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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
INGURUMENAREN ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA

2018an Gasteizko taxi zerbitzuan errekuntza motorra duten ibilgailuen ordez ibilgailu elektriko 
matrikulatu berriak erosteko dirulaguntzak ematea

2019ko martxoaren 1ean egindako ohiko bilkuran onetsi zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 
2018an Gasteizko taxi zerbitzuan errekuntza motorra duten ibilgailuen ordez ibilgailu elektriko 
matrikulatu berriak erosteko dirulaguntzak ematea.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
40. eta 45.1. artikuluetan xedatutakoaren ildotik, Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia argitaratzen 
da, denek izan dezaten horren berri:

I. Aurrekariak

Lehena. 2018ko urriaren 19an egindako ohiko bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak hau erabaki 
zuen, besteak beste: 2018an Gasteizko taxi-zerbitzurako ibilgailu elektrikoak —lehenengoz matriku-
latzen direnak eta errekuntza-motorreko ibilgailuak ordeztuko dituztenak— erosteko dirulaguntzak 
emateko deialdiaren oinarriak onestea.

Deialdia eta berariazko oinarriak 2018ko azaroaren 19ko ALHAOn (133. zk.) argitaratu ziren.

Bigarrena. Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, balioespen batzordea bildu zen, 
2019ko otsailaren 8an. Jasotako eskabideak aztertu zituen, baita tramitera onartu ere, epe barruan 
aurkeztuak zirelako eta berariazko oinarrien 6.3 puntuan eskatutako agiriak barne zituztelako.

Orobat, 2018an Gasteizko taxi-zerbitzurako ibilgailu elektriko berriak erosteko dirulaguntzak 
emateko deialdira aurkeztutako eskabideak balioesteko txosten teknikoa egin zuen Ingurugiro 
Gaietarako Ikastegiko teknikari eskudunak.

Hirugarrena. Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailak informazioa eskatu zien Foru 
Ogasunari eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari, ebazpen-proposamenean onura-
duntzat jotako pertsonek zerga betekizunak egunean dituzten jakitearren.

Jasotako informazioaren arabera, ebazpen-proposamenean onuraduntzat jotako pertsona 
guztiek zerga betekizunak egunean dituztela egiaztatu da.

Laugarrena. Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Administrazio Zerbitzuak txosten juri-
dikoa egin zuen 2019ko otsailaren 15ean.

Bada aurrekontu-zuzkidura nahikorik 60.000,00 euro ordaintzeko Ingurumenaren eta Espazio 
Publikoaren Sailaren aurrekontuko 2018/15.20.05.4412.770.00 partidaren kontura.

Oinarri orokorren 9.2 eta 19. artikuluetan ezarritakoaren arabera, ALHAO eta Gasteizko Uda-
laren iragarki taula izango dira dirulaguntzak emateko erabakia jakinarazteko komunikabideak, 
eta Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean ere argitaratuko da.

II. Zuzenbideko oinarriak

Lehena. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra (2003ko azaroaren 
18ko BOE, 276. zk.) eta Gasteizko Udalaren Dirulaguntzak arautzeko Ordenantza, 2005eko ekai-
naren 17koa (2006ko urtarrilaren 13ko ALHAO, 5. zk.) aplikatu behar dira.
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Orobat, aplikazio orokorrekoa da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legea.

Bigarrena. Konkurrentzia sinplea izango da dirulaguntzak emateko prozedura, hau da, doku-
mentazio osoa sarrera-erregistroan sartu den hurrenkerari jarraituko zaio dirulaguntzak emateko 
(eguna, hilabetea, ordua eta minutuak), aurrekontu-mugara iritsi arte.

Horrenbestez, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 127-1 g) artikulua 
ikusirik eta 2016ko maiatzaren 24ko alkate dekretuaren bidez emandako aginpideaz baliatuz, 
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saileko zinegotzi ordezkariak erabaki proposamen hau 
egiten dio Tokiko Gobernu Batzarrari:

Lehena. Onestea 2018an Gasteizko taxi-zerbitzurako ibilgailu elektrikoak —lehenengoz 
matrikulatzen direnak eta errekuntza-motorreko ibilgailuak ordeztuko dituztenak— erosteko 
dirulaguntzak ematea ondoren zehazten diren pertsonei eta adierazitako zenbatekoan; orotara 
60.000,00 euro, 2018/15.20.05.4412.770.00/R partidaren kontura.

Dirulaguntzak bi (2) hilabeteko epean justifikatu beharko dira, emateko ebazpenaren jaki-
narazpenetik kontatuta (berariazko oinarrien 9. puntua).

Justifikatu ondoren ordainduko da dirulaguntzaren ehuneko 100a (berariazko oinarrien 8. 
puntua).

Udalak laguntzak ebatzi ondoren onuradunek helburu berarekin beste administrazio pu-
blikoren baten dirulaguntzarik edo finantza-laguntzarik jasoz gero, jakinarazi egin behar diote 
Gasteizko Udalari, emateko erabakiaren jakinarazpena jaso eta hilabetea igaro aurretik (bera-
riazko oinarrien 8. puntua).

Bigarrena. Agintzea ebazpen hau Dirulaguntzen Data Base Nazionalean, ALHAOn, Gasteizko 
Udalaren egoitza elektronikoan eta www.vitoria-gasteiz.org udalaren webgunean argitara dadin.

Hirugarrena. Erabaki honen kontra, amaiera ematen baitio administrazio-bideari, zuzenean 
aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Gasteizko Administrazioarekiko 
Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta, 
edo, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organo berari zuzendua, hila-
beteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta; horren berariazko nahiz ustezko 
ebazpenaren kontra, berriz, bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa, Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, errekurtsoa ezesten 
duen ebazpenaren berri jasotzen den egunaren biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena us-
tezkoa bada, sei hilabeteko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren biharamunetik 
kontatuta.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko martxoaren 11n

Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren administrazio-burua
EUSEBIO-MARTÍN MACHO PÉREZ

http://www.vitoria-gasteiz.org
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BALIOESPEN-IRIZPIDEAK

NAN
KONKURRENTZIA SINPLEA, SARRERA-ERREGISTROAN 
SARTZEKO HURRENKERA, EGUNA, HILABETEA, ORDUA 

ETA MINUTUAK KONTUAN HARTUTA
ZENBATEKOA

72.737.546-T 201851695
2018/12/04, 13:32 10.000,00 euro

16.287.472-E 2018511450
2018/11/20, 08:45 10.000,00 euro

13.293.719-H 2018512660
2018/11/20, 11:25 10.000,00 euro

18.596.260-R 2018512623
2018/11/21, 09:56 10.000,00 euro

16.291.408-W 2018512651
2018/11/21, 10:56 10.000,00 euro

72.740.357-M 2018512632
2018/11/21, 10:57 10.000,00 euro


		2019-04-05T05:31:09+0000




