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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

LURRALDE OREKAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 21/2021 Foru Dekretua, maiatzaren 25ekoa. Onespena ematea Obra 
eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duen apirilaren 12ko 9/2017 Foru Arauaren 13. artikuluko 5. apar- 
tatuan jasotako eta 2020-2021 deialdian eman beharreko dirulaguntza osagarriak arautzeari

22/2019 Foru Dekretuaren bidez onartu ziren Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren bidez (OZFP) 
2020-2021 aldian toki erakundeei laguntzak emateko deialdia eta haren oinarri arautzaileak.

Foru Gobernu Kontseiluaren abenduaren 9ko 640/2020 Erabakiaren bidez, onetsi zen 
dirulaguntzak ematea 2020-2021 aldirako laguntzetarako deialdiko Obra eta Zerbitzuen Foru 
Planaren programaren kontura.

Obra eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duen apirilaren 12ko 9/2017 Foru Arauak xedatzen 
du 13. artikuluaren 5. apartatuan Obra eta Zerbitzuen foru Planaren partidan xedatzeko mo-
duan gertatzen diren funtsak zertarako izango diren, behin Planari buruzko esleipen ebazpe-
nak onarturik, esleitutako dirulaguntzari uko egitearen ondorioz, hasiera batean esleitutako 
dirulaguntzetan egindako murrizketen ondorioz eta finantzatu beharreko obrak esleitzeko proze-
duran izandako baja ekonomikoen ondorioz eta abarren ondorioz.

Horiek guztiak kontuan harturik, eta aurrekontu partidan xedatzeko moduan diren funts ho-
rien esleipena eta ordainketa arautzearren, I. eranskinean jasotzen den arauketa proposatzen da.

Horregatik, Lurralde Orekaren Saileko foru diputatuaren proposamenez, eta Foru Gobernu 
Kontseiluak gaur egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onestea Obra eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duen apirilaren 12ko 9/2017 
Foru Arauaren 13. artikuluaren 5. apartatuan jasotako eta 2020-2021 deialdian eman beharreko 
dirulaguntza osagarrien baldintzak eta arauketa. Foru dekretu honen I. eranskinean jasotzen dira.

Bigarrena. Ahalmena ematea Lurralde Orekaren Saileko diputatuari aintzat hartutako obrak 
izapidetu eta gauzatzeko eta itzulketa prozeduretan behar adina egintza eta xedapen eman ditzan.

Hirugarrena. Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik hasiko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 25a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Lurralde Orekaren Saileko foru diputatua
IRMA BASTERRA UGARRIZA

Lurralde Orekaren zuzendaria
JESÚS MARÍA GUINEA DÍAZ DE OTALORA
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I. ERANSKINA

OBRA ETA ZERBITZUEN FORU PLANA ARAUTZEN DUEN APIRILAREN 12KO 9/2017 FORU 
ARAUAREN 13. ARTIKULUAREN 5. APARTATUAN JASOTAKO ETA 2020-2021 DEIALDIAN 

EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA OSAGARRIEN BALDINTZAK ETA ARAUKETA 

Lehenengoa. 9/2017 Foru Arauaren 13.5 artikuluan xedatutakoa aplikatzearen ondorio diren 
funtsen helburua da, dirulaguntzaren gai diren obrak edo jarduerak egiteko, Obra eta Zerbitzuen 
2020-2021 Foru Planaren kontura emandako dirulaguntzak osatzea.

Bigarrena. Ez da dirulaguntza osagarririk emango 9/2017 Foru Arauan ezarritakoaren arabera 
Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren kontura diruz lagunduak izan diren ordainsari kostuetarako.

Hirugarrena. Funts horien onuradun dira 2.000 biztanle baino gutxiago dituzten toki erakun-
deak, baldin eta Obra eta Zerbitzuen 2020-2021 Foru Planaren kontura dirulaguntzen onuradun 
izan badira.

Ezin dira onuradunak izan Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak IV. tituluan 
adierazitako arau hausteren bat dela-eta zehatu diren erakundeak, ez eta Emakumeen eta Gizo-
nen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren otsailaren 18ko 4/2005 Legeak eta Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak jasotako 
egoeretan daudenak ere.

Laugarrena. Emandako laguntzak aurreko apartatuan adierazitako jarduketetan sartutako eta 
“oinarrizko azpiegiturako obra” gisa tipifikatutako obrak finantzatzeko erabiliko dira.

