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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BURGELUKO UDALA

Dirulaguntzen 2019-2021 plan estrategikoa

Udalbatzak 2019ko abenduaren 19an egindako bilkuran onetsi zuen 2019-2021 aldirako 
dirulaguntzen plan estrategikoaren eranskina aldatzea (2019ko irailaren 27ko udalbatzaren bileran 
onetsi zen plana), eta xedatu zuen argitaratzea ALHAOn, udalaren web orrian eta iragarki taulan.

Dirulaguntzen 2019-2021 plan estrategikoa

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legeak 8.1. artikuluan xedatutakoaren ara-
bera, dirulaguntzak eman nahi dituzten herri administrazioetako organoek dirulaguntzen plan 
estrategikoa onartu behar dute, eta honako hauek zehaztu behar dituzte bertan: dirulaguntzen 
helburuak eta haien bitartez lortu nahi diren ondorioak, horiek gauzatzeko epealdia, aurreikusten 
diren kostuak, eta finantzabideak. Plana gauzatzeko ezinbestekoa izango da beti aurrekontuen 
egonkortasunerako helburuak betetzea.

Gardentasuna da legearen printzipioetako bat, zeina beste aurrerapauso bat baita ekonomia 
sistema bikaintzeko eta arrazionalizatzeko prozesuan. 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.

Eraginkortasuna hobetzeko, legerian aurreikusten da dirulaguntzen plan estrategiko bat 
prestatzea, urte anitzekoa, baina urtez urte eguneratzeko modukoa, ekitaldi bakoitzeko aurre-
kontuan ezarritakoarekin bat etorriz.

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

I. kapitulua. Xedapen orokorrak

1. artikulua

Udal honek 2019-2021 aldian dirulaguntzak plan honetan jasotakoaren arabera ezarriko ditu.

2. artikulua

Plan honetan jasotako dirulaguntzak eman ahal izateko, derrigorrezkoa da urteko udal aurre-
kontuetan esleipenak egitea eta oinarri arautzaileak jasotzen dituzten ordenantzak edo oinarriak 
onartzea.

3. artikulua

Dirulaguntzak emango dira baldin eta aurrekontu egonkortasunaren helburuak betetzen 
badira. Hortaz, onartzen diren aurrekontu esleipenak eta horiek ematea arautzen duten oinarriak 
aipatutako helburuetara moldatu beharko dira unean-unean.

4. artikulua

Dirulaguntzen plan estrategikoa onartzeak ez du esan nahi balizko onuradunek eskubiderik 
dutenik, eta, plana ez bada bertan jasotako moduan gauzatzen, ezingo dute kalte ordainik edo 
konpentsaziorik eskatu.
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II. kapitulua. Dirulaguntzen onuradunak eta zer arlotan emango diren

5. artikulua

Udalak dirulaguntzak emango dizkie pertsona fisiko edo juridikoei edo erakunde publiko edo 
pribatuei, zuzenean, hitzarmenen edo deialdi publikoaren bidez, onura publikoko edo gizarte 
intereseko jarduerak sustatzeko edo toki eskumenekoak diren helburu publikoak lortzeko.

6. artikulua

Udalak urtero ezarriko ditu dirulaguntzak planaren eranskinean zehaztutako gaietan.

III. kapitulua. Planaren kontrola eta ebaluazioa

7. artikulua

Alkatetzak kontrolatuko du plan hau betetzen den, indarrean den bitartean, eta udalbatzari 
emaitzen berri emango dio.

Dirulaguntza bakoitzaren eraginkortasuna aztertzeko, kasuan kasuko zerbitzuko teknikariek 
honako hauen berri emango dute: egindako ekintzen irismena, dirulaguntza jasotzen duten 
herritarren kopurua eta helburuen justifikazioa.

IV. kapitulua. Finantza kontrola

8. artikulua

Diruz lagundutako programen finantza kontrolaren arduraduna Udal Kontu-hartzailetza da, 
eta berak aztertuko ditu diruz lagundutako zenbatekoak ordaindu diren egunak eta onuradun 
bakoitzari dirulaguntza lortzeko eskatutako betebeharren justifikazioa.

