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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARRATZU-UBARRUNDIAKO UDALA

Behin betiko onartzea kontzejuei laguntzak ematea arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa

Espediente horri alegaziorik jarri ez zaionez, argitaratu egiten da, indarrean jar dadin.

Arratzu-Ubarrundiako udalerriko kontzejuei dirulaguntzak emateko berariazko ordenantza

1. artikulua. Dirulaguntzen xedea

Ordenantza honen bidez Arratzu-Ubarrundiako Udalak dirulaguntzak emateko oinarri 
arautzaileak ezartzen dira. Dirulaguntza horiek honako helburua dute: udalerriko kontzejuek 
sustatzen dituzten eta oinarrizko zerbitzu publikoen eta herritarren bizi kalitatearen garapene-
rako obrak eta inbertsioak finantzatzea, bai eta horien gastu arruntetan laguntzea ere.

2. artikulua. Onuradunak

Ematen diren dirulaguntzen onuradun izango dira udalerriko kontzeju guztiak, gastu arrun-
tetarako ematen diren dirulaguntzei dagokienez, edo dirulaguntzaren ematea funtsatu zuen 
obra edo inbertsioa egingo duten edo ematea legitimatzen duen egoeran dauden kontzejuak, 
obrak eta inbertsioak egiteko ematen diren dirulaguntzei dagokienez.

3. artikulua. Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak eta dirulaguntzaren zenbatekoak

Gastu orokorretarako dirulaguntzak.

Udalerriko kontzeju guztiek urtero jasoko dituzte dirulaguntzak gastu orokorretarako. Hona 
hemen, zehatz-mehatz, zertarako eta zenbat:

1. Argi publikoetan eta semaforoetan kontsumitutako argindarrarengatik kontzejuak ordain-
dutakoaren ehuneko 90.

2. Hiri eta landa ondasun higiezinen gaineko zerga dela-eta, kontzejuak udalari ordaindu dion 
zenbatekoaren ehuneko 100. Hiri ondasun higiezinen gaineko zergaren kasuan, ez da itzuliko 
kontzejuak errentan emanda dituen ondasunengatik ordaindutako zenbatekoa.

3. Kaleetan konponketa txikiak egitea. Kontzeju bakoitzeko herritarrek trakzio mekanikoko 
ibilgailuen gaineko zerga dela-eta ordaindutakoaren ehuneko 100.

4. Lorategi zona berdeak mantendu eta garbitzea. Dirulaguntza finko bat ezartzen da, 400 
euro, gehi zenbateko aldakor bat, honela aterako dena: 19.517.m2 euro zati udalerri osoko lo-
rategi azalera berdeko metro karratuak (alde batera utzita Langara Ganboa) bider kontzeju 
bakoitzak dauzkan lorategi azalera berdeko metro karratuak. Dirulaguntza hori jasotzeak ezi-
nezko egiten du lorategietarako makinak erosteko dirulaguntza jasotzea.

Dirulaguntzak beste inbertsio batzuetarako.

1. Dirulaguntza muga obra eta inbertsioetarako:

— Kontzejuek ezin izango dute urteko eta obra edo inbertsioko 90.000 euro baino gehiago 
jaso. Nahiz eta zenbait urtetan egin, jardun berekoa bada, obra bat izango da.

— Kontzejuak dirulaguntzaren gai den inbertsio edo obraren ehuneko 5 ordainduko du.
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2. Dirulaguntzen xedea eta zenbatekoak:

a) Erosketak eta beste jarduera batzuk. Jarduera hauek lagunduko dira diruz eta zenbateko 
hauetan:

1. Elurra kentzeko makinak erostea. Zenbatekoaren ehuneko 80. Gehieneko dirulaguntza: 
7.200 euro.

2. Hiri altzariak erostea. Zenbatekoaren ehuneko 20. Gehieneko dirulaguntza: 600 euro.

3. Kirol altzariak erostea. Zenbatekoaren ehuneko 20. Gehieneko dirulaguntza: 600 euro.

4. Kontzeju aretorako altzariak erostea. Zenbatekoaren ehuneko 40. Gehieneko dirulaguntza: 
2.400 euro.

5. Ondasunen inbentarioa egitea eta ondasunok jabetza erregistroan inskribatzea. Zenbate-
koaren ehuneko 100. Gehienezko dirulaguntza: 8.000 euro. Mugaketa eta neurketa lanak baino 
ez dira diruz lagunduko Horiek jabetza erregistroan inskribatzeko lanak gehienez ere 300 euroko 
dirulaguntza jasoko dute.

