Herrigune txikietan eraikuntza modu berrien aldeko ekintzak finantzatzeko dirulaguntzen
oinarri arautzaileak.
1. Xedea.
Dirulaguntza jaso dezakete 400 biztanletik beherako herriguneetan eraikuntza modu berrien alde
egingo diren ekintzek.
2. Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.
Dirulaguntzaren xede diren ekintzek berritzaileak izan behar dute, landaguneetako gaur egungo
eraikuntza moduen aldean.
Betiere, jardunek aplikagarri zaien hirigintza legedia bete behar dute.
Etxebizitza berriak hartuko dituen lurzorua publikoa izan behar da, eta sustatzailea udala bera.
Etxebizitzak azalera eskubidearen erregimenean besterenduko dira, edo pertsona fisikoei alokatuko
zaizkie.
3. Inbertsio eta gastu hautagarriak eta baldintza gehigarriak.
1.
Honako hauek bakarrik joko dira hautagarritzat eta, beraz, finantzatu ahal izango dira
programaren kontura:
a) Urbanizazio proiektuak idaztea.
b) Urbanizazio proiektu horiek gauzatzea.
2.
Diruz lagundu ahal diren gastuak izango dira, soilik, zalantzarik gabe diruz lagundutako
jardueraren izaera daukatenak eta behar-beharrezkoak direnak, eta BEZa.
3.
Oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzak bateragarriak dira xede bererako beste
administrazio edo erakunde publikoek zein erakunde pribatuek (estatukoek, Europar Batasunekoek
zein nazioartekoek) ematen dituzten dirulaguntzekin, laguntzekin, sarrerekin eta baliabideekin.
4.
Dirulaguntzaren zenbatekoa, bakarrik edo beste dirulaguntzekin edo diru sarrerekin batera,
ezin da izan jardueraren kostua baino gehiago.
5.
Erakunde onuradunek diruz lagundutako jarduketak behar bezala eta erabat burutzeko
behar diren izapide guztiak egin behar dituzte eta behar diren baimen guztiak lortu behar dituzte,
lanak hasten direnetik behin betiko jaso arte.
6.
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legearen 3. artikuluaren arabera, honako
hauek dira emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan euskal herri aginteen jarduketa gidatu
eta bideratuko duten printzipio orokorrak: tratu berdina; aukera berdintasuna; dibertsitatea eta
ezberdintasuna errespetatzea; genero ikuspegiaren integrazioa; ekintza positiboa; sexuaren
araberako rolak eta estereotipoak desagerraraztea; ordezkaritza orekatua; eta koordinazioa eta
lankidetza.
Diruz lagundutako jarduera betetzeko administrazio kontratuak egiten badira, Emakumeen eta
gizonen berdintasunerako 4/2005 Legearen 20. artikulua aplikatuko da. Ondorioz, kontratua
betetzeko baldintzen artean esleipendunak izango duen betebehar bat jasoko da: prestazioa
ematean, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko neurriak aplikatzea; hori guztiori,
kontratuen legedia betez eta betiere organo eskudunak finkatuta kontratazio mota edo ezaugarri
horri halako neurria aplikatu behar zaiola.

