
2021eko abuztuaren 16a, astelehena  •  92 zk. 

1/11

2021-02901

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

LURRALDE OREKAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 38/2021 Foru dekretua, abuztuaren 3koa. Onestea Lurralde Ore-
karen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala

Foru Administrazioan, Arabako Foru Aldundiko Foru Gobernu Kontseiluak du administra-
zio-antolamendua ezartzeko eskumena, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuan, 
Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardu-
te-Erakundeen arteko Harremanei buruzko Legean, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 
Legean eta Batzar Nagusiek onartutako erakunde-araudian xedatutakoaren arabera.

Ahalmen hori baliatuz, Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juri-
dikoari buruzko abenduaren 18ko 52/1992 Foru Araua onartu zen. Horren babesean, diputatu 
nagusiak, diputatu nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren bidez, 2019-2023 
legegintzaldirako Arabako Foru Aldundiaren sailak eta dagozkien gaiak zehaztu zituen.

Lurralde Orekaren Sailari honako eskumen eta eginkizun hauek esleitzen zaizkio:

— Obra eta Zerbitzuen eta Inbertsioen Foru Plana.

—Foru plana eta inbertsio plana.

—Toki finantzazioa.

—Toki erakundeentzako laguntza eta aholkularitza.

— Babes zibila.

—Suteak prebenitzea eta itzaltzea.

— Ordenamendu juridikoak adierazten dituen gainerakoak.

Foru Aldundiaren Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoari buruzko Foru Arauaren 38., 
40., 70., 73. artikuluetan eta horiekin bat datozenetan departamentuentzat oro har ezarritako 
ahalmen eta eskumenen esparruan garatzen da gai horien gaineko administrazio-jarduera.

Lurralde Orekaren Departamentuaren ardurapeko eta eskumeneko esparru materiala finka-
tuta, Foru Dekretu honek, horri buruz egindako txostenak kontuan hartuta, administrazio- eta 
kudeaketa-jarduera behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen den haren egitura ezartzen 
du, zerbitzuak eta dagozkien eginkizunak definituz.

Horregatik, Lurralde Orekako diputatuak proposatuta, eta Foru Gobernu Kontseiluak gaurko 
bilkuran eztabaidatu ondoren, honako hau

XEDATU DUT

I. KAPITULUA. XEDAPEN ERKIDEAK

1. artikulua. Esleitutako jardun-eremuak

Diputatu nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren arabera, 2019-2023 
legegintzaldirako Arabako Foru Aldundiaren sailak zehaztu ziren, eta Lurralde Orekaren De-
partamentuari esleitzen zaizkio Foru Aldundiari dagozkion gai eta eginkizun hauek:

— Obra eta Zerbitzuen eta Inbertsioen Foru Plana.

— Foru eta inbertsio plana.

— Toki finantzazioa.
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— Toki erakundeentzako laguntza eta aholkularitza.

— Babes zibila.

—Suteak prebenitzea eta itzaltzea.

— Ordenamendu juridikoak adierazten dituen gainerakoak.

2. artikulua. Sailaren egitura

Aurreko artikuluan adierazitako jardun-arloei dagozkien eginkizunak eta eskumenak gauzat-
zeko, Lurralde Orekaren Departamentua, departamentuko foru-diputatu titularraren goi-zuzen-
daritzapean, honako unitate organiko hauetan egituratzen da, erantsitako organigramaren 
arabera:

Diputatuaren arabera:

Lurralde Orekaren Zuzendaritza.

Lurralde Orekaren Zuzendaritzaren arabera:

Toki Finantzaketarako eta Administrazio Kudeaketarako Zerbitzua. Toki Administrazioko eta 
Larrialdietako Zerbitzua.

Aholkularitza Juridikoko Zerbitzua.

Toki Azpiegiturak eta Udalez gaindiko Azpiegiturak Sustatzeko eta Finantzatzeko Zerbitzua.

Azpiegitura, Ekipamendu, Obra eta Zerbitzuen Bulego Teknikoaren Atala zerbitzu horren 
mende dago.

3. artikulua. Lurralde Orekaren Sailari atxikitako entitateak, erakundeak eta organoak

Lurralde Orekaren Sailari atxikita daude honako erakunde, sozietate edo entitate hauek, eta 
dagozkien identifikazio-zenbakiak dituzte Entitateen Erregistroan:

ENTITATE 
ZENBAKIA IZENDAPENA

81 Arabarri

367 Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberas y Bomberos Forales de Álava

98 Babes Zibileko Batzordea

4. artikulua. Diputatuaren funtzioak

Lurralde Orekaren Departamentuaren titularra den foru-diputatuari dagokio Arabako Foru 
Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoari buruzko abenduaren 18ko 
52/92 Foru Arauaren 40. artikuluak foru-diputatuei esleitzen dizkien eskumen orokorrak baliatzea, 
bai eta Sailari dagozkion egiteko eta jardun-arloen esparruan araudiak esleitzen dizkion beste 
guztiak ere. Eskumen horiek foru dekretu honen 1. artikuluan zehazten dira.