6. Bertako artxiboa abian jartzea. Zenbatekoaren ehuneko 40. Gehieneko dirulaguntza: 2.400 
euro.

7. Ekipoak eta informazio prozesuak erostea. Zenbatekoaren ehuneko 50. Gehieneko diru-
laguntza: 600,00 euro.

b) Obrak egitea.

1. Foru planak eta obra txikienak ehuneko 80an edo gehiagoan diruz lagundutako obrak egi-
tea. Dirulaguntza Aldundiak diruz laguntzeko moduko jo duen aurrekontuaren ehuneko 15ekoa 
izango da, eta diruz laguntzeko moduko jo ez duenaren ehuneko 50, bigarren kasu honetan 
12.000 euroko mugarekin.

2. Obra eta zerbitzuen foru planak eta obra txikienak ehuneko 80 baino gutxiagoan diruz la-
gundutako obrak. Dirulaguntza kontzejuak ordaindu beharreko zenbatekoaren ehuneko 50ekoa 
izango da, eta gehienez ere 12.000 eurokoa.

3. Energiaren Euskal Erakundeak eta beste erakunde eta administrazio batzuek diruz lagun-
dutako obrak egitea. Kontzejuak ordaindu beharrekoaren ehuneko 50eko dirulaguntza, 30.000 
euroko mugarekin.

4. Obrak eta inbertsioak egiteko beharrezkoak diren ordainsari teknikoetarako, hau da, proie-
ktua idatzi, zuzendu, ikuskatu eta bestelakoetarako, ehuneko 40ko dirulaguntza ezartzen da.

5. Inongo dirulaguntzarik ez duten obrak egiteko:

• Horniketa, saneamendu, argiteria, zolatze, gas eta telefonia obra berriak edo zaharberritze-
koak, aipatutako erakunde eta planek diruz laguntzen ez dituztenak. Kostuaren ehuneko 50eko 
dirulaguntza ezartzen da. Gehieneko dirulaguntza: 12.000 euro.

• Obra berriak edo parke publikoak zaharberritzeko obrak. Egikaritze aurrekontuaren ehuneko 
20ko dirulaguntza izango dute. Gehieneko dirulaguntza: 3.600 euro.

• Obra berriak edo zaharberritzeak kontzeju aretoetan, kiroldegietan eta gizarte etxeetan, 
eta eraberritze eta handitzeak hilerrian. Egikaritze aurrekontuaren ehuneko 30eko dirulaguntza 
izango dute. Gehieneko dirulaguntza: 9.000 euro. Diruz lagunduko dira kontzejuarena ez den 
eraikin batean dauden kontzeju aretoetako obrak.

• Elizetako konponketa obrak, eliza horiek kontzejuari laga bazaizkio. Egikaritze aurrekontua-
ren ehuneko 30eko dirulaguntza izango dute. Gehieneko dirulaguntza: 9.000 euro.
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• Bideak konpontzeko obrak (bideak Arabako Foru Aldundiaren landa bideen inbentarioan 
sartuta egon behar dira) Egikaritze aurrekontuaren ehuneko 30eko dirulaguntza izango dute. 
Gehieneko dirulaguntza: 9.000 euro.

• Aurreko zenbakietan jaso gabeko obrak (herriaren ondasun eta eskubideen inbentarioan 
sartuta egon behar dira). Banan-banan aztertuko dira, baldin eta aurrekonturik badago.

c) Inola ere ez dira diruz laguntzeko modukoak izango konponketa, mantentze eta/edo or-
dezte obrak eta/edo jarduketak.

