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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 31/2018 Foru Dekretua, ekainaren 26koa. Onespena ematea ja-
sangarritasun energetikoko ekintzak sustatzeko dirulaguntza lerroa arautzen duten oinarriei 
eta 2018-2019 ekitaldirako deialdiari

Araban energia berriztagarriak sustatzeko eta garatzeko Plana (2010-2020) Diputatuen Kon-
tseiluaren 2009ko ekainaren 23ko 410. Erabakiaren bidez onartu zen, eta gero Arabako Batzar 
Nagusiek 2009ko urriaren 19an onartu zuten; haren ekintza programen barruan sartzen da 
energia aurrezten eta efizientziaz erabiltzen laguntzen duten ekintzak sustatzea eta energia be-
rriztagarriak ezartzea eta aprobetxatzea bultzatzea, batik bat baliabide endogenoei dagozkienak. 
Planak garrantzi berezia ematen dio sektore publikoari.

Garrantzi berezi horren arrazoia da administrazioak adibide izan behar duela eta politika 
publikoetan energiaren alorreko iraunkortasuna txertatu behar dela; bi ezaugarri horiek Eu-
ropako araudiak exijitzen ditu, zehazki Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2012/27/
EB Zuzentarauak, 2012ko urriaren 25ekoak, energia efizientziari buruzkoak. Ildo beretik doa 
Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2014/94/EB Zuzentaraua, 2014ko urriaren 22koa, 
ordezko erregaietarako azpiegiturak ezartzeari buruzkoa.

Esparru horretan, Arabako Foru Aldundiak azken urteetan laguntza lerro bati eutsi dio uda-
lerriek eta kontzejuek instalazio, eraikin eta ekipamendu publikoetako energiaren kudeaketa 
eraginkorra eta biomasaren aprobetxamendu energetikoa susta ditzaten.

Aurreko deialdietan laguntza lerro horien kudeaketan izandako esperientziak, deialdi 
bakoitzean jasotako eskaera kopuru handiak eta Arabako Foru Aldundiak aldundi, autonomia 
eta Europa esparruan jasangarritasun estrategia berriak hartu izanak gomendatzen dute zenbait 
aldaketa sartzea laguntzen oinarri arautzaileetan. Horretarako, kasuan kasuko prozedura izapi-
detu da oraintsu, eta hura amaitu ondoren, martxoaren 8ko 98/2018 Foru Agindua onetsi da, 
hain zuzen, onespena ematen diona Foru Gobernu Kontseiluaren “Energia iraunkortasuneko 
ekintzak bultzatzeko dirulaguntzen lerroaren oinarri arautzaileen” foru dekretu proiektuari.

Dirulaguntza lerro berrian egin diren aldaketa nabarmenenak hauek dira:

1. Zabaltzea hauetara diruz lagun daitezkeen jardunak:

• Aprobetxamendu termikoko eta elektrizitatea sortzeko sistemak: eguzki energia termikoa, 
eguzki energia fotovoltaikoa, minieolikoa, biomasa, geotermia eta minihidraulikoa.

• Mugikortasun elektrikoa.

Hauek izango dira, ondorioz, diruz lagun daitezkeen jardunak:

Tipo 1. Inbentario energetikoak egitea, eraikin eta ekipamenduena, parke mugikor eta argi-
teria publikoko instalazioena, kontsumoen kontrolarena, ikuskaritza energetikoena, eraginkor-
tasun energetikoko ziurtagiriak, jardun energetikoen planak eta hiri mugikortasuneko planak.

Tipo 2. Monitorizazio ekipoak, ordu programazioa, urruneko kontrola eta antzeko baliabideak 
ezartzea kontsumitzen den energia benetako beharrizanetara egokitzeko.

Tipo 3. Eguzki argiztapeneko ekipamendua.

Tipo 4. Energia berriztagarrien aprobetxamenduko instalazioak eta ekipamendua, 
aprobetxamendu termikoko eta elektrizitatea sortzeko sistemak barne: eguzki energia termikoa, 
eguzki energia fotovoltaikoa, minieolikoa, biomasa, geotermia eta minihidraulikoa.
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Tipo 5. Bideragarritasun azterlanak eta instalazioen proiektu teknikoak idaztea, eguzki ener-
gia termikoa, eguzki energia fotovoltaikoa, minieolikoa, biomasa, geotermia eta minihidraulikoa 
aprobetxatzeko, baita erabilera publikoko karga elektrikoko azpiegiturak ere.

Tipo 6. Ibilgailu elektrikoetarako karga puntuak instalatzea, bizikletak barne. Kargatzeko pun-
tuak erabilera publikora edo erakunde onuradunaren ibilgailuetan erabiltzera bideratuko dira.

Tipo 7. Ibilgailu elektrikoak eskuratzea, erakunde publikoen titulartasun eta erabilerarako.

2. Diruz lagun daitezkeen zenbateko altuenak eta portzentaiak aldatzea.

3. Administrazio izapidetzea erraztea, laguntzak behar bezala kudeatzen direla bermatzeko 
eraginkortasun gutxi izan duten agiriak eskatzeari utziz, hala nola ehuneko 10eko aurrezpena 
ahalbidetzen duten ekintzak egiteko konpromisoa.

4. Deialdi bakoitzean sartu ohi ziren zenbait arau argitu eta oinarrietan sartzea, hauek zehazki:

• Jardun mota guztietarako erabilgarri dagoen zenbatekoa mota horien artean modu pro-
portzionalean banatuko da mota bakoitzari egokitutako dirulaguntzen multzoaren kopuruari da-
gokionez, aurkeztutako eskaeren eta gehienezko zenbateko aplikagarri eta ehunekoen arabera.