Era berean, diputatuari dagokio baimena ematea edo ukatzea toki-erakundeek beren onda-
sunak besterentzeko edo kargatzeko edozein modurentzat, eta, bidezkoa bada, toki-entitateek 
beren ondasunak besterentzeko edozein moduren berri izatea, aldez aurreko baimena behar 
ez denean.

5. artikulua. Zuzendariaren funtzio orokorrak

Zuzendariari dagokio Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide 
Juridikoari buruzko 52/1992 Foru Arauaren 75. artikuluan adierazitako eginkizunak betetzea. 
Bereziki:
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1. Unitate organiko guztien eta bere ardurapeko beste erakunde batzuen jarduerak planifi-
katu, zuzendu, koordinatu eta gainbegiratzea, eta horien barne-funtzionamendurako araubidea 
ezartzea.

2. Ezarritako jardun-politikaren araberako xedapen-proiektuak egitea eta proposatzea.

3. Saileko foru diputatuari laguntza teknikoa ematea hark eskatutako gaietan.

4. Zuzendaritzaren aurrekontua prestatu, proposatu eta kontrolatzea, dagozkion aurrekon-
tu-aldaketak izapidetzea eta gastu-programak ebaluatzea.

5. Zuzendaritzako bulegoen barne-araubidea zaindu eta zaintzea, eta bere ondasun higigarri 
eta higiezinak administratu eta kontserbatzea.

6. Saileko diputatu titularrak eskuordetzaz esleitzen dizkion egitekoak betetzea.

Erregelamendu organikoetan eta Foru Aldundiaren erabakietan esleitzen zaizkion gainerako 
eginkizunak.

6. artikulua. Administrazio-unitateetako buruen eginkizun orokorrak

Dekretu honetan gaiaren arabera zehazten diren egitekoez gain, honako hauek dagozkie 
administrazio-unitateetako buruei:

1. beren ardurapeko administrazio-unitateari dagozkion gaiak zuzendu eta kudeatzea, eta 
beren eskumeneko gaiak ebazteko proposamenak prestatzea.

2. Saileko foru diputatuari laguntza teknikoa ematea, dagokion atalarekin zerikusia duten 
gaietan.

3. unitatearen urteko aurrekontuaren proposamena eta jardueren memoria egitea.

4. Giza baliabideen zuzkidurari buruzko proposamenak egitea eta esleitutako langileen 
zuzeneko buruzagitza betetzea, besteak beste honako eginkizun hauek betez:

— Ordutegia betetzen dela kontrolatzea.

— Baimenak eta lizentziak kontrolatzea.

— Zereginak eta lanak banatzea, eta horiek betetzen direla gainbegiratzea eta erantzutea.

5. Unitateko bulegoen barne-erregimena zaintzea eta zaintzea, eta haren ondasun higigarriak 
eta higiezinak administratzea eta kontserbatzea.

6. Ezarritako helburuak lortzeaz arduratzea.

7. Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren gardentasunari, herritarren par-
te-hartzeari eta gobernu onari buruzko otsailaren 8ko 1/2017 Foru Arauari lotutako eginkizunak 
bere gain hartzen dituen zuzendaritzako administrazio-unitateari ahalik eta lankidetza handiena 
ematea.

8. erregelamendu organikoetan eta Foru Aldundiaren erabakietan esleitzen zaizkien gaine-
rako eginkizunak.

7. artikulua. Kontratazio mahaia

Lurralde Orekaren Sailean kontratazio-mahai iraunkor bat eratu da, sail horrek bere esku-
menen esparruan prozedura ireki edo mugatuaren bidez egiten dituen kontratu guztietarako.

Kontratazio-mahaia honako hauek osatuko dute:

Presidentea: Lurralde Orekaren zuzendaria edo hark eskuordetutako pertsona.

Idazkaria: idazkaria, Toki Finantzaketarako eta Administrazio Kudeaketarako zerbitzuburua 
izango da.



2021eko abuztuaren 16a, astelehena  •  92 zk. 

4/11

2021-02901

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Kideak: kontratazioa proposatu duen zerbitzua ordezkatuko duten bi funtzionario.

Kontratazio-organoaren aholkularitza juridikoa eta esku-hartzea esleituta dituzten adminis-
trazio-unitateek izendatutako bi kide.