4. artikulua. Dirulaguntzak emateko betekizunak eta muga orokorrak

4.1 Ordenantza honen 3. artikuluan zehaztutako zernahi dirulaguntza lortzeko, kontzejuek 
betekizun hauek beteko eta muga hauek edukiko dituzte:

• Kontzejuaren ekitaldiko kontuak hurrengo ekitaldiko maiatzaren 1a baino lehenago aur-
keztea udalean.

• Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean edukitzea eta udalarekin zorrik 
ez izatea.

• Ez da inolako dirulaguntzarik emango egiaztatu gabe aurrekontu partidan nahiko kreditu 
badagoela.

4.2 Aipatutakoez gain, obra eta inbertsioetarako dirulaguntzek betekizun eta muga hauek 
beteko dituzte:

• Helburu bera duen udalaren beste dirulaguntzarik jaso ez izana azken hamar urteetan.

• Helburu bera duen beste deialdirik izanez gero, ordenantza honetan zerrendatutako 
dirulaguntza eskatu aurretik, beste zeinahi administrazio eta erakunderi eskatzea dagokion 
dirulaguntza.

• Argi publikoetarako obretan, energia aurrezteko eta argi kutsadura saihesteko behar diren 
neurri guztiak hartuko dira.

• Inbentarioa egiteko eskatzen bada dirulaguntza, egiaztatu egingo da ondasun higiezinak 
jabetza erregistroan inskribatzen direla.

• Obra berrietarako edo kontzeju aretoak edo kirol eta gizarte eraikinak zaharberritzeko 
eskatzen bada dirulaguntza, kontzejuak aginduko du ez dituela horiek errentan emango.

• Ez dira mantentze lanak diruz lagunduko.

5. artikulua. Eskaerak eta agiriak

5.1. Gastu orokorretarako dirulaguntzak.

Gastu orokorretarako dirulaguntza lortzeko, ez da aldez aurretik eskaerarik aurkeztu beharko. 
Dena den, dirulaguntza ordain dakion, kontzejuak agiri hauek aurkeztu beharko ditu ekitaldi 
bakoitzeko azaroaren 1a baino lehen:

• Lehendakariaren ontzat emana duen idazkariaren ziurtagiria. Ziurtagiri horrek kontzejuak 
errentan emanda dituen ondasun higiezinak adieraziko ditu, eta kontzejuak halakorik ez badu, 
hura ziurtatzen duen agiria.

• Argiteria publikoak eta semaforoek kontsumitutako argindarraren jatorrizko ordainagiriak.

• Lehendakariaren ontzat emana duen idazkariaren ziurtagiria. Agiri horrek ziurtatuko du, 
gutxienez, bi garbiketa lan egin direla zona berde eta lorategietan, bai eta zer egunetan egin 
diren jasoko ere.
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5.2. Dirulaguntzak beste inbertsio batzuetarako

Dirulaguntza lortzeko, agiri hauek aurkeztuko dira:

• Dirulaguntza eskaera. Eskaera horretan argi eta garbi adieraziko dira hauek: zer helburu 
duen inbertsioak edo obrak, helburu bererako beste dirulaguntzarik eskatu edo lortu den, 
kontzejuak maiatzaren 1a baino lehenago aurkeztu dituen kontuak, kontzejuak egunean di-
tuen Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta kontzejuak zorrik duen udal 
ogasunarekin.

• Zer aurrekontutarako eskatzen den dirulaguntza.

• Obra baimena eta, beharrezkoa bada, aurretiko adierazpena edo erantzukizunpeko adie-
razpena obretarako eskaera bada.

Dirulaguntza ordaindu ahal izateko, agiri hauek aurkeztuko dira:

• Dirulaguntza ordaintzeko eskaera. Eskaera horretan hauek adieraziko dira: kontzejuak 
egunean dituen Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta kontzejuak zorrik 
duen udal ogasunarekin.

• Faktura eta haren ordainagiria (Foru Planaren obretan izan ezik).

• Jasotako beste dirulaguntza batzuen zergatia arrazoitzen duten agiriak.

