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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

OIONGO UDALA

Dirulaguntzen 2019-2021 plan estrategikoa behin betiko onartzea

Bo190607A. Oiongo Udaleko osoko bilkurak dirulaguntzen 2019-2021 plan estrategikoa 
onetsi zuen hasiera batean. Dirulaguntzen 2019-2021 plan estrategikoaren espedientea jen-
daurrean erakutsi da 01177 zenbakiko iragarkia 2019ko apirilaren 17ko ALHAOn, 47. zenbakian, 
argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik 30 egunez.

Ez da inolako erreklamaziorik ez oharrik egin hasiera batean onesteko erabakiaren aurka eta, 
beraz, behin betiko onartuta geratzen da dirulaguntzen 2019-2021 plan estrategikoa.

Uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, Arabako toki ogasunak arautzen dituenak, 16.4 artiku-
luan ezartzen duenarekin bat etorriz, dirulaguntzen 2019-2021 plan estrategikoaren testu osoa 
txertatzen da.

Behin betiko onarpenak administrazio bidea agortzen du, eta haren aurka administrazioarekiko 
auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko admi-
nistrazioarekiko auzien salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera. Hala ere, egokitzat jotzen den beste edozein errekurtso ere badago jartzea.

Oyón-Oion, 2019ko ekainaren 7a

Jarduneko alkatea
EDUARDO TERROBA

Dirulaguntzen 2019-2021 plan estrategikoaren testu osoa

Dirulaguntzen 2019-2021 plan estrategikoa

Erreferentzia: Espedientea Ogas/SubvPlanEstrategico20192021

Hitzaurrea

Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzei buruzkoak, 8.1 artikuluan xedatu-
takoa oinarrizkoa da eta, horregatik, dirulaguntzak eman nahi dituzten udal guztiek dagokien 
dirulaguntza plan estrategikoa (aurrerantzean DPE) onartu behar dute.

Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen hamahirugarren xedapen gehigarriak xedatzen duenez, 
legezko arauetan edo erregelamendukoetan aurreikusita dauden politika publikoei buruzko 
planak eta programak dirulaguntzen plan estrategikoak izango dira, 38/2003 Legearen 8.1 arti-
kuluan xedatutako edukia, hemen erreproduzitzen dena, jasotzen badute.

Administrazioko organoek edo dirulaguntzak ezartzea proposatzen duten beste guztiek, aldez 
aurretik, Dirulaguntzen Plan Estrategiko batean zehaztu beharko dituzte horien aplikazioarekin 
lortu nahi dituzten helburuak eta eraginak, horiek guztiak lortzeko behar den epea, ustez egongo 
diren kostuak eta finantzazio iturriak. Plana burutzeko ezinbestekoa izango da beti aurrekontuen 
egonkortasunerako helburuak betetzea.
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Lege horren amaierako hirugarren xedapena betez, Gobernuak uztailaren 887/2006 Errege 
Dekretua, diru laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua 
onartzen duena, onartu zuen, eta hura indarrean jarri (2006ko urriaren 25ean) eta sei hilabe-
teko epean, dirulaguntzen plan estrategikoak eta indarreko plan eta programa sektorialak han 
xedatutakora egokituko dira.

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzen orokorra, beste aurrerapauso bat da ekono-
mia sistema bikaintzeko eta arrazionalizatzeko prozesuan. Legearen printzipioetako bat gar-
dentasuna da. Horrek, legean ezarritako beste hainbat tresnarekin batera, zuzenean dakar 
dirulaguntzen gastu publikoaren kudeaketan eraginkortasun eta efizientzia mailak handitzea.

Horren harira, dirulaguntzen gainean informazio zabalagoa izateak merkatuari eragin ahal 
dizkion distortsio eta oztopoak ezabatzeko bide emango du, eta administrazio publikoen jardu-
nak osagarriak eta koherenteak izatea erraztuko du, bikoizketak ekidinez.

Eraginkorragoa izateko, legedian aurreikusten da DPE bat egingo dela (politika publikoak 
antolatzeko tresna bat da eta haren xedea onura publiko edo gizarte-intereseko jarduera bat edo 
xede publiko bat sustatzea da), urte anitzekoa eta dirulaguntzak sortu aurretik, dirulaguntzak 
medio estali beharreko beharrizanak dauden baliabideekin egokitzeko.