II. KAPITULUA. LURRALDE OREKARAKO ZUZENDARITZAREN EGINKIZUNAK

8. artikulua. Lurralde Orekaren Zuzendaritza

Lurralde Orekaren Zuzendaritzari dagokio Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtziona-
mendu eta Araubide Juridikoari buruzko abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren 75. artikuluak 
eta horrekin bat datozenek zuzendariei esleitutako eskumen orokorrak baliatzea, baita Sailari 
dagozkion egiteko eta jardun-arloen esparruan araudiak esleitzen dizkion beste guztiak ere.

Gainera, Lurralde Orekaren Zuzendaritzak honako eskumen espezifiko hauek izango ditu:

a) Arabako Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa izapidetzea, kudeatzea, idaztea eta 
banatzeko proposamena egitea, kasu bakoitzean ezarritako arautegiarekin bat etorriz, bai eta 
kontzejuei egindako ekarpenak edo Arabako toki-erakundeek zerga itunduetan parte hartzeko 
beste modu batzuk izapidetzea, kudeatzea eta udal-partaidetzek itundu gabeko zergetan parte 
hartzea ere.

b) Toki-erakundeei aholkularitza juridikoa eta tekniko-ekonomikoa ematea, bai eta aboka-
tu-laguntza ere.

c) Lurraldeko toki-erakundeen finantza-tutoretza egitea.

d) Toki-erakundeekin batera langileak prestatzeko programak sustatzea eta horietan parte 
hartzea.

e) Administrazio-batzarren hauteskunde-araubideari buruzko proposamenak egitea, bai eta 
horren jarraipena egitea ere.

f) Deialdien eta izendapenen proposamenak egitea, Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrarekin eta Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiarekin lankidetzan, gaikuntza na-
zionaleko funtzionarioen arloan.

g) Toki-erakundeetan larrialdiekin zerikusia duten gaiak informatzea, sustatzea eta planifi-
katzea, eta, bereziki, salbamenduarekin, suteak prebenitzearekin eta itzaltzearekin eta babes 
zibilarekin zerikusia dutenak.

h) Departamentuaren titularrari laguntza ematea Arabako Suhiltzaileak - Bomberas y Bom-
beros Forales de Álava Foru Erakunde Autonomoaren kontrol eta ikuskapenean, Foru Arauetan 
ezarritako baldintzetan.

i) Autobabesaren arloko aholkularitza ematea Foru Sektore Publikoko erakundeei eta Ara-
bako toki-erakundeei.

j) Bidezkoak diren lurralde-planen eta plan berezien proiektuak egitea.

k) Bidezkoak diren lurralde-planen eta plan berezien jarraipena eta kontrola egitea.

l) Aisialdirako tokiko parkeak sortzeko, kontserbatzeko eta mantentzeko sustapena, kontrola 
eta koordinazioa.

m) Inbertsio-planak.

n) Obra eta Zerbitzuen Foru Plana.

o) Toki-erakundeetan teknologia berrien erabilera sustatzea, bai eta toki-erakundeei tekno-
logia horiek ezartzen eta mantentzen laguntzea ere.

p) Gardentasuna, herritarren parte-hartzea eta informaziorako sarbidea sustatzea zuzenda-
ritzaren gaietan.
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q) Gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen arloko laguntza-zerbitzuak 
ematea udalei.

r) Arabako Foru Aldundiaren ekintzak lurraldeko landa-garapenerako elkarteekin koordi-
natzea.

s) Bere eskumeneko gaietan jarraibideak ematea.

9. artikulua. Toki Finantzaketarako eta Administrazio Kudeaketarako Zerbitzua

1. Toki Finantzaketarako eta Administrazio Kudeaketarako Zerbitzuak honako eginkizun hauek 
izango ditu:

a) Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa edo Arabako Toki Erakundeek zerga itunduetan 
parte hartzeko beste modu batzuk izapidetzea, kudeatzea, idaztea eta banatzeko proposamena 
egitea, kasu bakoitzean ezarritako arautegiarekin bat etorriz.

b) ) Zerbitzuen espedienteen kudeaketa, kontrola eta administrazio-, aurrekontu- eta kon-
tabilitate-izapidetzea, eta, oro har, Zuzendaritzan garatutako jardueren ondoriozko administra-
zio-prozesuen euskarria.

c) Dokumentuen sarrera- eta irteera-erregistroa izapidetzea, erantsitako dokumentazioa be-
rrikusi eta kontrolatuz, zerbitzuei banatzeko, espedienteak artxibatu eta zaintzeko, eta Sailaren 
xedapen orokorren argitalpenak aldizkari ofizialetan izapidetzeko.