• Erakundeek beren eskaeretan gasturako zer programatzen duten, eta esleipen orokorra 
zenbat den, halaxe banatuko dira laguntzak urteroko bakoitzeko. Izapidetzeak irauten duen 
bitartean, berriz ere esleitu ahalko dira emandako dirulaguntzen urterokoak, egokitu daitezen 
erakunde onuradunek egiaztatzen duten gastua gauzatzearen erritmo errealera.

I. eranskinean, oinarri berriak jasotzen dira, proposatzen diren aldaketa guztiak sartu 
eta gero. Halaber, proposatzen da 2018-2019 urteetako laguntza lerroaren deialdia onestea. 
Laguntza horien 2018-2019 aldiko zuzkidura globala 181.810,00 euro izango da, Arabako Foru 
Aldundiaren 2018ko ekitaldirako aurrekontuko 60205.6400.7620002 “Energia Efizientzia eta 
Kudeaketa” izeneko partidaren kontura, honela banatuta: 31.810,00 euro 2018ko urterako eta 
150.000,00 euro 2019korako.

Horregatik, Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuak proposatuta eta Foru Gobernu 
Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Baliogabetzea energia efizientziarako ekintzak eta biomasaren aprobetxa-
mendu energetikoa bultzatzeko laguntzen lerroa sortzeko oinarri arautzaileak, Diputatuen 
Kontseiluaren maiatzaren 24ko 41/2016 Foru Dekretuaren bitartez onetsiak, Araban energia 
berriztagarriak sustatu eta garatzeko Mugarri Planaren esparruan.

Bigarrena. Onespena ematea energia jasangarritasunerako ekintzak bultzatzeko dirulagun-
tzen lerro baten oinarri arautzaileei, eranskinaren arabera.

Hirugarrena. 2018-2019 aldiko laguntzen deialdia onartzea, Arabako Foru Aldundiaren 2018ko 
ekitaldirako aurrekontuaren “Energia Efizientzia eta Kudeaketa” 60.2.05.64.00.762.00.02 parti-
daren kargura, urteka honela banatuta:

2018. urtea   31.810,00 euro. (Xedapen erref.: 105-3170/18.1.18)
2019. urtea   150.000,00 euro. (Xedapen erref.: 105-171/18.3.19)

Laugarrena. Zenbateko osagarriak ezarri ahalko dira, horretarako beste deialdi batzuk egitea 
behar izango ez delarik, baldin eta hauek badira kasuak:

— Efizientzia energetikoko ekintzak sustatzera eta biomasaren aprobetxamendu energetikoa 
bultzatzera bideratuta dagoen laguntza lerroko 2017ko deialdiari dagokion 2018ko urterokoa 
likidatzetik ateratzen diren soberakinak aplikatzea; gehienez ere, 121.000 euro.

— Aurrekontuak aldatzeen ondorioz lortutako beste soberakin batzuk aplikatzea; gehienez 
ere, beste 150.000 euro.
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Deialdia argitaratzen den bezala argitaratu beharko da gehienezko zenbatekoak baino ge-
hiago ematea xedatzen duen ebazpena, baina argitalpen horrek ez du esan nahi epea luzatzen 
denik eskaera berriak aurkezteko edo berriz ere hasten denik zenbatzen ebazteko epea.

Bosgarrena. Laguntza lerroen bidez ekintza mota hauek diruz lagunduko dira, diruz lagun 
daitekeen gehieneko ehuneko eta dirulaguntzaren gehieneko zenbateko hauen arabera:

JARDUN MOTA DIRULAGUNTZAREN 
GEHIENEKO ZENBATEKOA

DIRUZ LAGUN 
DAITEKEEN GEHIENEKO 

EHUNEKOA
1. mota. Inbentario energetikoak egitea, eraikin eta ekipamenduena, parke mugikor eta 
argiteria publikoko instalazioena, kontsumoen kontrolarena, ikuskaritza energetikoena, 
eraginkortasun energetikoko ziurtagiriak, jardun energetikoen planak eta hiri 
mugikortasuneko planak.

6.000 euro Ehuneko 75

2. mota. Monitorizazio ekipoak, ordu programazioa, urruneko kontrola eta antzeko 
baliabideak ezartzea kontsumitzen den energia benetako beharrizanetara egokitzeko. 6.000 euro Ehuneko 75

3. mota. Eguzki argiztapeneko ekipamendua 25.000 euro Ehuneko 40
4. mota. Energia berriztagarrien aprobetxamenduko instalazioak eta ekipamendua, 
aprobetxamendu termikoko eta elektrizitatea sortzeko sistemak barne: eguzki 
energia termikoa, eguzki energia fotovoltaikoa, minieolikoa, biomasa, geotermia eta 
minihidraulikoa.

75.000 euro Ehuneko 40

5. mota. Bideragarritasun azterlanak eta instalazioen proiektu teknikoak idaztea, eguzki 
energia termikoa, eguzki energia fotovoltaikoa, minieolikoa, biomasa, geotermia eta 
minihidraulikoa aprobetxatzeko, baita erabilera publikoko karga elektrikoko azpiegiturak 
ere.

12.000 euro Ehuneko 60

6. mota. Ibilgailu elektrikoetarako karga puntuak instalatzea, bizikletak barne. Kargatzeko 
puntuak erabilera publikora edo erakunde onuradunaren ibilgailuetan erabiltzera 
bideratuko dira.

