zaharberrikuntza Zerbitzuak ezarritakoak badira.

Dirulaguntzaren zenbatekoa, baldin beste administrazio publiko batzuetatik edo nazioko 
zein nazioarteko erakunde publiko edo pribatuetatik jasotako laguntzekin edo bestelako diru 
sarrerekin batera ematen bada, ezin izango da izan, inola ere, onuradunak egin beharreko 
inbertsioaren kostua baino gehiago.

Onuraduna behartuta dago dirulaguntza eman dion organoari jakinaraztera ea helburu be-
rerako laguntzarik eskatu dion beste administrazio edo erakunde publikoren bati, izan nazioko 
izan nazioarteko, edo beste entitate edo erakunde pribaturen bati, eta laguntzarik eman dioten.

14. artikulua. Betebehar osagarriak

1. Zaharberrikuntza Zerbitzuak egingo du dirulaguntza jaso duten jardunen jarraipena, eta 
hark egiaztatuko du ea egokitzen zaizkien berariaz onetsitako proiektuetan, Arabako Foru Al-
dundiak baimendutako eta diruz lagundutako negozio juridikoetan eta esleipena egiteko onetsi 
zen ebazpenean jasotako xedapenei.

2. Laguntzen esleipendun diren erakundeek Zaharberrikuntza Zerbitzuari jakinarazi beharko 
diote proiektua edo, hala badagokio, kontserbazio-zaharberritze lanak esleitzeko erabakia, 
ikuska ditzan.

3. Horrez gain, ondare historiko-arkitektonikoaren defentsa edota azterketarekin lotutako 
organismo, erakunde edo elkarte publikoei sartzen uzteko beharra onartuko du, eta, baita ere, 
Arabako Foru Aldundiak halaxe erabakitzen duenean, jende guztiari bertara sartzen uztea, kultur 
eta arte esangura berezia kontuan izanda, hartarako ezarritako moduan.

http://sede.minetur.gob.es/Prestadores
http://sede.minetur.gob.es/Prestadores
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4. Egindako zaharberritzea eta proiektuak hedatu eta sustatzeko, Arabako Foru Aldundiak 
aukeran izango du deialdi honen xede izan diren diruz lagundutako arte ondasunen irudia eta 
ikus-entzunezko dokumentazioa eta dokumentazio idatzia erabiltzea.

5. Dirulaguntzen onuradunek argi eta garbi adierazi beharko dute Arabako Foru Aldundiko 
Kultura eta Kirol Sailaren finantzaketa dutela, iragartzeko karteletan, argazkietan nahiz diruz 
lagundutako proiektua dela-eta argitaratzen diren gainerako material grafiko, idatzizko zein 
entzunezkoetan. Dokumentazio horrek hizkera eta irudiak era ez-sexistan eta berdintasunez 
jasoko ditu, eta, gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabili beharko 
dira. Halaber, Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Saileko irudi korporatiboa egoki erabili 
beharko dute.

6. Arabako Foru Aldundiak diruz lagundutako ondasun historiko- artistikoen lagapena eskatu 
ahal izango du, aldi baterako erakusgai jartzeko ezin hobeki egokitutako lekuetan eta horreta-
rako egokiak diren lekuetan, zaintza, segurtasun eta kontserbaziorako neurri egokiak jarrita, 
eta esku hartutako ondasun historiko-artistikoen mailegurako beste organismo, erakunde eta 
partikularren eskaerak ebatziko ditu.