d) Toki-erakundeetako ordezkariei aholkularitza, lankidetza eta informazioa ematea zuzenda-
ritzaren berezko gaiei buruz, laguntza-lerroei buruz, maileguak baimentzeari buruz eta foru-il-
doei buruz.

e) Toki-erakundeak finantzatzeko foru-ildoak eta bestelako finantzaketa-tresnak emateko 
espedienteak izapidetzea.

f) Bidegabeko ordainketak itzultzeko prozedurak kudeatzea.

g) Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekiko eta gainerako organo ikuskatzaileekiko harremanak 
koordinatzea.

h) Zuzendaritzako zerbitzuen urteko aurrekontuak egiteko lanak koordinatzea, bai eta haien 
urteko aurrekontu-betearazpena izapidetzea eta kontrolatzea ere.

i) Zuzendaritzaren aurrekontua aldatzeko izapideak eta jarraipena egitea.

j) Zuzendaritzaren programa informatikoak sortzen eta mantentzen laguntzea.

k) Aldian-aldian, zerbitzuei kontabilitate-, ekonomia-, aurrekontu- eta espedienteen 
izapidetze-alderdiei eta eragiten dieten araudi berriei buruzko informazioa eta laguntza ematea.

l) Zuzendaritzarekin harremana duten Sailari atxikitako sozietateen ekonomia- eta kontabi-
litate-egoera aztertzea.

m) Sailak sustatutako kontratazio-espedienteak izapidetzea.

n) Toki-erakundeei laguntzea Obra eta Zerbitzuen Foru Planean eta Sailak sustatutako beste 
lankidetza-tresna batzuetan babestutako obrak kontratatzeko espedienteak izapidetzen.

o) Errekurtsoak izapidetzea.

p) Politika publikoen ebaluazioa, gardentasuna eta herritarren parte-hartzea kudeatzea Lu-
rralde Orekaren Zuzendaritzaren eskumeneko gaietan, Arabako Lurralde Historikoko sektore 
publikoaren gardentasunari, herritarren parte-hartzeari eta gobernu onari buruzko otsailaren 
8ko 1/2017 Foru Arauan aurreikusitakoaren arabera, Zuzendaritzako gainerako zerbitzuen 
laguntzarekin.
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q) Sailaren eskumenekoak diren gaiei buruzko korrespondentzia jaso, erregistratu eta 
banatzea.

r) Kontsultak, kexak eta iradokizunak kudeatzeko prozedura koordinatzea.

s) Zuzendaritzaren barneko administrazio-prozedurak diseinatu, ezarri eta mantentzea.

t) Zuzendaritzako gainerako zerbitzuekin lankidetzan aritzea bere eskumen-eremuaren ba-
rruan zerrendatutako gaietan.

10. artikulua. Toki Administrazioko eta Larrialdietako Zerbitzua

1. Toki Administrazioko eta Larrialdietako Zerbitzuari honako eginkizun hauek dagozkio:

a) Arabako toki-erakundeetan larrialdiekin eta, bereziki, salbamenduarekin eta suteak 
itzaltzearekin zerikusia duten gaiei buruzko informazioa ematea eta gai horiek sustatzea.

b) Diputazioaren ekintzak babes zibilaren arloko beste organo eta erakunde batzuen 
ekintzekin koordinatzea.

c) Lankidetza “Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberas y Bomberos forales de Álava” 
erakunde autonomoarekin, beste administrazio batzuekiko hitzarmenen administrazio-izapi-
deetan.

d) “Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberas y Bomberos forales de Álava” erakunde au-
tonomoarekin lankidetzan aritzea langileen arloko ebazpenak Foru Gobernu Kontseiluari 
izapidetzeko.

e) Zuzeneko diru-laguntzak eta zerbitzuari atxikitako deialdiak izapidetzea eta bideratzea.

f) Dagozkion lurralde-planen eta plan berezien proiektuak egitea.

g) Bere eskumeneko gaiekin zerikusia duten foru-planen jarraipena eta kontrola egitea, eta 
haietan aldaketak proposatzea.

h) Foru Sektore Publikoa osatzen duten entitateei aholkuak ematea autobabesaren arloan, 
bereziki hirigintzaren, gizarte-ongizatearen, gazteriaren eta ondare historiko eta arkitektoni-
koaren arloetan.

i) Foru Sektore Publikoa osatzen duten entitateei aholkuak ematea autobabesaren eta 
plangintzaren arloan, beren eskumenen esparruan.

j) Baliabide mugigarrien katalogoak egiteko lanak zuzentzea.

k) Azterlanak egitea eta prebentzio-neurriak proposatzea.

l) Larrialdien arloko prestakuntza sustatzea, diseinatzea, kontrolatzea eta kontratatzea eta 
horren gaineko informazioa ematea, foru-sektore publikoari nahiz beste erakunde batzuei 
zuzenduta.