15.000 euro Ehuneko 40

7. mota. Ibilgailu elektrikoak eskuratzea, erakunde publikoen titulartasun eta erabilerarako. 3.000 euro (6.000, ibilgailu 
astunetarako) Ehuneko 15

Seigarrena. Diruz lagundu beharreko jarduna hasi gabe egon beharko da 2018ko urtarrilaren 
1ean.

2018ko azaroaren 23a baino lehen egin beharko dira 2018ko urterokoari dagozkion gastuak, 
eta 2019ko uztailaren 12a baino lehen 2019ko urterokoari dagozkionak.

2018. urteko kopuruari dagozkion gastuak ordaintzeko eskatzen diren agiriak 2018ko aza-
roaren 30erako aurkeztu behar dira, eta uztailaren 19rako 2019ko kopuruari dagozkion gastue-
nak.

Zazpigarrena. Dirulaguntzen eskaerak Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean 
aurkeztu behar dira. Horretarako epea hilabetekoa izango da, deialdi hau ALHAOn argitaratzen 
den egunaren hurrengotik hasita.

Zortzigarrena. Eskaerak ebazteko epealdia gehienez ere bi hilekoa izango da eskaerak aur-
kezteko epea amaitzen denetik. Ebazpena postaz jakinaraziko zaie interesdunei hurrengoko 
hamar egun baliodunetan; interesdunek jaso izanaren ziurtagiria sinatu beharko dute jakinaraz-
pena jasotzeko. Esanbidezko ebazpenik ez emateak dirulaguntza ez dela eman esan nahiko du. 
Ebazpen horrek eta oinarriak betearazteko ematen direnek administrazio bidea amaituko dute.

Bederatzigarrena. Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuari ahalmena ematea foru 
dekretu hau garatu eta aplikatzeko eman beharreko xedapenak eman ditzan.

Hamargarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea.

Gasteiz, 2018ko ekainaren 26a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO

Ingurumen eta Hirigintza zuzendaria
AMAIA BARREDO MARTÍN
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ERANSKINA

Energia iraunkortasuneko ekintzetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak

1. XEDEA.

Oinarri hauen helburua da energia iraunkortasunean lagunduko duten ekintzetarako dirula-
guntzak ematea arautuko dituzten baldintzak erregulatzea, Euskadiko toki erakundeen apirilaren 
7ko 2/2016 Legean adierazitako eskumenen esparruan.

2. DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN JARDUN MOTAK.

1. Inbentario energetikoak egitea, eraikin eta ekipamenduena, parke mugikor eta argiteria 
publikoko instalazioena, kontsumoen kontrolarena, ikuskaritza energetikoena, eraginkortasun 
energetikoko ziurtagiriak, jardun energetikoen planak eta hiri mugikortasuneko planak.

2. Monitorizazio ekipoak, ordu programazioa, urruneko kontrola eta antzeko baliabideak 
ezartzea kontsumitzen den energia benetako beharrizanetara egokitzeko.

3. Eguzki argiztapeneko ekipamendua.

4. Energia berriztagarrien aprobetxamenduko instalazioak eta ekipamendua, aprobetxa-
mendu termikoko eta elektrizitatea sortzeko sistemak barne: eguzki energia termikoa, eguzki 
energia fotovoltaikoa, minieolikoa, biomasa, geotermia eta minihidraulikoa.

5. Bideragarritasun azterlanak eta instalazioen proiektu teknikoak idaztea, eguzki energia 
termikoa, eguzki energia fotovoltaikoa, minieolikoa, biomasa, geotermia eta minihidraulikoa 
aprobetxatzeko, baita erabilera publikoko karga elektrikoko azpiegiturak ere.

6. Ibilgailu elektrikoetarako karga puntuak instalatzea, bizikletak barne. Kargatzeko puntuak 
erabilera publikora edo erakunde onuradunaren ibilgailuetan erabiltzera bideratuko dira.

7. Ibilgailu elektrikoak eskuratzea, erakunde publikoen titulartasun eta erabilerarako.

3. BALDINTZA GEHIGARRIAK.

1. Diruz lagundu ahal diren gastuak izango dira, soilik, zalantzarik gabe diruz lagundutako 
jardueraren izaera daukatenak eta behar-beharrezkoak direnak, eta BEZa.

2. Erakundeek gehienez bi jarduketatarako laguntza eskatu ahalko dute.

3. Dirulaguntzaren xedea instalazioak edo ekipamendua badira, erakunde onuradunak be-
raien mantentze lana gutxienez urtebeteko eperako bermatu beharko du. 6. motako jarduketen 
kasuan, mantentze kontratu bat sinatu beharko da.

4. Oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzak bateragarriak dira xede bererako beste admi-
nistrazio edo erakunde publikoek zein erakunde pribatuek (estatukoek, Europar Batasunekoek 
zein nazioartekoek) ematen dituzten dirulaguntzekin, laguntzekin, sarrerekin eta baliabideekin.

5. Dirulaguntzaren zenbatekoa, bakarrik edo beste dirulaguntzekin eta diru sarrerekin batera, 
ezin da izan jardueraren kostua baino gehiago.

6. Arabako dirulaguntzen urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauaren 29. artikulua aplikatuz, onda-
sun inbentariagarriak eskuratu, eraiki, birgaitu eta hobetzen baldin badira, dirulaguntzari dago-
kion xede zehatzari bideratu beharko dizkio ondasunak onuradunak, bi urteko epean gutxienez.

7. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legearen 3. artikuluaren arabera, on-
dokoak dira emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan euskal herri-aginteen jarduketa gi-
datu eta bideratuko duten printzipio orokorrak: tratu berdina; aukera-berdintasuna; dibertsitatea 
eta ezberdintasuna errespetatzea; genero-ikuspegiaren integrazioa; ekintza positiboa; sexuaren 
araberako rolak eta estereotipoak desagerraraztea, eta koordinazioa eta lankidetza.
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Diruz lagundutako jarduera betetzeko administrazio kontratuak egiten badira, Emakumeen 
eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legearen 20. artikulua aplikatuko da. Ondorioz, kontratua 
betetzeko baldintzen artean esleipendunak izango duen betebehar bat jasoko da: prestazioa 
ematean, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko neurriak aplikatzea; hori guztiori, 
kontratuen legedia betez eta betiere organo eskudunak finkatuta kontratazio mota edo ezaugarri 
horri halako neurria aplikatu behar zaiola.

4. BALIABIDE EKONOMIKOAK.

Kasuan kasuko deialdiak zehaztuko du oinarri hauen bidez deitutako dirulaguntzak guztira 
zenbatekoak izango diren eta aurrekontuko zein partidari egotziko zaizkion.

Erakunde onuradunek diruz lagundutako jarduketak behar bezala eta erabat burutzeko be-
har diren izapide guztiak egin behar dituzte eta behar diren baimen guztiak lortu behar dituzte, 
lanak hasten direnetik behin betiko jaso arte.

Jardun mota guztietarako erabilgarri dagoen zenbatekoa mota horien artean modu 
proportzionalean banatuko da mota bakoitzari egokitutako dirulaguntzen multzoaren kopuruari 
dagokionez, aurkeztutako eskaeren eta gehienezko zenbateko aplikagarri eta ehunekoen ara-
bera.

5. ERAKUNDE ONURADUNAK.

Dirulaguntzak jaso ahalko dituzte 20.000 biztanle baino gutxiagoko Arabako Lurralde His-
torikoko udalerri eta kontzejuek.

6. ESKAEREN AURKEZPENA: EPEALDIA ETA MODUA.

Dirulaguntzen eskaerak Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztu behar 
dira, kasuan kasuko deialdiak ezarritako epearen barruan.

Eskaerarekin batera I. eranskinean ezarritako agiriak aurkeztu behar dira.

7. EMAKIDAREN PROZEDURA. ESKAERAK BALORATZEKO ETA DIRULAGUNTZAK EMA-
TEKO IRIZPIDEAK. DIRULAGUNTZEN ZENBATEKOA.

Dirulaguntzak nori eman lehiaketa bidez ebatziko da. Eskaerak baloratzeko irizpide hauek 
aplikatuko dira:

A) Proposatutako ekintzaren kalitatea eta bideragarritasun teknikoa; 40 puntu gehienez.

B) Inbertsioaren efizientzia, honela neurtuta: energiaren aurrezpena kostuaren erlazioan; 
30 puntu gehienez.

C) Ekintzaren berrikuntza eta esperientzia pilotua izateko aukera; 10 puntu gehienez.

D) Iraunkortasuneko edo energia aurrezteko eta energia efizientzia hobetzeko toki erakun-
deak onartutako planaren barruan egon dadila ekintza; 10 puntu gehienez.

E) Erakunde onuradunak 500 biztanle baino gutxiago baditu: 10 puntu gehienez.

Gutxienez balorazio hauek ez dauzkaten jarduketak ezetsiko dira:

• 28 puntu 1, 2, 3, 5 eta 7. motetako jarduketetarako.

• 50 puntu ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntu eta energia berriztagarrien aprobetxamen-
duko instalazio eta ekipamenduetarako (4 eta 6 motak).

Aurkezten diren proiektuak baloratu ondoren, lortutako puntuazioaren araberako hurrenke-
ran sailkatuko dira; dirulaguntzak hurrenkera horretan emango dira, harik eta deialdirako eza-
rritako hornidura amaitu arte.

Onuradunak ebazpenaren jakinarazpena jasotzen duenetik 10 egun baliodunetan dirulagun-
tzari idatziz uko egiten ez badio, ebazpenean ezarritakoa onartu duela pentsatuko da.

Hornidura agortu ondoren dirulaguntzarik gabe geratzen diren eskaerak poltsa batean sar-
tuko dira puntuazioaren araberako hurrenkeran. Eskatzaile hauek dirulaguntza jasoko dute 
hasieran banatutako funtsetako batzuk erabiltzen ez badira, hau da, onuradunen batek bere 
dirulaguntzari uko eginez gero edo behar bezala frogatzen ez badu ezarri bezala erabili duela.
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Dirulaguntzaren zenbateko bakoitza zehazteko, jardueraren kostua oinarri hartuta gehie-
neko ehuneko lagungarria aplikatuko zaio. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gehi BEZa da 
jardueraren kostua.

Dirulaguntzaren zenbateko bakoitza dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa baino gehiago 
bada, gehieneko zenbateko hori emango da.

Kasuan kasuko deialdiak finkatuko du zeintzuk diren jardun mota bakoitzerako dirulagun-
tzaren gehieneko zenbatekoa eta diruz lagun daitekeen gehieneko ehunekoa.

8. ESKAERAK IZAPIDETZEKO ETA EBAZTEKO ESKUMENA DAUKAN ORGANOA. ESKAERAK 
IZAPIDETZEKO ETA EBAZTEKO EPEALDIA ETA EPEALDIAREN BARRUAN EZ EBAZTEAREN 
ONDORIOAK.

1. Dirulaguntza hauek lehiaketa bidez emango dira; lehiaketa agintzeko eta izapidetzeko 
eskumena Ingurumen eta Hirigintzako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuak dauka.