9. artikulua

Planaren indarraldia amaitutakoan, hurrengo plana egin aurretik, alkateak memoria aur-
keztuko dio udalbatzari; bertan, gutxienez, hauek agertuko dira: plana zenbateraino bete den; 
dirulaguntzen eraginkortasuna eta efizientzia, lortu nahi ziren helburu eta ondorioei dagokie-
nez; eta ondorioak, bai eta hurrengo dirulaguntzen plan estrategikoa taxutzeko iradokizunen 
proposamena ere.”
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Dirulaguntzen 2019-2021 plan estrategikoaren eranskina

Hezkuntza, kultura eta kirol arloan, udalak dirulaguntza lerro hauek ezarriko ditu plana in-
darrean dagoen aldirako:

DIRULAGUNTZA LERROA HELBURUAK LORTU NAHI DENA URTEKO KOSTUA FINANTZAKETA EMATEKO 
PROZEDURA

Xedea: kirol jarduerak sustatzea
Onuraduna:
Landederra kirol kluba

Txirrindularitza atala: ziklo-kros erako 
txirrindularitza proba bat antolatzea
Ibilketa nordiko atala:
estatu eta toki mailako proben 
antolaketan parte hartzea.

Herritarren artean kirol jarduera 
bultzatzea eta udalerria sustatzea

Txirrindularitza 
atala: 2.500,00 €
Ibilketa nordiko 
atala:
1.000,00 €

Funts propioak:
IV. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua: Xedea: kirol jarduerak 
sustatzea
Onuraduna: Gastesaski Kirol Taldea

Landederra udal kiroldegian partidu 
ofizialak jokatzea

Oro har, herritarren artean kirol 
jarduera bultzatzea eta, bereziki, 
emakumeen kirola eta udalerria 
sustatzea

1.000,00 € Funts propioak:
IV. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua: Xedea: kirol jarduerak 
sustatzea
Zidorra pilota kluba

Euskal pilotako txapelketa eta 
erakustaldiak egitea, eta hastapen 
ikastaroak antolatzea

Oro har, herritarren artean kirol 
jarduera bultzatzea eta, bereziki, kirol 
inklusiboa, eta udalerria sustatzea

500,00 € Funts propioak:
IV. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua: hezkuntza/kultura arloko 
jarduera
Onuraduna:
Arabako Mendi Federazioa

Boulder ligan parte hartzea

Boulder eskaladaren sustapena, 
Landederra kiroldegiaren erabilera 
bultzatzea, eta jardueraren bidez 
udalerria sustatzea

1.500,00 € Funts propioak:
IV. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua: hezkuntza/kultura arloko 
jarduera
Onuraduna:
Tekno-Club

Klubak udalerritik kanpoko 
txapelketetan parte hartu ahal izatea

Robotika sustatzea, gazteen artean 
interes zientifikoa bultzatzea hainbat 
jardueraren bidez, eta udalerria 
sustatzea

1.000,00 € Funts propioak:
IV. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Lurralde orekaren arloan, udalak dirulaguntza lerro hauek ezarriko ditu plana indarrean 
dagoen aldirako:

DIRULAGUNTZA LERROA HELBURUAK LORTU NAHI DENA URTEKO KOSTUA FINANTZAKETA EMATEKO 
PROZEDURA

Helburua: Zaindariaren jaiak 
finantzatzea
Onuradunak:
Udalerriko administrazio batzarrak

Zaindariaren jaiak antolatzeagatik 
sortutako gastuak finantzatzen 
laguntzea

Udalerriko administrazio batzarretan 
kultura tradizioak gizarteratzea eta 
sustatzea

2.500,00 € Funts propioak:
IV. kapitulua

Dirulaguntza mota:
norgehiagoka

Helburua: Inbertsioak finantzatzea
Onuraduna:
Añuako Administrazio Batzarra

Bere eskumenekoak diren zerbitzu 
publikoetan egindako inbertsio 
gastuak finantzatzen laguntzea

Udalerriko administrazio batzarretan 
ematen diren zerbitzuen maila 
parekatzea

6.000,00 € Funts propioak:
VII. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua: Inbertsioak finantzatzea
Onuraduna:
Arbuluko Administrazio Batzarra

Bere eskumenekoak diren zerbitzu 
publikoetan egindako inbertsio 
gastuak finantzatzen laguntzea

Udalerriko administrazio batzarretan 
ematen diren zerbitzuen maila 
parekatzea

6.000,00 € Funts propioak:
VII. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua: Inbertsioak finantzatzea
Onuraduna:
Argomaizko Administrazio Batzarra