m) Prebentzio-jardueretan tekniken, giza baliabideen eta baliabide materialen normalizazioa 
proposatzea.

n) Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko unitateetarako inbertsioak egiteko 
proposamenak.

o) Oro har, suteak prebenitzearekin eta itzaltzearekin eta salbamenduarekin lotutako gaine-
rako gaiak proposatzea, horien jarraipena egitea eta kontrolatzea.

p) Toki-erakundeen aholkularitza ekonomikoarekin eta finantza-tutoretzarekin zerikusia duten 
gaiak planifikatzea eta kontrolatzea.

q) Toki-erakundeen finantza-tutoretzari buruzko araudi-proposamenak.
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r) Aisialdirako tokiko parkeak sortzeko, kontserbatzeko eta mantentzeko sustapena, kontrola 
eta koordinazioa.

s) Kontzejuen aseguruekin zerikusia duten espedienteen informazioa, izapidetzea eta kon-
trola.

t) Beste administrazio eta elkarte batzuekin egindako lankidetza-hitzarmenen jarraipena eta 
kontrola.

u) Toki-erakundeen finantza-tutoretzarekin zerikusia duten zereginak egitea, eta, zehazki, 
toki-erakundeen aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-iraunkortasuna ebaluatzea, plan eko-
nomikoak kontrolatzea eta kostuak kontrolatzea.

v) Kontabilitate- eta aurrekontu-araudiari buruzko proposamenak egitea, baita finantza-era-
giketei buruzkoak ere, hori guztia toki-erakundeei dagokienez.

w) Tokiko ordenantza fiskalak izapidetzeko laguntza ekonomikoa.

x) Laguntza tekniko-ekonomikoa ematea toki-erakundeen aurrekontuak egiteko, bai eta 
likidazioak, aurrekontu-aldaketak eta kontu orokorrak egiteko, jasotzeko eta kontrolatzeko ere.

y) Arabako Kontzejuen kontuak egiteko, jasotzeko eta kontrolatzeko laguntza tekniko-eko-
nomikoa.

z) Toki-erakundeei zorpetze-eragiketak hitzartzeko baimena eskatzeko espedienteetan txos-
tenak egitea.

aa) Toki-ogasunen egoerari buruzko azterlanak egitea.

ab) Administrazio-prozedurak eta tokiko kudeaketa ekonomikokoak arrazionalizatzeko 
aholkularitza, aurrekontu-ereduak, kredituak aldatzeko espedienteak, likidazioak eta toki-erakun-
deen kontuak prestatuz.

ac) Toki-erakundeetan teknologia berrien erabilera sustatzea, bai eta toki-erakundeei tekno-
logia horiek ezartzen eta mantentzen laguntzea ere.

ad) Zuzendaritzako gainerako zerbitzuekin lankidetzan aritzea bere eskumen-eremuaren 
barruan zerrendatutako gaietan.

11. artikulua. Aholkularitza Juridikoko Zerbitzua

1. Aholkularitza Juridikoko Zerbitzuak honako eginkizun hauek izango ditu:

a) Diputatuari, zuzendaritzari eta saileko gainerako zerbitzuei laguntza juridikoa ematea.

b) Sailak emandako ebazpenen aurka jarritako administrazio-errekurtsoak ebaztea.

c) Toki-erakundeek beren eskumeneko gaietan epaiketetan aholkularitza juridikoa eta aboka-
tu-laguntza ematea.

d) Tokiko kontratazioaren arloko txostenak egitea, eta obra-kontratuak, zerbitzu-kontratuak 
eta hornidura-kontratuak idaztea.

e) Tokiko ondasunak besterentzearekin eta trukatzearekin zerikusia duten espedienteak ikus-
katu, kontrolatu eta txostenak egitea.

f) Tokiko ondasunen inbentarioak jasotzea eta zaintzea.

g) Gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioak hornitzeko lehiaketetarako 
deia egitea, eta funtzionario horien izendapenak eta kargu-uzteak egitea.

h) Gaikuntza nazionalaren arloan udalei laguntza-zerbitzuak ematea.

i) Euskal Autonomia Erkidegoan deitutako gaikuntza nazionaletarako lehiaketak ebazteko 
auzitegietara joatea.
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j) Toki-erakundeei partzuergoen eta bestelako elkarte-formulen arloko aholkularitza ematea.

k) Toki-erakundeen partzuergoei eta ondasun-erkidegoei aholkularitza juridikoa ematea.

l) Auzotarren kontzeju-erroldak egiteko aholkuak ematea.

m) Administrazio-batzarren hauteskunde-araubideari buruzko arau-proposamenak egitea 
eta horiek egitearen administrazio-jarraipena egitea.