7. Era berean, erakunde onuraduna behartuta dago honako hauek betetzera:

a) Lanak behar bezala gauzatzeko egin beharrekoak; hori dela eta, obren sustatzailea dela 
joko da.

b) Ondare historiko-artistikoa defendatzeko eta kontrolatzeko organo eskudunak esku 
hartzearen nahitaezko txostena egingo du lanei ekin aurretik, eta kasuan kasuko proiektuak, 
memoria teknikoak edo behin betiko aurrekontuak egiteko orduan zorrozki jarraitu beharko 
zaie txosten horren xedapenei.

c) Lanak egiten diren bitartean gertatzen den edozein egoera jakingarri Arabako Foru Aldun-
diko Kultura eta Kirol Sailari ezagutaraziko zaio, Zaharberrikuntza Zerbitzuaren bitartez. Hori 
dela eta, hasierako proiektua aldatzen bada, Arabako Foru Aldundiko sail horrek berariazko 
baimena eman beharko du lanekin jarraitzeko.

d) Ondasun historiko-artistikoa segurtasun, osasun eta apaindura egoera egokian kontser-
batzeko konpromisoa hartu behar da.

e) Zaharberrikuntza Zerbitzuari jakinaraziko zaio, diruz lagundutako ondasun historiko-ar-
tistikoa beste erakunde edo instituzio batera eraman, lekuz aldatu edo/eta mailegatuz gero.

8. Arabako Foru Aldundiak egin nahi diren jardunen ezaugarriei ñabardurak eransteko baldin- 
tzak ezarri ahal izango ditu, modu loteslean, eta erakunde onuradunak, jaso beharreko dirula-
guntza jasotzeko orduan, hitz emango du baldintzak horiek onartuko dituela.

9. Deialdi honetan jasotako esku hartzea behar bezala justifikatu gabe gauzatzen ez bada, 
edo Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzei buruzko urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauan 
tipifikatutako edozein arau hauste egiten bada, zehapena ezarri ahal izango da aipatutako xe-
dapenaren IV. tituluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

15. artikulua. Kontserbazio-zaharberritze lanen zuzendaritza fakultatiboa

1. Dirulaguntzari lotutako kontserbazio-zaharberritze lanen zuzendaritza fakultatiboaz Zahar-
berrikuntza Zerbitzuko langileak arduratuko dira.

2. Zuzendaritza fakultatiboak kontratatutako enpresari eskatuko dio egikaritze materialaz 
arduratuko den pertsona bat behintzat izenda dezan. Pertsona horrek kultura ondasunen 
kontserbazio eta zaharberritze arloko titulu homologatua eduki beharko du.

3. Proiektua egiteko kontratatutako enpresak segurtasunaren eta osasunaren koordinazioa 
bere gain hartuko du.

4. Ondasun historiko-artistikoaren kontserbazio eta zaharberritze lanei esleitu zaizkien tekni-
kariak Zaharberrikuntza Zerbitzuak ezarritako zaharberritze irizpideen aplikazioaz arduratuko dira.
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16. artikulua. Ondasun historiko-artistikoak eskualdatzea

Erakunde onuradunak, edozein arrazoirengatik, dirulaguntzaren xede den ondasun his-
toriko-artistikoa salgai jartzea erabakitzen badu, lehenik eta behin Arabako Foru Aldundiari 
jakinarazi beharko dio, eskuratu ahal izateko.

Arabako Foru Aldundiak eskuratzea erabakitzen badu, emandako laguntzaren zenbatekoa 
tasazio preziotik deskontatuko da, bai eta ondasun historiko-artistikoak zaharberritzearen ondo-
rioz eskuratu ahal izan duen gainbalioaren zati bat ere, zeina Arabako Foru Aldundiak emandako 
dirulaguntzarekiko proportzionala izango baita.

Arabako Foru Aldundiak ondasun historiko-artistikoa ez eskuratzea erabakitzen badu, 
erakunde onuradunak ondasun historiko-artistikoa zaharberritzeko emandako laguntza itzuliko 
dio, baita arestian deskribatutako gainbalioaren zatia ere.

17. artikulua. Interpretazioa

Deialdi hau interpretatzean zalantzarik sortzen bada, Kultura eta Kirol Sailak ebatziko du.

18. artikulua. Publizitatea

Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da, eta ahaleginak egingo dira komunikabideetan ahalik 
eta zabalkunde handiena izan dezan.
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