Bosgarrena. Kanpo geratzen dira Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 2020-2021 deialdiko jar-
duketetatik jasotako dirulaguntzak, zeinak 9/2017 Foru Arauaren 7.3 artikuluan zehaztutakoaren 
arabera “ekipamendu eta zerbitzu obra” gisa kalifikatu baitira, salbu eta, ekipamendu inbertsio 
txikiak izanik, oinarrizko azpiegiturako proiektu global batean integratuta geratzen direnak, bai 
eta, ekipamenduetan gauzatu arren, berariaz azpiegitura gisa sailkatzen direnak ere (hirigintza 
edo arkitektura oztopoak kentzea).

Seigarrena. Dirulaguntzaren zenbatekoa zehaztea

1. 9/2017 Foru Arauaren 13.5 artikuluan xedatutakoaren arabera zehaztuko da funts horien 
kontura eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa; hau da:

500 biztanle baino gutxiago dituzten toki erakundeei: Obra eta Zerbitzuen 2020-2021 Foru 
Planaren kontura diruz lagundu diren oinarrizko azpiegiturako gisa kalifikatutako obren aurre-
kontuaren ehuneko 100 egin arteko dirulaguntza osagarria gehituko zaio.

500 eta 2.000 biztanle artean dituzten toki erakundeei: Obra eta Zerbitzuen 2020-2021 Foru 
Planaren kontura diruz lagundu diren oinarrizko azpiegiturako gisa kalifikatutako obren aurre-
kontuaren ehuneko 95 egin arteko dirulaguntza osagarria gehituko zaio.

Proiektuaren azterketaren ondorioz lortutako aurrekontu diruz lagungarriak gehikuntzak ba-
ditu hasieran emandako dirulaguntza kalkulatzea eragin zuen aurrekontu lagungarrian, aurreko 
a) eta b) apartatuetan aipatutako dirulaguntza osagarria kalkulatzeko, hasierako aurrekontu 
lagungarria hartuko da oinarritzat, dagokion ehunekoan gehituta, eta gehienez ere ehuneko 
10eko gehikuntza onartuko da.

2. Lagundutako jarduketaren esleipen aurrekontuaren araberakoa izango da dirulaguntza, 
eta honela zehaztuko da: obra edo zerbitzu bakoitzerako aurreikusitako dirulaguntzen ehunekoak 
aplikatuz Obra eta Zerbitzuen 2020-2021 Foru Planaren konturako dirulaguntza kalkulatzeko 
oinarri hartu den proposamenari; izan ere, funtsaren bidez emango diren dirulaguntzak foru 
planaren dirulaguntzen osagarriak dira.
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3. Azkenik, aurreko paragrafoan zehaztutako dirulaguntza doitu ahalko da obra gauzatzeak 
izan duen benetako kostuaren arabera. Obra gauzatzeko kostua esleipenaren zenbatekoa baino 
txikiagoa bada, dirulaguntza murriztu egin daiteke. Bakarrik ahalko da gerora berrikusi eta han-
ditu dirulaguntza aurreko apartatuan jasotako kasuan, edo arrazoia bada finantzatzen duen parti-
daren kontura emandako dirulaguntzan egindako hutsa zuzentzea, betiere aurrekonturik badago.

4. Kontuan izanik ematen diren dirulaguntzak Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko funts di-
rela, 9/2017 Foru Arauaren 13. artikuluko azken paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz, toki 
erakunde bati emandako dirulaguntzen zenbatekoek guztira ezingo dute inolaz ere Obra eta 
Zerbitzuetako Foru Planaren urteko finantza zuzkiduraren ehuneko 10 gainditu; alegia, 2020-
2021 deialdirako 1.652.449,00 euro.

5. Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren dirulaguntza emateko araudian galdatutako finantza 
plana betetzeko, aurreikusitako baliabide gisa aplikatu ahal izango zaio finantza planari toki 
erakundeak aurkeztutako eta onartutako agiri teknikoetan oinarrituta kalkulatutako dirulaguntza 
osagarria, baina horrek ez du esan nahi Arabako Foru Aldundiak hitzematen duenik 9/2017 Foru 
Arauan eta ebazpen honetan ezarritakoa baino gehiago emango duela.