n) Kudeaketa Batzordeak kudeatzea eta izendatzea, hala dagokionean.

o) Lurralde-mugak aldatzeari, toki-erakundeen izenari eta horien zeinu bereizgarriak hartzeari 
edo aldatzeari buruzko espedienteak kontrolatzeko eta gainbegiratzeko txostenak egitea.

p) Zerbitzu-ermandadeen arloko ebazpen-proposamenak izapidetzea, txostenak egitea eta 
egitea.

q) Kuadrillei buruzko txostenak egitea eta espedienteak izapidetzea, oro har.

r) Toki-erakundeen foru-erregistroa sortzea, kontserbatzea, mantentzea eta eguneratzea.

s) Zuzendaritzari dagozkion gaietako zehapen-prozeduretan laguntzea, horiek bideratzea 
eta izapidetzea.

t) Tokiko ordenantza fiskalak izapidetzeko eta kontrolatzeko laguntza juridikoa.

u) Arabako Erroldatze Kontseiluari laguntza eta aholkuak ematea.

v) Obra eta zerbitzuen foru-planaren onuradun diren toki-erakundeei aholkularitza eta laguntza 
teknikoa ematea, proiektuak idaztetik eta ekipamendu- eta azpiegitura-obrak egikaritzetik erato-
rritako kontratuak izapidetzeko, bai eta haien zerga-betebeharrak betetzeko ere.

Plan horretako diru-laguntzak kudeatzearen ondoriozkoak. Laguntza hori 1.000 biztanletik 
beherako kontzeju, koadrila eta udal guztiei emango zaie.

w) Zuzendaritzako gainerako zerbitzuekin lankidetzan aritzea, bere eskumen-esparruaren 
barruan zerrendatutako gaietan.

12. artikulua. Tokiko eta udalaz gaindiko azpiegiturak sustatzeko eta finantzatzeko zerbitzua

1. Tokiko eta udalaz gaindiko azpiegiturak sustatzeko eta finantzatzeko zerbitzuari eginkizun 
hauek dagozkio:

a) Zerbitzuari agindutako jarduera-programak formulatzeko, onartzeko eta gauzatzeko au-
rreikusitako plangintza-azterlanak, bereziki honako hauei dagozkienak: obra eta Zerbitzuen Foru 
Plana, Auzolan/Veredas auzo-harremanak sustatzeko ekimenak, Obra Txikien burutzapena, eta 
Arabako Lurralde Historikoko tokiko erakundeek aurreikusi ezin dituzten ezustekoei eta larrial-
di-obrei aurre egiteko diru-laguntzak, bai eta bestelako toki-erakundeak ere.

b) Laguntza-programetatik datozen foru-arauen aurreproiektuak egitea, zerbitzuari agindu-
tako jardun-eremuari buruzkoak.

c) Laguntza-programak arautzeko arau-aparatu osagarria prestatzea: laguntza-programak 
kudeatzeko eta ebazteko oinarri arautzaileak, askotariko diru-laguntzak edo laguntzak benetan 
jasotzeko baldintzak eta betekizunak ezartzeko arau-xedapenak, etab.

d) Obra eta Zerbitzuen Foru Plana gauzatzeko izapideak, kudeaketa eta kontrol ekonomikoa, 
bai eta toki-entitateekin beren eskumeneko azpiegiturak edo obrak egiteko lankidetza ekono-
mikoa helburu duten plan edo programena ere.

e) Azterlanak egitea eta toki-erakundeen garapena, sustapena eta informazioa lortzera bi-
deratutako jarduera guztiak egiteko proposamenak egitea, bereziki toki-eskumeneko obrei eta 
zerbitzuei dagokienez.
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f) Tokiko, udaleko eta eskualdeko eremuan beharrezkoa den informazioa izateko beha-
rrezkoak diren jardunak mantendu, formulatu eta kudeatzea, tokiko erakundeekin lankidetzan 
aritzeko jardun-programak ezartzeko.

g) Erakunde, Instituzio, Administrazio Publiko, pertsona juridiko edo fisikoekin lankidetza-
hitzar menak eta bestelako kontratu-figurak egin, bideratu eta kudeatzea, zerbitzuari esleitutako 
eskumenetatik eratorritako jarduerak garatzeko edo horietan laguntzeko (kudeaketa-gomen-
dioak, lankidetza-hitzarmenak, etab.).

h) Toki-erakundeei aholkularitza ematea hainbat esparrutan: biztanleguneetan agertzen di-
ren premiei buruz, haiek definitzera eta laguntza-programen deialdiaren aurrean behar diren 
eskaerak formulatzera bideratuz, jarduketak eta inbertsioak planifikatzeari buruz eta, oro har, 
Zerbitzuari esleitutako eskumenetan zuzenean eragiten duten alderdi guztiei buruz.