Bere eskumenekoak diren zerbitzu 
publikoetan egindako inbertsio 
gastuak finantzatzen laguntzea

Udalerriko administrazio batzarretan 
ematen diren zerbitzuen maila 
parekatzea

6.000,00 € Funts propioak:
VII. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua: Inbertsioak finantzatzea
Onuraduna: Burgeluko 
Administrazio Batzarra

Bere eskumenekoak diren zerbitzu 
publikoetan egindako inbertsio 
gastuak finantzatzen laguntzea

Udalerriko administrazio batzarretan 
ematen diren zerbitzuen maila 
parekatzea

6.000,00 € Funts propioak:
VII. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua: Inbertsioak finantzatzea
Onuraduna: Gazetako Administrazio 
Batzarra

Bere eskumenekoak diren zerbitzu 
publikoetan egindako inbertsio 
gastuak finantzatzen laguntzea

Udalerriko administrazio batzarretan 
ematen diren zerbitzuen maila 
parekatzea

6.000,00 € Funts propioak:
VII. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua: Inbertsioak finantzatzea
Onuraduna:
Ixonako Administrazio Batzarra

Bere eskumenekoak diren zerbitzu 
publikoetan egindako inbertsio 
gastuak finantzatzen laguntzea

Udalerriko administrazio batzarretan 
ematen diren zerbitzuen maila 
parekatzea

6.000,00 € Funts propioak:
VII. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna
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Gizarte ekintzaren arloan, udalak honako dirulaguntza lerro hauek ezarriko ditu planaren 
indarraldian:

DIRULAGUNTZA LERROA HELBURUAK LORTU NAHI DENA URTEKO 
KOSTUA FINANTZAKETA EMATEKO 

PROZEDURA
Helburua:
Gizarte laguntza
Onuraduna:
Elikagai bankuak

Gizarte larrialdietako egoerei 
erantzutea

Biztanleria ahulenaren zailtasun 
ekonomikoko egoerak arintzea 1.000,00 € Funts propioak:

IV. kapitulua
Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua:
Garapenerako lankidetza
Onuraduna:
Euskal Fondoa elkartea

Era aktiboan parte hartzea 
nazioarteko lankidetza 
ekonomikoan

Lortu nahi diren helburuen 
eraginkortasun handiagoa lortzea, 
laguntza elkartearen bidez 
bideratuz.

2.000,00 € Funts propioak:
IV. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua:
Garapenerako lankidetza
Onuraduna:
Argia emakume taldea

Batetik, Latinoamerikan proiektu 
solidarioak sustatzeko funtsak 
biltzea, eta bestetik herritarren 
artean laguntza sareak sendotzea

Udalerriko emakumeen arteko 
harremanak sustatzea, eta 
herritarren elkartasun espiritua 
bultzatzea

1.000,00 € Funts propioak:
IV. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Hizkuntza normalizazio arloan, udalak dirulaguntza lerro hauek ezarriko ditu plana indarrean 
dagoen aldirako:

DIRULAGUNTZA LERROA HELBURUAK LORTU NAHI DENA URTEKO 
KOSTUA FINANTZAKETA EMATEKO 

PROZEDURA

Helburua: euskararen erabilera sustatzea
Onuraduna: Arabako Lautadako OLBEA 
euskaldunon elkartea

Euskararen erabilera 
normalizatzea eta sustatzea

Herritarren hizkuntza ohiturak 
egokitzea eta euskararen erabilera 
sustatzea hainbat esparrutan

1.500,00 € Funts propioak:
IV. kapitulua

Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua: euskararen erabilera sustatzea
Onuraduna:
Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea 
(AEK)

Bi urtean behin, dirulaguntzarekin 
euskararen erabilera sustatu eta 
normalizatu nahi da

Euskararen erabilera sustatzea 
esparru batzuetan 600,00 € Funts propioak:

IV. kapitulua
Dirulaguntza mota:
izenduna

Helburua: euskararen erabilera sustatzea
Onuraduna: Biztanleak, oro har

Euskararen erabilera 
normalizatzea eta sustatzea

Euskararen erabilera sustatzea 
esparru batzuetan 2.000,00 € Funts propioak:

IV. kapitulua
Dirulaguntza mota:
norgehiagoka

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Burgelu, 2019ko abenduaren 27a

Alkatea
NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA
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