Horregatik, udal honek dirulaguntzen plan estrategikoa onartu du. Hona hemen artikuluak:

Aurreko gaiak

1. Gastuen aurrekontuaren kargurako dirulaguntzak dira pertsonen edo erakunde publiko 
zein pribatuen alde egindako diruzko emateak, onura publiko edo gizarte-intereseko jarduera 
bat edo xede publiko bat sustatzea xede dutenak, onuradunen zuzeneko kontrapartidarik gabe.

2. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra (aurrerantzean 38/2003 
Legea) betez arautuko dira dirulaguntzak. Izan ere, beheko paragrafoak baliodunak izango dira 
lege horretan xedatutakoaren kontra egiten ez badute.

3. Aurrekontuaren kargura emandako dirulaguntzetan eta laguntzetan publizitate, lehia eta 
objektibotasun irizpideak beteko dira.

4. Ez da publizitaterik behar izango dirulaguntzak eta laguntzak aurrekontuan izendunak 
direnean edo Korporazioari horien emakida eta zenbatekoa eskatu ahal zaionean, organo es-
kudunak onartutako legezko xedapenak edo hitzarmenak betez.

5. Dirulaguntza izendunak hitzarmen bidez arautuko dira. Dirulaguntzak arautzeko urte 
anitzeko hitzarmenak konpromiso-kreditu baten bidez jasango dira aurrekontuetan. Hitzarmenak 
berritzeko klausulak halabeharrez egongo dira balizko luzapenari aurre egiteko kreditu egoki 
eta nahikoa egotearen mende. Kreditu luzagarriei dagokienez, arau honen 5. artikuluan xeda-
tutakoa beteko da.

6. 1. zenbakian ezarritakoaren ondorioetarako, kredituak xedatu baino lehen emakidaren 
oinarri arautzaileak ezarriko dira. Dirulaguntzak arautzeko oinarriak dirulaguntzen ordenantza 
orokor baten edo dirulaguntza mota bakoitzarentzako berariazko ordenantza baten bidez onartu 
beharko dira, 38/2003 Legean xedatutakoa kontuan hartuz. Gastuaren baimenaren arabera 
eskudun den organoak onartuko ditu oinarriak, eta baldintza hauek jasoko dituzte gutxienez:

a) Dirulaguntzaren xedearen definizioa.

b) Onuradunek dirulaguntza edo laguntza jasotzeko bete behar dituzten betekizunak; bete-
kizun horiek frogatzeko modua eta epea eta eskabideak aurkezteko modua eta epea. Onuradu-
naren betebeharrak 38/2003 Legearen 14. artikuluan definitutakoak dira.

c) Onuradun diren pertsona juridikoek eduki beharreko kaudimena eta eraginkortasuna.

d) Dirulaguntza onartzeko prozedura, 38/2003 Legearen 22. eta 28. artikuluetan xedatutakoa 
beteko duena.
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e) Dirulaguntza emateko irizpide objektiboak eta, beharrezkoa denean, horien haztapena.

f) Dirulaguntza bakoitzaren zenbatekoa edo zenbatekoa zehazteko irizpideak.

g) Dirulaguntza emateko prozesura agindu, instruitu eta ebazteko organo eskudunak, eta 
ebazpena jakinarazteko epea.

h) Dirulaguntza behar bezala justifikatzen dela bermatzeko kontabilitateko liburu eta erre-
gistro berezien zehaztapena, beharrezkoa izanez gero.

i) Dirulaguntzak kudeatu eta justifikatzeko prozedura, 38/2003 Legearen 29. eta 35. artiku-
luetan xedatutakoa beteko duena. Dirulaguntzaren justifikazioak dirulaguntza emateko xedea 
eta jasotako funtsen erabilera bete direla frogatzea bilatuko du.

j) Dirulaguntza ematen duen organoaren alde eman behar den bermea (behar bada), ho-
rretarako bideak eta baliogabetzeko prozedura.

k) Ordainketa aurreratuak eta konturako ordainketak egiteko aukera, baita onuradunek, hala 
badagokie, aurkeztu beharko duten berme araubidea ere.

l) Dirulaguntza emateko aintzat hartu diren baldintzen aldaketaren ondorioz ebazpenak izan 
ditzakeen aldaketak.

m) Xede bererako beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuek eman-
dako dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabideekin bateragarritasuna edo bateraezintasuna. 
Oinarrietan arautzen diren dirulaguntzen zenbatekoa, bera bakarrik zein beste dirulaguntza 
batzuekin batera, ez da inola ere izango, onuradunak egingo duen diruz lagundutako jardue-
raren kostua baino handiagoa.

n) Dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak ez betetzeak mailakatzeko irizpideak. Irizpide 
horiek aplikatuko dira onuradunak jasoko duen edo itzuli behar duen zenbatekoa zehazteko; 
proportzionaltasunaren printzipioan oinarritu behar dira. Dirulaguntzak itzultzeko arrazoiek eta 
prozedurek 38/2003 Legearen 36. 42. artikuluetan ezarritakoa beteko dute.

o) Dirulaguntzen inguruko arau hausteek, administrazio zehapenek eta erantzukizunek 
38/2003 Legearen 52. 69. artikuluetan ezarritakoa beteko dute.

p) Dirulaguntzaren onuraduna izango da funts publikoak eskuratzen dituena eta, ondo-
rioz, dirulaguntza eskuratzeko arrazoi moduan aurkeztutako jarduera burutu behar duena edo 
dirulaguntza eskuratzeko behar den legezko egoeran dagoena. Argiago azaltzen da nor den 
onuradun 38/2003 Legearen 11. artikuluan.

I. Kapitulua. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Udal honek plan honetan eta aurrekontua betearazteko udal arauetan ezarritakoaren arabera 
ezarriko ditu dirulaguntzak 2019-2021 aldian.

2. artikulua

Kudeaketa ekonomikoa garatzeko eta, beraz, DPE gauzatzeko eginkizuna esleituta duen or-
ganoa, laguntzak zein dirulaguntzak emateko eskudun dena, alkatea izango da, tokiko Gobernu 
Batzordean hori eskuorde badezake ere. Nolanahi ere, dirulaguntza hitzarmen bidez egiten bada 
eta hitzarmen horretan osoko bilkuraren eskumeneko gaiak sartzen badira, osoko bilkuraren 
eskumena izango da dirulaguntza hori ematea.

3. artikulua

Baldintza hauek bete beharko dituzte dirulaguntzen programek:

• Aurrekontu zuzkidura egokia eta nahikoa egotea.

• Dirulaguntzak edo zuzeneko emakidak eman aurretik edo aldi berean, gastua onartu be-
harko da, aurrekontu arauetan xedatutako baldintzetan.

• Dirulaguntzak eman aurretik, emakida arautzeko arauak edo oinarriak onartu beharko dira, 
norgehiagoka bidez ematen diren dirulaguntzen kasuan.
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4. artikulua

DPE onartzeak ez du esan nahi balizko onuradunek eskubiderik dutenik, eta, plana ez bada 
bertan jasotako moduan gauzatzen, ezingo dute kalte ordainik edo konpentsaziorik eskatu.

II. Kapitulua. Dirulaguntzen onuradunak eta dirulaguntzak ezarriko diren arloak

5. artikulua

Udalak dirulaguntzak emango ditu deialdi publikoaren edo lankidetza hitzarmenen bidez, 
pertsonen, elkarteen edo erakunde pribatuen alde, onura publiko edo gizarte intereseko jar-
duerak egitea sustatzeko edo tokiko eskumenari dagozkion xede publikoak lortzea sustatzeko.

Plan honen printzipio orokorrak hauek dira:

• Publizitatea eta lehia askea, aurretiazko deialdia dela medio, zeinean bermatu beharko 
baitira objektibotasuna, gardentasuna, publizitatea, lehia eta berdintasuna funts publikoen 
banaketan. Horrek guztiak ez du eragozten zuzeneko emakida egiterik. Azken honetarako, apli-
kagarria den arauan xedatutakoarekin bat etorriz, behar den aldez aurreko aurrekontu esleipena 
izan beharko da.

• Irizpide objektiboen arabera ematea eta irizpide horiek aldez aurretik deialdian finkatuta 
egotea, onuradun izan daitezkeenek horiek aurretik ezagutzea bermatzearren.

• Eraginkortasuna ezarritako helburuak betetzean eta efizientzia baliabide publikoak 
esleitzean, zeinak kuantitatiboki eta kualitatiboki justifikatu beharko baitira.

• Erakunde eskatzaileen helburuak diruz lagundutako jarduerak burutzeko berdintasunaren 
eta bereizkeriarik ezaren printzipioetara moldatzen direnetz kontrolatzea eta aztertzea. Eta be-
rariaz, plan estrategikoaren egokitasuna etengabe egiaztatzea.

6. artikulua

Udalak urtero ezarriko ditu dirulaguntzak bere eskumen arloetan:

A. Gizarte ekintza:

a) Emakumearen sustapena.

b) Gazteria.

c) Elkartegintza, herritarren parte hartzea eta astialdia.