i) Diruz lagundutako jarduketei dagokienez, toki-erakundeek egin beharreko inbertsioen 
bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren plangintza, analisia, azterketa eta informazioa.

j) Zerbitzuaren eskumenari esleitutako ekonomia- eta finantza-tresnak kudeatzea (kredi-
tu-lerroak, zerbitzuak kudeatzeko planak, inbertsioen finantza-azterlanak …), toki-erakundeekin 
lankidetzan aritzeko.

k) Diru-laguntzak norgehiagoka-erregimenean emateko prozeduren instrukzio-organoaren 
eginkizuna betetzea.

l) Hitzarmen politikoen edo aurrekontu-itunen ondorioz Zerbitzuari esleitutako lankidetza-pro-
grama edo -partiden laguntzak egituratzea, planifikatzea, definitzea, arautzea eta horien jarrai-
pena egitea, jarduerak nola gauzatzen diren eta behar bezala finantzatzen diren kontrolatuz 
(aurrekontu-partida izendunak, inbertsio-programa bereziak edo apartekoak, finantzaketa-sis-
tema edo -formula osagarrien ezarpena, etab.).

m) Hierarkiako nagusiek hala eskatuta, legeak saileko edo Arabako Foru Aldundiko ardu-
radunei egindako hainbat espezieren eskaerei erantzuteko behar den informazioa prestatzea, 
zerbitzuaren eskumeneko gaiei dagokienez.

n) Toki-erakundeei laguntzea Obra eta Zerbitzuen Foru Planean eta Sailak sustatutako beste 
lankidetza-tresna batzuetan babestutako obrak egiten.

o) Toki-erakundeetan zerbitzuen egoerari eta premiei buruzko azterlanak egitea.

p) Toki-erakundeen ekipamendu eta zerbitzuen diagnostikoa egitea.

q) Dokumentazio tekniko-ekonomikoa informatzea eta/edo lantzea, zerbitzuak kudeatutako 
laguntza-programen ebazpenen ondorioz Sailean aurkeztutako errekurtsoak edo errekerimen-
duak bideratzeko, bere ekimenez edo arlo juridikoak eskatuta.

r) Arabako Toki Erakundeetako Inbertsioak, Obrak eta Zerbitzuak Finantzatzeko Foru Le-
rroaren azterketa eta azterketa ekonomiko-finantzarioa. Finantza-figura horiek baimentzeko 
eta, hala badagokio, ukatzeko proposamenak.

s) Finantzaketaren foru-lerroen jarraipena koordinatzea, aldian-aldian kapital-erabilerak eta 
emandako aurrerakinen amortizazioak kontrolatuz, eta ez-betetzeen edo desbideratzeen kasuan 
neurri zuzentzaileak diseinatu eta proposatzea.

t) Arabako biztanleguneetako azpiegituren eta ekipamenduen inbentarioa zuzentzea, eta 
inbentarioa ezartzeko, funtzionatzeko eta kudeatzeko jarraibideak ezartzea.

u) Auditoria- eta kontrol-arloan eskumena duten organoek (Esku-hartze Zerbitzua, Herri 
Kontuen Euskal Epaitegia …) eskatutako informazioa prestatzea, Zerbitzuak kudeatutako es-
pedienteei dagokienez.
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2. Tokiko eta udalaz gaindiko azpiegiturak sustatzeko eta finantzatzeko zerbitzuaren mende 
dago Azpiegituren, Ekipamenduen, Obren eta Zerbitzuen Bulego Teknikoaren Atala, eta egiteko 
hauek dagozkio:

a. laguntza-programen eta inbertsio-planen kudeaketa teknikora bideratutako metodologia 
berriak aplikatzeari buruzko proposamenak aurkeztea Zerbitzuari.

b. ad hoc tresnak ezartzea laguntzen kudeaketaren eraginkortasuna hobetzeko.

c. kanpoko teknikariek egindako obra-proiektuak berrikustea eta idazten laguntzea, lagun-
tza-programen arauketak hala aurreikusten duen kasuetan; horretarako, Sailetik aplikatutako 
baliabideen eraginkortasuna optimizatzera bideratuko du bere jarduna, bai eta obren zuzenda-
ritza teknikoa gainbegiratzera ere.

d. Zerbitzuak ezarritako jarraibideen ildotik, laguntza-programen eduki teknikoak kudeatzea: 
indizeak eguneratzea, parametroak berrikustea, kalkulu-moduluak sartzea, eta abar, lagunt-
za-programak arautzen dituen araudian aurreikusitakoaren arabera.

