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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

URKABUSTAIZKO UDALA

2021an udalerriko administrazio batzarren gastuak ordaintzeko dirulaguntzen deialdia

BDNS(Identif.): 566703

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artiku-
luetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu 
base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak:

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566703).

(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias).

Lehenengoa. Erakunde onuradunak

Urkabustaizko Udala osatzen duten Administrazio Batzarrek, Urkabustaizko Udaleko alka-
teari zuzendutako eta Erregidoreak – Lehendakariak sinatutako idazkiaren bidez.

Bigarrena. Xedea

Ordenantza honen bidez, obrak egiten dituzten udalerriko administrazio-batzarrei di-
ru-laguntzak emateko finantzaketa-lerro bat ezartzeko tresna gisa balio nahi da. Horreta-
rako, beste erakunde batzuek finantzatuko ez duten obra-ehunekoari aplikatuko zaio udal-di-
ru-laguntza (Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren kasuan, Arabako Foru Aldundiak diruz lagundu 
ezin duen obraren ehuneko 20ri edo dagokion ehunekoari).

Diruz lagun daitezkeen obrak eta horien lehentasun-hurrenkera, diru-laguntzen ondorioe-
tarako:

Obretan, honako lehentasun-ordena hau ezartzen da, garrantziaren arabera:

— Ur-hornidurako eta saneamenduko obrak.

— Argiteria publikoko obrak eta kaleen zoladura.

— Herrietako ondarea mantendu eta hobetzeko obrak.

— Aurreko partiden soberakina (bideak konpontzea).

Hirugarrena. Oinarri arautzaileak

Diru-laguntza horiek emateko oinarri arautzaileak 2021eko maiatzaren 21ean onartutako 
ordenantza espezifikoan daude jasota, herriak hobetzeko eta azpiegitura-lanak egiteko udale-
rriko administrazio-batzarren gastuak ordaintzeko.

Diru-laguntza horiek emateko prozedura norgehiagoka-erregimenean egingo da, aurkez-
tutako eskabideak erkatuz, deialdi honetan ezarritako balorazio-irizpideen araberako lehen-
tasun-hurrenkera ezartzeko, eta irizpide horiek aplikatuz baloraziorik handiena lortu dutenak 
esleituko dira, hurrengo puntuan ezarritako mugarekin.

Laugarrena. Laguntzaren zenbatekoa

Gehienez ere, dagokion partidaren ehuneko 90 (4 zatia).

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566703
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias
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Bosgarrena. Eskabideak aurkezteko epea

Eskabideak eta urteko programetarako deialdiko zazpigarren puntuan aipatzen diren agiriak 
aurkezteko gehieneko epea 2021eko ekainaren 30a izango da.

Alkate-udalburuari zuzendutako eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko 
dira, I. eranskineko ereduaren arabera:

* Kontzejuaren erabakia, Udalak deitutako laguntza-programari heltzea ebazten duena.

* Egin beharreko obren aurrekontu zehatza.

* Diru-laguntza eman duen erakundearen jakinarazpena.

Administrazio Batzordeekiko Harremanetarako Batzordeko kideek aztertu eta baloratuko 
dute aurkeztutako dokumentazioa, eta organo horrek egoki iritzitako dokumentazio osagarria 
aurkezteko eskatu ahal izango du.

Seigarrena. Justifikazioa

Administrazio Batzordeak obrari dagokion ziurtagiria edo faktura aurkeztu ondoren ordain-
duko da diru-laguntza. Nolanahi ere, azken eguna 2021eko abenduaren 31 izango da.

Izarra, 2021eko maiatzaren 21a

Alkatea
XABIER ÁLVAREZ DE ARCAYA FERNÁNDEZ DE LANDA
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