4. Baliabide ekonomikoak.
Kasuan kasuko deialdiak zehaztuko du oinarri hauen bidez deitutako dirulaguntzak guztira
zenbatekoak izango diren eta aurrekontuko zein partidari egotziko zaizkion.
5. Erakunde onuradunak.
Arabako Lurralde Historikoko udalerriak izan daitezken dirulaguntzen onuradunak.
Ezin dira onuradun izan azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, IV. tituluan
adierazitako arau hausteren bat dela eta zehatu diren erakundeak, ez eta Eusko Legebiltzarraren
otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, eta martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorrerakoak, jasotako
kasuetan sartuta daudenak ere.
6. Dirulaguntzak emateko prozedura. Eskaerak baloratzeko eta dirulaguntzak emateko
irizpideak. Dirulaguntzen zenbatekoa.
Dirulaguntzak nori eman lehiaketa bidez ebatziko da.
Diruz lagundu daitekeen gehienezko ehunekoa jardueraren kostuaren arabera kalkulatuko da.
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gehi BEZa da jardueraren kostua.
Onuradunak ebazpenaren jakinarazpena jasotzen duenetik 10 egun baliodunetan dirulaguntzari
idatziz uko egiten ez badio, ebazpenean ezarritakoa onartu duela pentsatuko da.
Hornidura agortu ondoren dirulaguntzarik gabe geratzen diren eskaerak poltsa batean sartuko dira
puntuazioaren araberako hurrenkeran. Eskatzaile horiek dirulaguntza jasoko dute hasieran
banatutako funtsetako batzuk erabiltzen ez badira, hau da, onuradunen batek bere dirulaguntzari
uko eginez gero edo behar bezala frogatzen ez badu ezarri bezala erabili duela.
7. Onuradunak dirulaguntza jasotzerakoan lortu nahi zen helburua lortu izana justifikatzeko
modua eta epea, eta ordainketa.
Dirulaguntza bat ordaindu baino lehen, haren xede den jarduera egin dela justifikatu behar da.
Dirulaguntza ordaintzeko, deialdian zehaztuko den dokumentazioa aurkeztu behar da. Kasuan
kasuko deialdian ezarriko da hura aurkezteko gehienezko epea.
Justifikatu beharreko aurrerakinak egiteko aukera ematen da, foru araudian ezarritakoarekin bat
etorriz; horrela, erakunde onuradunek ordainketa bi fasetan justifikatu ahalko dute. Kasu horretan,
lehenengo fase batean dirulaguntzak estaltzen ez duen jarduketaren kostuaren zatia justifikatuko
dute, eta Arabako Foru Aldundiak dirulaguntza justifikatu beharreko aurrerakin kontzeptupean
ordainduko du. Erakunde onuradunak gainerakoaren ordainketaren ziurtagiria aurkeztu beharko du
hilabeteko epean, dirulaguntzaren zenbatekoa jasotzen duenetik aurrera.
Justifikazioa honela egingo da:
a) Jarduerak egin izana justifikatzeko memoria; agiri horretan jaso beharko dira eskaeran
aurkeztutako aurrekontuko partidak eta laguntzaren xede den inbertsioa gauzatzeko egindako
gastuak eta kostu hautagarriak, eta benetako gauzatzearekiko alderaketa.
b) Fakturen kopia eta haiek ordaindu izana egiaztatzen duten banku frogagirien kopia.
8. Babesa.

Dirulaguntza jaso duen jarduera dela-eta egiten diren argitalpenetan, liburuxketan edo bestelako
publizitate modu guztietan Arabako Foru Aldundiko Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren
Sailak emandako dirulaguntzaren berariazko aipamena egin behar da. Horrez gainera, generoaren
ikuspegitik hizkuntza zuzen erabiltzen dela bermatuko da, eta informazioa emakume eta gizonei
parekidetasunez iristeko mezu eta kanal egokiak erabiliko dira.
9. Dirulaguntza itzultzea.
Jasotako diru kopuruak itzuli egin beharko dira xedapen hauetan ezarritako kasuetan: 11/2016 Foru
Araua, Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntzena; azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra,
dirulaguntzena, eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, zeinaren bidez onesten baita
azaroaren 17ko 38/2003 Legearen (dirulaguntzen lege orokorraren) arautegia.
Jaso ondoren itzuli beharreko dirulaguntzak zuzenbide publikoko sarrera izango dira, eta 53/1992
Foru Arauko I. kapituluko II. tituluan ezarritakoaren arabera kobratuko dira (53/1992 Foru Araua,
abenduaren 18koa, ekonomia eta aurrekontu araubidearena)
Kasu hauek oinarrien ez-betetzeak izango dira:
a)