e. txosten teknikoak idaztea eta egitea, ofizioz edo zerbitzuak eskatuta.

f. Sailean edo sailen artean azterlanak egitea, hala eskatuta nola Zerbitzuarekin elkarlanean.

g. zerbitzuburuarekin elkarlanean aritzea, atal teknikoaren arduraduna den aldetik, Zerbitzuak 
kudeatutako laguntza-programen ebazpen-proposamenak diseinatu eta egiteko.

h. Katalogoak, inbentarioak eta bestelako informazio-produktuak eguneratzeko ardura duen 
arloarekin koordinatzea, diruz lagundutako obrak gauzatzearen ondorioz egindako aldaketak 
edo inbentarioan jasotako edukiekin lotuta lortutako informazioa horietan sartzeko.

i. Zerbitzuak kudeatutako programek diruz lagundutako obrekin lotutako kontratazio-espe-
dienteen izapidetze-faseetan plegu teknikoak eta gainerako agiri teknikoak egiteko aholkularitza 
ematea.

j. Obren gauzatzea ikuskatu, gainbegiratu eta egiaztatzea bere eskumen-eremuan.

k. Bere unitateko langileen lana planifikatu, koordinatu eta gainbegiratzea.

l. laguntza-programak, jarduketa-planak eta zerbitzuaren eskumenekin lotutako beste 
ekintza-tresna batzuk diseinatzen eta egiten parte hartzea, zerbitzuaren ikuskaritzapean.

m. Zerbitzuarekin lankidetzan aritzea laguntza-programak arautzen dituen araudia idatzi eta 
lantzeko, bai eta laguntza-planak eta -programak abian jartzeko tresna teknikoak, administrati-
boak eta kudeaketakoak ezartzeko ere.

n. Arabako biztanleguneetako Azpiegitura eta Ekipamenduen Inbentarioa egin, eguneratu, 
mantendu, bultzatu eta kudeatzea, Zerbitzuaren jarraibideei jarraituz eta Zerbitzuak kudeatzen 
dituen laguntza-programak behar bezala inplementatzeko erreferentzia-tresna gisa aplikatze 
aldera. GIS Foralaren tresna-geruzak sortzea eta mantentzea Sailaren eskumeneko gaietan.

o. atxikita dagoen Zerbitzuarekin lankidetzan aritzea, baliabide materialak eta giza baliabi-
deak optimizatzeko.

p. Unitatea atxikita dagoen zerbitzuak edo zuzendaritzak agintzen dion beste edozein egin-
kizun.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.

a) Zuzendariak ez daudenean, gaixorik daudenean, aldi baterako ezintasun-egoeran dau-
denean, abstenitzen direnean edo errefusatzen direnean, haien ordezkapen-araubidea Foru 
Aldundiko Gobernu Kontseiluaren martxoaren 23ko 13/2021 Foru Dekretuan edo hura ordezten 
duen araudian ezarritakoa izango da.
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b) Uztailaren 31ko 82/1997 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, administrazio-unita-
teetako arduradunak ez badaude edo aldi baterako ezintasunen bat badute, haien funtzioak 
kasu bakoitzean gainetik duten zuzendaritzako arduradunak erabakitzen duenak beteko ditu. 
Esanbidezko zehaztapenik ezean, unitate horri atxikitako kategoria administratibo handiagoko 
langileak beteko ditu eginkizunak, eta, baldintza berberetan, antzinatasun handiena duenak.

Erregulazio propioa duten kasuak salbuesten dira.

Bigarrena.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legearen 18.3 artikuluan aurreikusi-
takoa betez, xedapen honetan ezarritako egitura organikoaren ondoriozko lanpostuen zerrenda-
ren aldaketak Funtzio Publikoaren arloan eskumena duen organoak jasoko ditu, une bakoitzean 
lanpostuen zerrenden egoerari buruzko aldian behingo informazio eguneratua jasotzen duen 
dokumentu batean.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Foru Dekretu honek indarra hartzen duenean, indarrik gabe geratzen dira Diputatuen 
Kontseiluaren otsailaren 9ko 9/2016 Foru Dekretua eta Foru Gobernu Kontseiluaren abuztuaren 
3ko 41/2017 Foru Dekretua, bai eta dekretu horren aurka doazen gainerako xedapen guztiak ere.

AZKEN XEDAPENA

Foru Dekretu honek Foru Gobernu Kontseiluak onartu eta biharamunean hartuko du indarra, 
ALHAOn argitaratzeari kalterik egin gabe.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abuztuaren 3a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Lurralde Orekaren foru diputatua
IRMA BASTERRA UGARRIZA

Lurralde Orekaren zuzendaria
JESÚS MARÍA GUINEA DÍAZ DE OTALORA
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