2. Eskaerak Balorazio Mahai batek aztertuko ditu. Hauek izango dira mahaiko kideak: In-
gurumen eta Hirigintza Saileko zuzendaria, lehendakari gisa; Ingurumen Iraunkortasunaren 
Zerbitzuaren burua, kide gisa; eta Ingurumen eta Hirigintzako Idazkaritza Teknikoko zerbitzu-
burua, idazkari lanetan.

3. Arabako Foru Aldundiak, Ingurumen eta Hirigintza Sailaren bitartez, egoki iritzitako ka-
suetan, datuak edo argibideak eskatu ahal izango ditu aurkeztu diren agiriei buruz; eta, es-
kaera horiei ez bazaie erantzunik ematen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, herri administrazioen 
administrazio prozedura erkidearenak, aurreikusitako epeen barruan, gerta liteke espedientea 
atzeratzea, eta are artxibatzea ere.

4. Aurkeztutako eskaerak deialdian ezarritako irizpideen arabera erkatu ondoren, Balioespen 
Mahaiak txostena egingo du ebaluazioaren emaitza zehaztuta.

5. Balioespen Mahaiak balorazioaren emaitzak bidaliko dizkio instrukzio-organoari, ebazpen 
proposamena egin dezan.

6. Organo eskudunak bidezkoa den ebazpena emango du, eta behar diren betekizunak edo 
baldintzak ezarriko ditu.

7. Eskatzaileei ez zaie eskainiko entzunaldiko izapiderik, haiek aurkeztutako gertaerak eta 
agiriak besterik ez direlako aintzat hartuko ebazpenean.

8. Ebazpenean ageri beharko dira dirulaguntza jaso duten entitate eskatzaileak, dirulaguntza 
bakoitzaren zenbatekoa, ordaintzeko modua, ukitutako jarduera edo programa, aurkeztu beha-
rreko dokumentazioa eta emateak dakartzan baldintzak, baita gainerako eskaeren berariazko 
ukoa ere.

9. Dirulaguntza eman edo ukatu zaien jakinaraziko zaie eskatzaileei, urriaren 1eko 39/2015 
Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 40. artikuluan eta hu-
rrengoetan xedatutako moduetakoren batean.

10. Kasuan kasuko deialdian ezarriko dira ebazpenerako eta jakinarazpenerako epeak. Epeal-
diaren barruan ebazpenik jakinarazten ez bada, eskaerak ezetsitzat jo behar dira.

11. Ebazpenak administrazio bidea bukatuko du, eta horren aurka aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa jarri ahalko da Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiaren aurrean, jaki-
narazten denetik bi hileko epean, administrazioarekiko auzi jurisdikzioa arautu zuen uztailaren 
13ko 29/1998 Legearen 8. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz

9. ORDAINKETA. ONURADUNAK DIRULAGUNTZA JASOTZERAKOAN LORTU NAHI ZEN 
HELBURUA LORTU IZANA JUSTIFIKATZEKO MODUA ETA EPEA.

Dirulaguntza bat ordaindu baino lehen, haren xede den jarduera egin dela justifikatu behar 
da. Dirulaguntza ordaintzeko II. eranskinean aipatzen den dokumentazioa aurkeztu behar da. 
Kasuan kasuko deialdian ezarriko da hura aurkezteko gehienezko epea.
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Justifikatu beharreko aurrerakinak egiteko aukera ematen da, foru araudian ezarritakoarekin 
bat etorriz; horrela, erakunde onuradunek ordainketa bi fasetan justifikatu ahalko dute. Kasu 
honetan, lehenengo fase batean dirulaguntzak estaltzen ez duen jarduketaren kostuaren za-
tia justifikatuko dute, eta Arabako Foru Aldundiak dirulaguntza justifikatu beharreko aurrerakin 
kontzeptupean ordainduko du. Erakunde onuradunak gainerakoaren ordainketaren ziurtagiria aur-
keztu beharko du hilabete bateko epean, dirulaguntzaren zenbatekoa jasotzen duenetik zenbatuta.

10. OINARRIAK EZ BETETZEA ETA DIRULAGUNTZA ITZULTZEA.

Oinarriak betetzen ez badira, esleitu edo ordaindu den dirua edo ordaintzeko dagoena 
eskuratzeko eskubidea galdu dela adieraziko da ebazpen baten bidez. Ebazpen berean adiera-
ziko da ordura arte jasotakoa eta berandutze interesak itzuli beharko direla. Gainera bidezko 
diren ekintzak egin ahal izango dira. Diru kopuru horiek sarrera publikoak izango dira legezko 
ondorioetarako.

Ondoko kasuetan oinarriak ez dira betetzen:

a) Helburuak frogatu beharra ez betetzea.

b) Dirulaguntza eskuratzea eskatutako baldintzak bete gabe.

c) Dirulaguntza helburu baterako eskatu eta horretarako ez erabiltzea.

d) Onuradunak ez betetzea dirulaguntza jasotzeagatik jarritako baldintzak.

e) Kontrol edo egiaztatze jarduerak oztopatzea edo galaraztea.

f) Jarduera burutzeko behar den baino diru gehiago jasotzea. Kasu honetan, jardueraren kos-
tuaren gainetik eskuratutako soberakina itzuli beharko da, bidezko berandutze interesak gehituta.

g) Xede bererako beste dirulaguntzaren bat jaso dela ez aitortzea.

