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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Ingurumen eta Hirigintza Sailaren foru diputatuaren 66/2018 Foru Agindua, otsailaren 27koa, 
onartzen duena Artziniegako Udalari 28.190,00 euroko dirulaguntza izenduna ematea, Araban 
energia berriztagarriak sustatu eta garatzeko planaren harira, udalerriko argi publikoen sarea 
zati batean aldatzeko

Abenduaren 22ko 21/2017 Foru Arauak, Arabako lurralde historikoko 2018ko aurrekontua be-
tearaztekoak, Arabako Foru Aldundiaren ekitaldi horretarako aurrekontu orokorrak onartu zituen. 
Aurrekontu horien barruan, hain zuzen ere Ingurumen eta Hirigintza Sailaren aurrekontuan, 
bada “Energia berriztagarriak-Artziniegako Udalarentzako dirulaguntza. Energia iraunkortasuna” 
izeneko partida (1.60.2.05.64.00.762.00.03), 28.190,00 euroz hornitua.

2018rako Aurrekontua Gauzatzeko Foru Arauaren dirulaguntza izendunen eranskinean 
jasotzen da dirulaguntza izendun hori, eta horren helburua da Artziniegako udalerriko argi publi-
koetako batzuk aldatzea eta hobetzea, udalerrian energia aurreztu eta eraginkorrago bihurtzeko 
planean jasotako jardueren harira.

Dirulaguntza ordaindu baino lehen, haren xede den jarduera egin dela justifikatu beharko 
da, eta, beti ere, gehienez, kostuaren ehuneko 40, BEZa barne, emango da. Dirulaguntza 
ordaintzeko, dagozkion agiriak aurkeztuko dira.

Lan horiek eta justifikazio agiriak 2018ko azaroaren bia baino lehen egin eta aurkeztu be-
harko dira.

Horregatik guztiagatik, abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren 40. artikuluak esleitzen 
dizkidan ahalmenak erabiliz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onartzea Arabako Foru Aldundiak, Ingurumen eta Hirigintza Sailaren bidez, 
Artziniegako Udalari, udalerriko argi publikoen sarearen zati bat aldatzeko, jardueraren kos-
tuaren, BEZa barne, ehuneko 40ren pareko dirulaguntza (gehienez, 28.190,00 euro) ematea, 
“Artziniegako Udalarentzako dirulaguntza. Energia iraunkortasuna-1.60.2.05.64.00.762.00.03” 
partidaren (xedapen erreferentzia: 105-637 / 18.1.18) kontura.

Bigarrena. Argiak aldatutakoan eta justifikazio agiriak aurkeztutakoan ordainduko da 
dirulaguntza. Lan horiek eta justifikazio agiriak 2018ko azaroaren bia baino lehen amaitu eta 
aurkeztu beharko dira.

Dirulaguntza ordaintzeko, I. eranskinean adierazitako justifikazio agiriak aurkeztu beharko 
dira.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 27a

 Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO

Ingurumen eta Hirigintza zuzendaria
AMAIA BARREDO MARTÍN
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I. ERANSKINA

Ordaintzeko eskaera

— Erakunde eskatzailearen datuak (izena, IFZ, helbidea, telefonoa, e-maila…).

— Harremanetarako pertsonaren datuak (e-maila, izen-abizenak, kargua, telefonoa, ...).

— Ekintzaren izenburua, guztirako aurrekontua, emandako dirulaguntza.

Justifikazio kontua eta erantsitako dokumentazioa:

• Udalaren idazkariak egindako ziurtagiria, emandako dirulaguntzaren helburua eta xedea 
bete direla adierazten duena.

• Udalaren idazkariak egindako ziurtagiria, diruz lagundutako instalazioa edo ekipamendua, 
gutxienez, urtebetez mantentzea bermatzen den moduari buruzkoa. Mantentze kontratu bat 
sinatu bada, kontratu horren kopia.

• Udalaren idazkariak egindako ziurtagiria, diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste 
sarrera edo dirulaguntza batzuen xehetasunarekin, zenbatekoa eta beraren jatorria adieraziz.

• Jarduketaren memoria, dirulaguntza ematean ezarritako baldintzak bete direla justifikatzen 
duena eta burututako jarduerak eta lortutako emaitzak adierazten dituena. Atal hauek izango 
ditu:

- Egindako ekintzen deskripzioa. Luminarien eta instalatutako gainerako ekipoen marka eta 
modeloa.

- Planoa edo krokisa, instalatutako luminaria eta ekipo guztien identifikazioarekin eta nu-
merazioarekin.

- Instalazioaren argazkiak.

- Instalazioaren eguna. Denborazko garapena eta gorabeherak.

- Lortutako energia aurrezpenaren eta inbertsioaren efizientziaren justifikazioa.

- Azaroaren 14ko 1890/2008 Errege Dekretua, kanpo argiteria publikoko instalazioetan ener-
gia efizientziako araudia onartu zuena, eta EA-01etik EA-07rainoko jarraibide tekniko osagarriak 
betetzearen justifikazioa.

• Obraren azken ziurtagiria, instalatzaileak emandakoa.

• Jarduerak eragindako gastuak sailkatuta ageri diren zerrenda, datu hauekin: hartzeko-
dunaren eta agiriaren identifikazioa, zenbatekoa, agiria noiz eman den eta, hala badagokio, 
ordainketa eguna. Dirulaguntza gutxi gorabeherako aurrekontu baten arabera eman bada, 
egondako desbideratzeak adierazi beharko dira.

• Jardueran egindako gastu guztien faktura xehea (originala edo kopia konpultsatua).

• Dirulaguntzen Lege Orokorraren 31.3 artikulua aplikatuz, onuradunak eskatu behar izan 
dituen eskaintza ekonomikoak, baldin eta eskaera egiteko unean aurkeztu ez baditu.

• Ordainagiria (originala edo kopia konpultsatua). Jardunaren kostu osoa hartu ahal du ba-
rruan, edo dirulaguntzak estaltzen ez duen zatia baino ez. Kasu horretan, erakunde onuradunak 
dirulaguntzari dagokion zatiaren ordainagiria hilabeteko epean aurkeztuko du, hura jasotzen 
duenetik zenbatuta. Hauek onartuko dira ordainagiri gisa:

- Bankuko jatorrizko ziurtagiria; bertan agertuko dira, gutxienez, zenbatekoa, data eta or-
dainketaren edo transferentziaren onuraduna. Ziurtagiri hori izenpetuta egongo da eta bankua-
ren zigilua eramango du.
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- Posta elektronikoz jasotako banku laburpenak edo transferentzia telematikoen aginduak, 
ordainketa edo transferentzia egiten duen bankuaren zigilua dutenak.

- Dagokion udalaren kontu hartzailetza organoaren ziurtagiria.

• Hala badagokio, itzulketaren ordainketa gutuna, aplikatu gabeko gerakinak edo gerakinen 
ondoriozko interesak izatekotan.
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