B. Euskara:

C. Kultura: musika, arte plastikoak, etab.

D. Kirolak: kirolak, kirol asoziazionismoa, etab.

Hau izango da dirulaguntza lerroen helburu orokorra:

— Gizartearen parte hartzea sustatzea, gizarte, kultura eta astialdi jarduerak garatuz.

— Biztanle guztiak bizitza komunitarioan erabat integratzea eta parte hartzea erraztea.

— Esku hartzeko lerroak urteko deialdietan gauzatuko dira. Deialdi horiek lehentasuna 
emango diote esku hartze komunitarioari, udalerriaren kohesio handiagorako eta gizarte parte 
hartze handiagorako oinarri gisa, eta zerbitzuen unibertsaltasuna eta herritarrenganako hurbil-
tasuna, prebentzioa eta gizarteratzea finkatzea bilatuko dute.

III. Kapitulua. Gizarte ekintza arloko laguntzak

7. artikulua

Gizarte ekintzaren arloan, udalak honako dirulaguntza lerroak ezarriko ditu planaren inda-
rraldian:
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A. Emakumearen sustapena – Genero berdintasuna:

a) Helburuak: Emakumea lan munduan sustatu, sartu eta geratzeko jarduerak gehitzea, haien 
bizitzaren alderdi guztietan berdintasuna lortzen saiatzea, lana eta familia bateratzen laguntzea, 
haien bizi kalitatea hobetzea jazarpena jazarriz.

b) Nahi diren ondorioak: Udalerrian emakumearentzat egiten diren prestakuntza ikastaroen 
eta lanerako eta astialdiko jardueren kopurua handitzea.

c) Aurreikusitako kostuak: 800 euro.

d) Finantzazioa: funts propioen bidez egingo da, aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.

B. Gazteria:

a) Helburuak: gazteentzako astialdiko jarduerak, udako jarduerak, gazteei drogen gainean 
informatzeko programak sustatzea, haien gizarteratzea, autonomia eta emantzipazioa bultzatzea.

b) Nahi diren ondorioak: gazteen kultura adierazpidea hauspotzea, udalerrik gazteen artean 
droga mendekotasuna ekiditea, aisialdi-elkarteak eratzea erraztea eta gazteentzat benetako aisia, 
ikaskuntza eta garapen aukerak sortzea.

c) Aurreikusitako kostuak: 600 euro.

d) Finantzazioa: funts propioen bidez egingo da, aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.

C. Elkartegintza eta herritarren parte hartzea sustatzea:

a) Helburuak: udaleko gizarte, kultura, hezkuntza eta kirol elkarteak, eta adinekoen arre-
takoak gehitzea. Udalerriaren barruko elkarteen sustapenerako eta jardunerako jardueretarako 
dirulaguntzak.

b) Nahi diren ondorioak: elkarteak sortzea eta mantentzea eta jada sortuta dauden elkarteei 
laguntzea lanekin jarraitzeko.

c) Aurreikusitako kostuak: 1.000 euro.

d) Finantzazioa: funts propioen bidez egingo da, aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.

IV. kapitulua. Euskara eta kultura alorreko diru-laguntzak

8. artikulua

Euskara Euskadin berezko hizkuntza onartutako hizkuntza da, eta herritarrek hura ezagutzeko 
eskubidea daukate, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak, Euskal Herriko Autonomi Esta-
tutuak, jasotzen duenez. Euskarari dagokionez, udalak dirulaguntza lerro hauek ezarriko ditu 
plana indarrean dagoen aldirako:

a) Helburuak:

I. Euskarazko osoko ereduko hezkuntza babestea.

II. Euskara ikasten laguntzea lan egiteko legezko adina duten pertsonei.

b) Nahi diren ondorioak: euskara erabiltzen bultzatzea erraztea. Hizkuntza inertziak eraldatu 
eta euskaraz komunikatzea posible dela erakustea eta giro erosoa sortzea bertan euskararen 
erabilera aldatu ahal izateko. Hizkuntza ohiturak aldatzeko banako ariketa bat behar bada ere, 
hautaketa guztiz pertsonalak eraginda.

c) Aurreikusitako kostuak: 95.000 euro.

d) Finantzazioa: funts propioen bidez egingo da, aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.

Dirulaguntzak bideratzeko hitzarmen bat sinatzen da San Bizente ikastola Koop. Elkartearekin 
eta laguntza ekonomikoak deitzen dira euskara ikasten amaitzeko.
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9. artikulua

Kulturari dagokionez, udalak dirulaguntza lerro hauek ezarriko ditu plana indarrean dagoen 
aldirako:

A. Musika:

a) Helburuak:

I. Oiongo, Arabar Errioxako eta Arabako herri folklorea eta, oro har, euskal folklorea berres-
kuratu, sustatu eta zabaltzea.