11. BABESA.

Dirulaguntza jaso duen jarduera dela-eta egiten diren argitalpenetan, liburuxketan edo 
bestelako publizitate modu guztietan Arabako Foru Aldundiak, Ingurumen eta Hirigintza Sai-
laren bitartez, emandako dirulaguntzaren berariazko aipamena egin behar da. Horrez gainera, 
generoaren ikuspegitik hizkuntza zuzen erabiltzen dela bermatuko da, eta informazioa emakume 
eta gizonei parekidetasunez iristeko mezu eta kanal egokiak erabiliko dira.

12. ALDAKETAK.

Dirulaguntza emateko eta baloratzeko kontuan hartutako 7. oinarriko inguruabarretako bat 
aldatzen bada, hura emateko ebazpena aldatu ahal izango da.

Deialdi honetan emandakoen ondoren edozein erakunde publikok edo pribatuk laguntza edo 
dirulaguntzak lortuz gero, eta horren ondorioz diruz lagundutako kopuruak jardueraren kostua 
gainditzen badu, orduan baliteke emakida ebazpena aldatzea eta jasotako zenbatekoak, guztira 
edo partzialki, itzuli behar izatea, dirulaguntza ordaindu zen unetik kasuan kasuko atzerapen 
interesak barne.

13. ONURADUNAREN BETEBEHARRAK.

Hauexek dira onuradunaren betebeharrak: Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta 
Aurrekontu Sailak, Herri Kontuen Epaitegiak eta beste organo batzuek eskatzen dioten infor-
mazio guztia ematea; urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko dirula-
guntzenak, 13. artikuluan ezarritako betebeharrak. 

14. ARAUDI OSAGARRIA.

Oinarri hauetan ezarrita ez dagoena Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzko urria-
ren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta uztailaren 
21eko 887/2006 Errege Dekretuak –38/2003 Lege Orokorraren arautegia onartzekoa– arautuko 
dute.
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I. ERANSKINA

Dirulaguntza eskaera (III. Eranskineko inprimakia erabiltzea gomendatzen da)

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

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

— Ekintzaren izenburua, guztirako aurrekontua, eskatutako dirulaguntza.

— Eskatzailea udala bada, alkateak sinatu behar du; kontzejua bada, errejidore-lehendakariak.

Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko ziurtagiriak (III. Eranskineko eredua erabiltzea 
gomendatzen da).

• Eskatutako ekintza egitea onartzeko osoko bilkurak, administrazio batzarrak edo auzokoen 
batzarrak hartutako erabakiaren egiaztagiria eta aurrekontuan diru erabilgarri dagoelako egiaz-
tagiria.

• Beste erakunde batzuei xede berarekin dirulaguntza eskatu zaien edo ez eta, baiezkoan, 
eskuratu den edo ez agerrarazten duen ziurtagiria. Erakundea eta zenbatekoa zehaztu beharko 
dira.

• Orube edo eraikinen bat okupatu edo erabili behar izanez gero, hura udal planeamenduko 
araudiarekin bat datorrela eta higiezina edo orubea baliagarri dagoela egiaztatzen duen agiria, 
udaleko alkateak eta/edo toki erakundeko lehendakariak ontzat emandakoa.

Azalpen memoria

— Proiektuaren deskripzioa, egungo egoerari buruzko memoria eta zer egiteko asmoa da-
goen adierazten duen proposamena. Jarduketa justifikatzeko kalkuluak.

— Lanen programa, kronograma, burutzapen epealdia, aurreikusten diren hasiera eguna 
eta amaiera eguna.

— Aurreikusitako inbertsioaren energia aurrezpenaren eta efizientziaren justifikazioa.

— Jarduketak berrikuntza dakarrela alegatuz gero, horren justifikazioa; energia aurrezteko 
eta energia efizientzia hobetzeko planean proposatutako ekintzaren aipamena.

— Toki erakundeko biztanle kopurua, sexuaren arabera bereizita, eta datuaren iturria.

Aurrekontua

— Aurrekontua, partidaka xehatuta eta banakatuta

— Urteko zenbatekoen banaketa

— Finantzaketa plana

— Aurrekontuan erabilgarri dagoen kopurua

— Eskatutako beste dirulaguntza batzuk (erakundea, zenbatekoa)

— Adjudikazioak oinarritzat hartutako eskaintza ekonomikoak; gutxienez hiru izango dira 
40.000 eurotik gorako obren kontratuetan (BEZa aparte) eta 15.000 eurotik gorako hornidura 
eta zerbitzuen kontratuetan, urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauaren 29.3 artikuluak eta Sektore 
Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 131. artikuluak ezarri bezala. Eskaera egiteko unean ez 
badago eskaintzarik, gastua justifikatzeko unean aurkeztu beharko dira.
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II. ERANSKINA

Ordaintzeko eskaera

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

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

— Ekintzaren izenburua, guztirako aurrekontua, emandako dirulaguntza.

Justifikazio kontua eta erantsitako dokumentazioa

• Fede emaileak edo idazkariak egindako ziurtagiria, emandako dirulaguntzaren helburua eta 
xedea bete direla ziurtatzen duena; horrez gainera, diruz lagundutako jarduera finantzatu duten 
beste dirulaguntza edo diru sarrerarik egon den zehaztuko du, kopurua eta jatorria aipatuz.

• Fede emaileak edo idazkariak egindako ziurtagiria, diruz lagundutako ekipamendu edo 
instalazioa gutxienez urtebetez mantenduko dela bermatzeko moduari buruzkoa, horrelako 
jarduketak direnean.

• Mantentze kontratua, sinatu baldin bada; ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak 
instalatzeko jarduketetarako nahitaezkoa da (6. mota).