6. artikulua. Obra eta inbertsioetarako eskaerak aurkezteko epea

Dirulaguntza eskaerak ekitaldi bakoitzeko azaroaren 1a baino lehen aurkeztu beharko dira.

Onartutako dirulaguntza ordaintzeko eskaera aurkezteko hilabete izango da, obra edo 
inbertsioa bukatzen denetik aurrera.

7. artikulua. Dirulaguntzak emateko hasiera eta prozedura

Dirulaguntzak gastu orokorretarako edo inbertsio eta jardueretarako direla aintzat hartuta, 
bi prozedura ezartzen dira.

7.1 Gastu orokorretarako dirulaguntzak

Udalak, aurrez eskaera aurkeztu beharrik gabe eta urtea amaitu baino lehen, kontzejuetako 
bakoitzari ordainduko dio gastu orokorretarako zenbatekoa. Horretarako, ezinbestekoa izango 
da kontzejuak ordenantza honen 5.1 artikuluan zehaztutako agiriak aurkeztu izana.

7.2 Obra eta inbertsioetarako dirulaguntzak

Hasteko, kontzejuak eskaera aurkeztuko du.

Aurkeztu beharreko agiriak aurkeztutakoan eta egin beharreko txostenak egindakoan, On-
darearen, Hiri eta Landa Politikaren eta Ingurumenaren Informazio Batzordeari bidaliko zaizkio, 
proposamenak egin ditzan. Proposamen hori udalbatzari jakinaraziko zaio, urtea bukatu aurretik 
dagokion erabakia har dezan eta kontzeju eskatzaileari jakinaraz diezaion.

Aurrekontu partidan kreditu nahikorik ez badago, balioetsi egingo dira jasotako eskaerak eta 
lehenetsi egingo dira Foru Planak, Inbertsio Planak, Energiaren Euskal Erakundeak edo beste 
erakunde edo administrazio batzuek diruz lagundutako oinarrizko obrak (hornidurak, saneamen-
dua, argiteria, zolatzea, telefonia eta gasa), ondoren diruz laguntzen ez diren oinarrizko obrak 
eta azkenik gainerako obrak edo inbertsioak. Beti izango dute lehentasuna beste erakunde edo 
administrazio batzuek diruz lagundutako obrek.

Hona hemen jarduera motaren araberako puntuak:

— Hornidura, saneamendu, argiteria eta zolatze obrak: 15 puntu.

— Telefonia obrak: 10 puntu.
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— Gasifikatze obrak: 5 puntu.

— Kontzeju aretoa, kiroldegiak, gizarte etxeak, hilerriak eta errepideak konpontzeko obrak: 
15 puntu.

— Obrak parkeetan eta kirolguneetan: 10 puntu.

— Altzariak erostea eta gainerako jarduerak: 5 puntu.

8. artikulua. Onuradunen betebeharrak

Hauek dira onuradunen betebeharrak:

a) Dirulaguntza ematea arrazoitzen duen helburua betetzea, proiektua egitea, jarduera 
gauzatzea edo dirulaguntza ematearen oinarri izan den portaera edukitzea.

b) Udalaren aurrean baldintzak betetzen direla justifikatzea, bai eta dirulaguntza emateko 
oinarrian izan den jarduera egin dela edo helburua bete dela ere.

c) Dirulaguntza ematen duen erakundearen edo erakunde laguntzailearen zernahi kontrol 
jardun onartuko dute, besteak beste, kontrolatzeko eskumena duten erakundeen finantza kon-
trola. Halaber, eskatzen zaion beste edozein agiri ere aurkeztu beharko dute.

d) Diruz lagundutako jarduerak finantzatzen dituzten beste dirulaguntzak, laguntzak, diru 
sarrerak edo baliabideak lortu izanaren eta emandakoen egiaztagirien berri ematea dirulaguntza 
ematen duen organoari.

e) Egiaztatzea, ebazpen proposamena egin aurretik, zerga betebeharrak egunean dituela, 
eskaeran bertan aitorpena eginez.

g) Gordeta edukitzea jasotako laguntzak zertan erabili diren egiaztatzen duten agiriak, agiri 
elektronikoak barne, egiaztatuak eta kontrolatuak izan daitezkeen heinean.

h) Diruz lagundua izan den edozein programa, jarduera, inbertsio edo egintzaren berri ema-
tean argi eta garbi utziko da diru publikoz finantzatu dela.

i) Itzulketa egiteko arrazoietakoren batean sartuta egonez gero, jasotako zenbatekoa itzuli 
egin beharko da.

