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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

Dirulaguntzetarako deialdia, obren ondorioz amiantoa kendu behar deneko lanen kostu eko-
nomikoa ordaintzeko

Udal honek, udalbatzak 2017ko urriaren 11n egindako osoko bilkuran, obren ondorioz amian-
toa kendu behar deneko kostu ekonomikoa ordaintzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak 
onartu zituen.

Bat etorriz Dirulaguntzen Lege Orokorrak 9. artikuluan aurreikusitakoarekin, argitaratu egiten 
dira oinarri horiek.

Dirulaguntzetarako deialdia, obren ondorioz amiantoa kendu 
behar deneko lanen kostu ekonomikoa ordaintzeko

Udal hau arduratuta dago udalerriaren landa inguruneetan amianto plakak kontrolik gabe 
botatzen direla-eta. Material hori sektoreko enpresa homologatuek kendu behar dute, eta horrek 
kostu handia du, eta, hori dela-eta, udalerriko herritar ugarik, obrak egin behar dituztenean eta 
obren ondorioz material hori ordeztu behar dutenean, bertan behera uzten dute edo ardura-
gabekeriaz kentzen, eta horrek arriskua dakar herritarrentzat,oro har.

1. Xedea

Oinarri hauen xedea da irizpideak ezartzea eta prozedura bat arautzea dirulaguntzak ema-
teko, udalerrian obrak egiten direnean eta amiantoaren ordez beste material batzuk jarri behar 
direnean amiantoa enpresa baimenduen bidez kendu beharrak dakartzan kostu ekonomikoak 
ordaintzeko.

2. Onuradunak

Onuradun izango dira honako baldintza hauek betetzen dituztenak:

1. Udalerrian erroldatuta egotea eta obrak Iruña Okako udalerrian gauzatzea abian den 
urtean zehar.

2. Eskatzaileak egunean izan behar ditu Iruña Okarekiko zerga betebeharrak.

3. Iruña Okako Udalak beretzat gordetzen du obrak hirigintza legedia betez gauzatu ote diren 
egiaztatzeko eskubidea.

3. Irizpideak

1. Oinarri hauetan aipatzen diren dirulaguntzak borondatezkoak dira, eta baldintzapekoak; 
edozein unetan ezezta daitezke libreki, eta ez dute eskubiderik sortzen ondorengo urteetan 
dirulaguntzak lortzeko; ezingo dira aurrekari gisa baliatu, eta itzuli beharrik gabekoak dira.

2. Dirulaguntzak esleitzeko oinarri hauetan aurreikusitako prozedura lehia publiko norgehia-
goka gabea izango da, eskabideak aurkeztu ahalako hurrenkera kronologikoaren araberakoa.

4. Dirulaguntzaren zenbatekoa

Dirulaguntzen guztirako zenbatekoa ezingo da inolaz ere 6.000 euro baino gehiago izan; 
kopuru hori 1720.434.000 partidatik ordainduko da.
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Jardunaren kostuaren ehuneko 50 lagunduko da diruz, baina eman beharreko zenbatekoa 
ez da izango inola ere 1.000 euro baino gehiago.

Dirulaguntzak esleituko dira eskabideka aurkezteko hurrenkera kronologikoaren arabera, 
harik eta aurreikusitako aurrekontu partida amaitu arte.

5. Eskabideak aurkeztea eta epea

Deialdi hau ALHAOn argitaratzen denetik aurtengo abenduaren 31 arte.

Agiri hauek aurkeztu beharko dira:

1) Eskabide orria, dirulaguntza zer obratarako den adieraziz

2) Eskatzailearen NANaren fotokopia.

3) Hondakinak kudeatzen dituen enpresak jaulkitako faktura eta ordaindu izanaren froga-
giriak.

Eskabideak Iruña Okako Udalaren Erregistro Nagusian aurkeztuko dira, edo urriaren 1eko 
39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, ezarri-
tako eran.

Aurkeztutako eskabideek ez badituzte betetzen baldintzak, udalak 10 egun emango dizkie 
interesdunei antzemandako irregulartasunak zuzentzeko. Hala egin ezean, eskaera artxibatu 
egingo da, eta interesdunak eskaeran atzera egin duela ulertuko da, beste izapiderik gabe.

6. Eskaerak aztertu eta ebaztea

1. Dirulaguntzak esleitzeko proposamena Tokiko Gobernu Batzordeak egingo du, edo organo 
eskudunak.

2. Dirulaguntza esleitzeko ebazpena jakinarazi egingo zaie onuradunei.

3. Ebazpen horrek administrazio bidea amaituko du, eta, beraren aurka, aukerako 
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio ebazpena eman duen organoari, jakinaraz-
pena jaso ondorengo hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsoa 
aurkez daiteke Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegietan, bi hilabeteko epean.

7. Datuak egiazkoak ez izatea

Eskaeran jaso behar diren datuak ez badira ematen edo datu horiek zein aurkeztu beharreko 
dokumentuak faltsuak badira, eskaera baliogabetu egingo da; horrez gain, egileei erantzukizuna 
eskatu ahal izango zaie.

8. Oinarri hauetan prozedurari buruz arautu ez den guztirako, honakoak aplikatuko dira: 
dirulaguntzak eta laguntzak arautzen dituen udal ordenantza, eta Dirulaguntzen azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorra.

Langraiz Oka, 2017ko urriaren 24a

Alkate lehendakaria
JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
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