• Jardunaren justifikazio memoria, dirulaguntza ematean ezarritako baldintzak bete direla 
justifikatzen duena eta burututako jarduerak eta lortutako emaitzak adierazten dituena. 4.000 
eurotik gorako dirulaguntzetan, atal hauek sartu beharko dira:

• Egindako ekintzen deskripzioa. Eskuratutako ibilgailu elektrikoen edo instalatutako ekipa-
menduen marka eta modeloa.

• Jarduerak eragindako gastuak eta inbertsioak sailkatuta ageri diren zerrenda, datu haue-
kin: hartzekodunaren 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.

• Instalatutako ekipamendu guztiak identifikatuko dituen plano edo krokisa. 25.000 eurotik 
gorako dirulaguntzen kasuan, obra amaierako planoa.

• Ibilgailu, ekipamendu edo instalazioaren argazkiak

• Instalazioaren eguna. Denborazko garapena eta gorabeherak.

• Lortutako energia aurrezpenaren eta inbertsioaren efizientziaren justifikazioa.

• Obraren azken ziurtagiria, enpresa instalatzaileak emana (4.000 eurotik gorako dirulagun-
tzetarako bakarrik); edo, 1 eta 5. motetako jarduketen kasuan, egindako dokumentuen kopia.

• Urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauaren 29.3 artikulua aplikatuz, onuradunak eskatu behar izan 
dituen eskaintza ekonomikoak, baldin eta eskaera egiteko unean aurkeztu ez baditu.

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

• Ordainagiria (jatorrizkoa 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, non, gutxienez, agertuko diren zenbatekoa, data eta or-
dainketaren edo transferentziaren onuraduna. Ziurtagiri hori izenpetuta aurkeztuko da, eta/edo 
bankuaren zigilua daukala.

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

• Dagokion udalaren kontu hartzailetza organoaren ziurtagiria.

• Hala badagokio, itzulketaren ordain gutuna, aplikatu ez diren gerakinen kasuan; bai eta 
horietatik eratorritako interesena ere.
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Ingurumen eta 
Hirigintza Saila  
Departamento 

2018kodeialdia 

Convocatoria 2018
III. Eranskina. 
Dirulaguntza 
eskatzeko eredua 
Anexo III. Modelo 
para solicitar la 
subvención 

Jasangarritasun energetikoa sustatzeko laguntza-eskaera 
Solicitud de ayudas de sostenibilidad energética 

Eskatzailea  Solicitante
Entitate onuraduna  Entidad beneficiaria IKZ  NIF 

Posta helbidea  Dirección postal 

Telefonoa  Teléfono Mugikorra  Móvil Posta elektronikoa  Correo electrónico 

Egitasmoaren arduraduna kontakturako (Egitasmoaren zehaztapenak argitzeko harremana)
Persona de contacto encargada del proyecto (Contacto para aclarar detalles de la actuación)  
Izena  Nombre  Lehen abizena  Primer apellido Bigarren abizena  Segundo apellido  

  
   
Posta elektronikoa  Correo electrónico Telefonoa  Teléfono Mugikorra  Móvil 

Eskaera Solicitud
Egitasmoaren izenburua  Título de la actuación 

Laburpena. Ezaugarri eta magnitude nagusiak  Resumen. Características principales 

Aurrekontu osoa (BEZ 
barne) 
Presupuesto total (IVA 
incluído) 

2018an egiaztatzeko 
aurrekontua (BEZ barne)  
Presupuesto a ejecutar en 
2018 (IVA incluído)  

2019an egiaztatzeko 
aurrekontua (BEZ barne)  
Presupuesto a ejecutar en 
2019 (IVA incluído) 

Gehieneko ehuneko edo 
zenbatekoa (7. Onarria) 
Porcentaje o importe 
máximo según base 7 

Eskatutako dirulaguntza 
osoa 
Subvención total solicitada 

€ €  € % €

Entitatearen ordezkari legala (Alkate edo presidentea) naizen aldetik, dirulaguntza eskatzen dut, eta 
oinarriek eskatzen dituzten dokumentuak eransten ditut, ondoko zerrendan adierazten den moduan 
Como representante legal de la entidad (Alcalde/sa o Presidente/a), solicito la subvención, y adjunto la 
documentación exigida por las bases según el siguiente listado 
Izena  Nombre  Lehen abizena  Primer apellido Bigarren abizena  Segundo apellido  

  
Data  Fecha Ordezkari legalaren sinadura eta erakundearen zigilua  Firma del representante legal y sello de la entidad 

Sexua  Sexo

 Emakumea
Mujer

 Gizona 
Hombre

Sexua  Sexo

 Emakumea
Mujer

 Gizona 
Hombre
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Agirien zerrenda  Listado de documentos

III. Eranskina. Dirulaguntza eskatzeko eredua  Anexo III. Modelo para solicitar la subvención

Mesedez, emaiozu zenbaki bana aurkeztutako 
dokumentuei, eta adierazi zenbakia taula 
honetan 

Por favor, asigne un número a cada 
documento aportado y especifique ese número 
en esta tabla 

Zenbakia/ 
Num.

— Proiektuaren deskripzioa, egungo egoerari 
buruzko memoria eta zer egiteko asmoa 
dagoen adierazten duen proposamena. 
Jarduketa justifikatzeko kalkuluak.  

— Descripción del proyecto, memoria 
descriptiva de la situación actual y propuesta a 
realizar. Cálculos justificativos de la actuación. 

— Lanen programa, kronograma, burutzapen 
epealdia, aurreikusten diren hasiera eguna eta 
amaiera eguna. 