9. artikulua. Obra eta zerbitzuetarako dirulaguntzak justifikatzea eta kobratzea

Dirulaguntza jasotzeko, beharrezkoa izango da udalean agiri hauek aurkeztea: dirulaguntza 
ordaintzeko eskaera eta ordenantza honen 5.2 artikuluan zerrendatutako agiriak.

10. artikulua. Dirulaguntza itzultzea

Onuradunak helburu, jarduera eta proiektu guzti-guztiak bete beharko ditu, dirulaguntza jaso 
ahal izateko azaldu ziren jarrerak eduki beharko ditu eta dirulaguntzaren ondorioz bere gain 
hartutako konpromiso guztiak bete beharko ditu. Hori egiten ez badu, jasotako kopuru osoa 
edo zati bat itzultzeko eskatu ahal zaio eta, jasotako kopuruak itzultzeaz gain, ordainketa egin 
denetik itzultzea erabakitzen den arteko berandutze korrituak (dirulaguntzen lege orokorreko 
38.2. artikuluan ezarritako zenbatekoetan) ere eskatu ahal izango dira, udal honek onartutako 
dirulaguntzen ordenantza orokorreko 12. artikuluan adierazitako kasuetan, bidera zitezkeen 
ekintza penalak alde batera utzita.

Hona hemen dirulaguntza itzultzeko arrazoiak:

• Dirulaguntza jasotzeko baldintzen gainean gezurra esan bada edo dirulaguntza ez ematea 
ekar zezakeenik ezkutatu bada.

• Dirulaguntza emateko ezinbesteko den helburua, jarduera edo proiektua erabat edo zati 
batean bete ez bada edo hura emateko funtsa den jarrera eduki ez bada.

• Justifikatzeko betebeharra betetzen ez bada edo justifikazioa behar bezalakoa ez bada.
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• Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, 18.4 artikuluan jasotzen duen 
zabalkunderako bitartekoak hartzeko betebeharra betetzen ez bada.

• Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, 14. artikuluan jasotzen dituen 
egiaztatze eta finantza kontrolerako jardunei oztopoak eta aitzakiak jartzen bazaizkio, saihestu 
edo galarazi nahi badira edo agirien kontabilitate, erregistro edo iraunarazte beharrak betetzen 
ez badira. Hau da, jasotako dirulaguntzari emandako erabilera, helburua lortu den ala ez, diruz 
lagundutako ekintzen errealitatea edo erregulartasuna, edo helburu bererako estatuko, Euro-
pako edo nazioarteko beste administrazio edo erakunde publiko edo pribaturen batek eman-
dako dirulaguntzak, laguntzak, diru sarrerak edo baliabideak jaso diren ala ez egiaztatzerik ez 
badago.

• Dirulaguntza dela eta, udalak erakunde onuradunei ezarri dizkien betebeharrak nahiz haiek 
hartutako konpromisoak betetzen ez badituzte, baldin eta betebehar horiek helburuak betetzeari, 
ekintzak gauzatzeari, proiektuak burutzeari edo dirulaguntza ematea eragiten duten jarrerei 
badagozkie.

• Udalak, diru laguntza ematearen truke, onuradunei jarritako betebeharrak nahiz horietatik 
ezberdin izanda horiek hartutako konpromisoak urratzea, horrek ezintasuna badakar jasotako 
fondoei emaniko erabilera, kasuan kasuko helburua bete dela, diruz lagundutako jardueren 
errealitatea eta erregulartasuna edo xede berdinerako beste administrazio edo erakunde pu-
bliko eta pribatuetatik edo nazionaletatik, Europar Batasunetik edo nazioarteko erakundeetatik 
etorritako beste dirulaguntza, laguntza, diru sarrera edo baliabideren bat jaso dela egiaztatzeko.