II. Oionen musika eskola bat sortu eta bultzatzea.

III. Musika jarduerak, kontzertuak programatzea, kusika klasikoko emanaldiak, abesbatzak, 
eskolaniak eta musika bandak sortzea erraztea.

b) Nahi diren ondorioak: udalerrian ikuskizun eta kanpoaldeko kultura jarduera gehiago 
egitea, herritarren musika eta dantza zaletasuna sustatzea, herritarren kultura adierazpide gisa, 
musikaren hezkuntza eta kultura sustatuta.

c) Aurreikusitako kostuak: 9.000 euro.

d) Finantzazioa: funts propioen bidez egingo da, aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.

Dirulaguntzak bideratzeko hitzarmenak sinatuko dira hauekin:

— Irule Kultur Elkartearekin, Oiongo, Arabar Errioxako eta Arabako herri folklorea eta, oro 
har, euskal folklorea berreskuratu, sustatu eta zabaltzen laguntzeko.

— Bitartean Jolasean-ekin, Oionen musika eskola bat sortu eta bultzatzeko ondasunaren 
lagapena eta zuzeneko dirulaguntza izenduna arautzeko.

V. Kapitulua. Kirol arloko dirulaguntzak

10. artikulua

Kirolei dagokienez, udalak dirulaguntza lerro hauek ezarriko ditu plana indarrean dagoen 
aldirako:

A) Kirol jarduerak sustatzea:

a) Helburuak:

I. Kirol jarduerak bultzatzea udalerrian, kirol jarduerak programatu edo egiten dituzten 
erakunde publiko eta pribatuei laguntzea kirol lehiaketak edo ekitaldiak egiteko.

II. Kirol jarduerak programatzen edo gauzatzen dituzten erakunde publikoak edo pribatuak 
sortzea sustatzea kirol lehiaketak edo ekimenak antolatzeko.

b) Nahi diren ondorioak: udalerrian kirola egiteko behar den materiala erosteak sortutako 
gastuen zati bat finantzatzea; kirol federazioetako izen-emateak ugaritzea; udalerri mailan le-
hiaketa gehiago egitea, bai eta kirol jarduera eta ekitaldi gehiago ere.

c) Aurreikusitako kostuak: 8.500 euro.

d) Finantzazioa: funts propioen bidez egingo da, aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.

Dirulaguntzak bideratzeko hitzarmenak sinatuko dira hauekin:

— Hitzarmena San Vicente eta San Anastasio Pilota Klubarekin neska-mutilen artean pilota 
bertoko kirolaren modalitateak sustatzeko zuzeneko dirulaguntza izenduna arautzeko.

— Hitzarmena Oiongo Kirol Elkartearekin futbola sustatu eta neska-mutilen artean futbol 
zelaiaren erabilera eta mantentzea arautzeko.
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VI. Kapitulua. Ekonomia sustapeneko neurriak ekonomia 
sustapeneko arloan: nekazaritza, turismoa eta enplegua

11. artikulua

Nekazaritza, turismo eta merkataritza, eta enplegu arloko ekonomia sustatzeko neurriak 
udalaren ahalmen ekonomikora egokituko dira eta ez da inolaz ere jasotzen pertsonen edo 
erakunde publiko zein pribatuen alde egindako diruzko ematerik. Egokia bada, hobari partzialak 
izan ahalko dira zerga edo tasetan.

VII. Kapitulua. Planaren kontrola eta ebaluazioa

12. artikulua

Alkateak kontrolatuko du plan honen betetzea, indarrean den bitartean.

Urtero, lehen hiruhilekoan, alkatetzak txosten bat aurkeztuko dio Kontuen Batzorde Bereziari 
planaren gauzapena ebaluatuz.

13. artikulua

Planaren indarraldia amaitutakoan, hurrengo plana egin aurretik, eta gutxienez urtean be-
hin, alkateak memoria aurkeztuko dio Kontuen Batzorde Bereziari planen eguneratzearekin; 
bertan, gutxienez, hauek agertuko dira: planaren betetze maila; dirulaguntzen eraginkortasuna 
eta efizientzia, lortu nahi ziren helburu eta ondorioei dagokienez; eta ondorioak, hurrengo DPE 
sortzeko iradokizunak proposatuta.
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