Zazpigarrena. Hautatze irizpideak

Aldez aurretik diruz lagundutako jarduerak esleitu ondoren emango da dirulaguntza osaga-
rria. Diruz lagundutako obra gauzatzeko, erabakitzen bada hitzarmena edo lankidetzako edo elkar-
laneko beste formula batzuk sinatzea gaiaren arabera eskumena duten Foru Aldundiko beste sail 
batzuekin, dirulaguntza osagarria lehenago eman ahal izango da, alderdi sinatzaile bakoitzaren 
partaidetza ekonomikoa hitzarmenean jasota gera dadin, betiere kreditu nahikoa badago.

1. Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren partidan, momentu zehatz batean, kreditu nahikorik ez 
badago kasuan kasuko xedapen arautzailean horretarako eskatzen den dokumentazioa aurkez-
tuta esleipenak modu frogagarrian egiaztatzen diren jarduketa guztiei dirulaguntza osagarria 
emateko, dirulaguntza osagarriak emango dira, lehentasun irizpide gisa aplikatuz esleipenaren 
eskatutako dokumentazioa ofizialki sartu den eguna, hau da, lehentasuna emango zaie doku-
mentazioa lehenago aurkeztu duten eskaerei.

2. Toki erakunde bik edo gehiagok egun berean aurkezten badituzte aurreko paragrafoan 
aipatutako agiriak, lehentasuna emango zaio, Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren programaren 
ebazpen proposamenean “Azpiegitura edo ekipamenduaren beharrizan eta defizit egoeraren 
indizean (ENDI)” behar handiena duenari.

Eta, hala ere, berdinketak jarraitzen badu, lehentasuna izango du herritar gehiago duen 
toki erakundearen eskaerak (Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsaren 2019ko ekitaldiko 
banaketa kalkulatzeko erabilitako biztanleriaren datuak hartuko dira kontuan, deialdia egin zen 
ekitaldia delako).

Zortzigarrena. Dirulaguntza esleitu eta ordaintzea

1. Dirulaguntza osagarria kalkulatzeko eta emateko proposamena, ahal dela, Tokiko eta Uda-
lerriaz gaindiko Azpiegituren Sustapenaren eta Finantzaketaren Zerbitzuak esleipenaren ondo-
rioz emandako Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren dirulaguntza doitzeko txostenean egingo da.

2. Ahalmena duen organoak emango du dirulaguntza emateko ebazpena.

Ebazpenak jarduketa baterako baino gehiagotarako dirulaguntza ematea badakar, dirula-
guntzaren xede diren jarduketen lehentasun ordena jaso beharko da bertan.

3. Ebazpena eraginkorra izango da soilik baldin eta proposatutako dirulaguntza osorik ema-
teko aurrekonturik badago.

4. Dirulaguntzaren ordainketa, aurkeztu beharreko dokumentazioa eta berme araubidea 
Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren hasierako dirulaguntza jasotzeko ezarritako betekizun ber-
beren mende daude.
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Bederatzigarrena. Erakunde onuradunen betebeharrak

Dirulaguntza osagarriaren onuradun diren toki erakundeek nahitaez bete beharko dituzte 
Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren hasierako diru laguntza emateko oinarri izan zen araudian 
eta horretarako onar litekeen araudian ezarritako betekizunak eta baldintzak.

Hamargarrena. Dirulaguntzak itzultzea

Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzen urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauaren 35. artiku-
luan xedatutako kasuetan edo dirulaguntzaren xede izan zen zerbitzuari edo helburuari eutsi be-
har zaion epea betetzen ez bada, orduan, jasotako zenbatekoak itzuli beharko dira eta ordainketa 
egunetik sortutako berandutze interesak exijituko dira, hain zuzen ere, Ekonomia eta Aurrekontu 
Araubidearen abenduaren 18ko 53/1992 Foru Arauaren 19. artikuluan ezarritako zenbatekoan.

Halaber, dirulaguntzen foru araudian aurreikusitako arau hausteen eta zehapenen araubidea 
aplikatu ahal izango da, bidezkoa denean.

Hamaikagarrena. Dirulaguntzak baliogabetzea

Laguntzak emateko edo benetan jasotzeko ezarritako baldintzak ez betetzeak ondorio hauek 
ekar ditzake, espedientea idatzi ondoren: laguntza osoa edo haren zati bat baliogabetzea; jaso-
tako kopuruak itzuli behar izatea; eta, hala badagokio, legez egokiak diren erantzukizun guztiei 
aurre egitea.

Hamabigarrena. Dirulaguntzak pilatzea

Obra eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duen 9/2017 Foru Arauaren 19. artikuluak eta ho-
rren harira Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean xedatutakoak beteko dira.
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