— Programa de trabajos, cronograma, plazo 
de ejecución, previsión de fechas de inicio y 
fin. 

— Aurreikusitako inbertsioaren energia 
aurrezpenaren eta efizientziaren justifikazioa. 

— Justificación del ahorro energético y 
eficiencia de la inversión prevista.  

— Jarduketak berrikuntza dakarrela alegatuz 
gero, horren justifikazioa; energia aurrezteko 
eta energia efizientzia hobetzeko planean 
proposatutako ekintzaren aipamena. 

— Si se alega, justificación del carácter 
innovador de la actuación y referencia de la 
acción propuesta en el plan de ahorro y 
eficiencia energética. 

— Proiektuaren helburua kanpoko argiteria 
bada, kanpoko argi instalazioen energia 
efizientziaren araudian (1890/2008 Errege 
Dekretua) eta beraren jarraibide tekniko 
osagarrietan ezarritakoa betetzen delako 
adierazpena. 

— Para los proyectos de alumbrado exterior, 
declaración del cumplimiento del Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior (Real Decreto 1890/2008) 
y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Aurrekontua 
— Aurrekontua, partidaka xehatuta eta 
banakatuta 
— Urteko zenbatekoen banaketa 
— Finantzaketa plana 
— Aurrekontuan erabilgarri dagoen kopurua 
— Eskatutako beste diru laguntza batzuk 
(erakundea, zenbatekoa) 

Presupuesto 
— Presupuesto detallado y desglosado por 
partidas 
— Distribución de anualidades 
— Plan de financiación 
— Disponibilidad presupuestaria 
— Otras subvenciones solicitadas (entidad, 
cuantía) 

— Eskatutako ekintza egitea onartzeko osoko 
bilkurak, administrazio batzarrak edo 
auzokoen batzarrak hartutako erabakiaren 
egiaztagiria eta aurrekontuan diru erabilgarri 
dagoelako egiaztagiria. 

— Certificado del acuerdo de aprobación, 
adoptado por el Pleno, Junta Administrativa o 
Asamblea Vecinal, según corresponda, para la 
realización de la acción solicitada y su 
disponibilidad presupuestaria. 

— Beste erakunde batzuei xede berarekin diru 
laguntza eskatu zaien edo ez eta, baiezkoan, 
eskuratu den edo ez agerrarazten duen 
ziurtagiria. Erakundea eta zenbatekoa zehaztu 
beharko dira.  

— Certificado de si se ha solicitado o no, y en 
su caso, obtenido subvención por el mismo 
objeto a otras entidades, detallando entidad e 
importe.  

— Orube edo eraikinen bat okupatu edo erabili 
behar izanez gero, hura udal planeamenduko 
araudiarekin bat datorrela eta higiezina 
baliagarri dagoela egiaztatzen duen agiria; 
hain zuzen ere; erakundearen ziurtagiria, 
udaleko alkateak eta/edo toki erakundeko 
lehendakariak ontzat emana. 

— En el caso de ocupación o utilización de 
solares o edificios, justificación del correcto 
encaje en la normativa de planeamiento 
municipal y la disponibilidad del inmueble o 
solar afectado, mediante un certificado de la 
entidad con el visto bueno del alcalde/sa del 
ayuntamiento y/o presidente de la entidad 
local. 
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ZIURTAGIRIA / CERTIFICADO 

Entitate onuraduna  Entidad beneficiaria 

Ekintzaren izenburua  Título de la actuación 

Entitatearen idazkaria edo fede emailea  Secretario/a o fiel de fechos de la entidad
Izena  Nombre  Lehen abizena  Primer apellido Bigarren abizena  Segundo apellido  

Zera ziurtatzen dut  Certifico

Osoko bilkurak, administrazio batzarrak edo auzokoen batzarrak 
ondoko data honetan hartu zuen dirulaguntza eskatzeko erabakia 
aipatutako ekintza gauzatzeko: 
El Pleno, Junta Administrativa o Asamblea Vecinal adoptó el acuerdo de 
solicitar subvención para realizar la actuación citada con fecha: 

Erabakiaren data   
Fecha del acuerdo 

Dirua erabilgarri badago dirulaguntzak betetzen ez duen kosteari aurre egiteko.  
Existe disponibilidad presupuestaria para asumir el coste de la actuación en la parte no cubierta por la 
subvención.

 Orube edo eraikinik ez da erabiltzen edo okupatzen.  
No se ocupan o utilizan solares o edificios 

 Orube edo eraikinen bat okupatu edo erabili behar da, eta hori udal planeamenduko araudiarekin bat 
dator eta higiezina baliagarri dago.  
Sí se ocupan o utilizan solares o edificios, y ello encaja correctamente en la normativa de planeamiento 
municipal, y se dispone del inmueble afectado

 Ez zaio eskatu beste erakunde bati diru laguntzarik xede berarekin.  
No se ha solicitado ninguna otra subvención para el mismo objeto 

 Ondoko taulan adierazten diren dirulaguntzak eskatu edo lortu dira.  
Se han solicitado y/o obtenido las subvenciones que se detallan en la tabla adjunta 

Erakundea  Entidad Kopurua  Cantidad Egoera (eskatuta, emanda, 
ordainduta)  Estado (solicitada, 
concedida, abonada) 

Data  Fecha Idazkariaren edo fedemailearen 
sinadura  Firma del secretario/a o 
fiel de fechos 

Ordezkari legalaren oniritzia eta 
erakundearen zigilua  Visto bueno del 
representante legal y sello de la entidad

€

Sexua  Sexo

 Emakumea
Mujer

 Gizona 
Hombre
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