• Europar Batasunaren Ituneko 87. artikulutik 89. artikulura bitartean ezarritakoaren arabera, 
itzultzeko beharra dakarren erabakia hartzen bada.

• Emandako dirulaguntzen zenbatekoa, zein bere aldetik edo beste administrazio edo 
erakunde batzuek emandakoei batuta, obra edo inbertsioek egiten dutena baino gehiago bada, 
itzuli egingo da gehiegiz jasotako hori.

11. artikulua. Berme neurriak

Bat etorriz uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen, 
dirulaguntzen orokorraren, araudia onartzen duenak, 64. artikuluan ezarritakoarekin, behin 
emakida ebazpena eman ondoren, onuradunak horren edukia aldatzea eska lezake, dirulaguntza 
emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzearen ondorioz ebazpena aldatzeko aukera ema-
ten duten inguruabarrak badaude.

Aldatzeko eskabidea jarduera burutzeko epealdia amaitu baino lehen aurkeztu beharko da.

Dirulaguntza ematen duen udalak egoki deritzen administrazio kontrolak eta ikuskapenak 
egin ahal izango ditu une oro, aurkeztutako dokumentazioan jasotako datuak benetakoak diren 
eta laguntza jasotzeko betekizunak gauzatzen diren ala ez egiaztatzeko.

Ikuskatze horretan laguntzeko betebeharra du onuradunak, eskatutako datuak eman beharko 
ditu eta, hala badagokio, jarduerak egiten diren bulegoetara sarbidea emango du.

12. artikulua. Ordainketa aurreratuak eta konturako ordainketak

Ez da ordainketa aurreraturik eta konturako ordainketarik egingo, Foru Planean jaso-
tako obretan izan ezik. Azken horietan egiaztagiri partzialak aurkeztu ahala ordainduko da 
dirulaguntza.

13. artikulua. Ebazpena aldatzea

Dirulaguntza bat eman eta gero, interesdunak hala eskatzen badu, udalak hori aldatzea 
erabaki dezake, informazio batzordeak aldez aurretik horri buruzko txostena eginda, baldin eta 
baldintza hauek betetzen badira:

• Aldaketa arrazoitzen duten inguruabarrak onuradunaren nahiaren menpekoak ez badira.
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• Dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak, elementuak edo inguruabarrak aldatu 
badira, eta hortaz, emandako dirulaguntza berrikusteko beharra badago.

14. artikulua. Dirulaguntzen bateragarritasuna

Laguntza horiekin batera beste laguntza edo dirulaguntza batzuk ere eskura daitezke.

Dirulaguntzaren zenbatekoa, bakarrik edo beste laguntza, dirulaguntza, sarrera edo baliabide 
batzuekin batera, ezingo da inoiz diruz lagundutako jardueraren kostuaren ehuneko 90 baino 
handiagoa izan.

15. artikulua. Arau hausteen erantzuleak

Dirulaguntzei buruzko administrazioko arau hausteen arduradunak izango dira, egiteagatik 
edo ez egiteagatik, azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, arau hauste gisa 
tipifikatutako kasuetan sartzen diren administrazio batzarreko kideak.

16. artikulua. Erantzukizunetik salbuestea

Aipatutako legean tipifikatutako ekintzak edo ez-egiteak ez dute dirulaguntzei buruzko ad-
ministrazioko arau hausteengatik erantzukizunik izango kasu hauetan:

— Ezinbestez gertatzen denean.

— Talde baten erabakiaren ondorio direnean, botoa salbatu dutenentzat edo erabakia hartu 
zeneko bilerara joan ez zirenentzat.

17. artikulua. Arau hausteen eta zehapenen araubidea

Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, 52.etik 69. artikulura bitartean 
xedatutakoa eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak, lege orokorraren araudia onartzen 
duenak, 102. eta 103. artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

18. artikulua. Indarrean jartzea

Ordenantza hau 2017ko urriaren 2ko osoko bilkuran onartu zuen udalbatzak behin betiko, 
oso-osorik argitaratuko da ALHAOn eta argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.
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