Justifikatzeko obligazioa ez betetzea.

b)

Dirulaguntza eskuratzea eskatutako baldintzak bete gabe.

c)

Dirulaguntza helburu baterako eskatu eta horretarako ez erabiltzea.

d)

Onuradunak ez betetzea dirulaguntza jasotzeagatik jarritako baldintzak.

e)

Kontrol edo egiaztatze jarduerak oztopatzea edo galaraztea.

f)

Jarduera burutzeko behar den baino diru gehiago jasotzea. Kasu horretan, jardueraren
kostuaren gainetik eskuratutako soberakina itzuli beharko da, bidezko berandutze
interesak gehituta.

g)

Xede bererako beste dirulaguntzaren bat jaso dela ez aitortzea.

10. Egiaztapena.
Diputatu nagusiorde eta Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saileko foru diputatuak
deialdi honen eta, hala badagokio, oinarri hauen garapenerako bidezkotzat jotzen diren ebazpenak
onartuko ditu, dirulaguntza tramitatzen duen unitate organikoaren ekimenez, eta akzioak baliatu
ahal izango ditu erakunde onuradunek emandako datuak egiazkoak direla eta oinarri hauetan
araututakoa betetzen dela egiaztatzeko eta horretara behartzeko.
Horretarako, erakunde onuradunek konpromisoa hartzen dute beraiek egindako jarduerekin loturik
dauden eta Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailak eskatzen dizkien datu eta
dokumentu guztiak emateko. Era berean, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak, Kontuen
Epaitegiak edo eskumena duten beste erakundeek eskatzen dieten informazio guztia ere eman
beharko dute.
11. Erantzukizunak.
Onuradunek beren gain hartuko dituzte beren jarduera edo programak gauzatzearen ondoriozko
erantzukizun guztiak, eta indarrean den legediak haiek gauzatzeko galdegiten dituen baimen
guztiak eskatu beharko dituzte.

12. Aldaketak.
Onetsitako dirulaguntza berriro aztertuko da, gastua finantzatzeko beste erakunde batzuek egindako
ekarpen osagarriak edo beste diru sarrera batzuk ere erabili direla jakiten bada. Horrelakoetan,
diruz lagundutako gastuen eta diru sarreren arteko likidazioa egin eta hortik ateratzen den emaitza
defizitarioa izango da dirulaguntzaren behin betiko gehieneko zenbatekoa.
Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzetan aldaketaren bat gertatzeak eta, kasu
guztietan, edozein entitate publiko edo pribaturen gai bererako dirulaguntzak edo laguntzak
eskuratzeak, emakida ebazpena aldatzea ekarriko du, eta dirulaguntzaren zati bat itzultzea. Behin
dirulaguntza onetsitakoan, hura esleitzeko arrazoi izan ziren egitatezko inguruabarrek hura aldatzea
eragiten badute, diputatu nagusiorde eta Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saileko
diputatuak, dirulaguntzaren onuradunak, arrazoituki proposatuta, bere esku izango du dirulaguntza
aldatzea dagokion foru aginduaren bidez.
13. Interpretazioa.
Oinarri hauen interpretazioan edozein zalantza sortuz gero, aldundi honetako Ekonomia
Garpenaren eta Lurralde Orekaren Sailak ebatziko ditu.
14. Errekurtsoak.
Oinarri hauek eta hauen ondorioz sortutako administrazio egintza oro aurkaratu ahalko dira,
39/2015 Legean ezarritako kasuetan eta eran (39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio
publikoen administrazio prozedura erkidearena).
15

Aplikatu beharreko arautegia.

Oinarri hauetan xedatu ez den edozertarako, honako arau hauek aplikatuko dira: 11/2016 Foru
Araua, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzena; azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra,
dirulaguntzena; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, azaroaren 17ko dirulaguntzen 38/2003
Lege Orokorraren arautegia onesten duena; abenduaren 18ko 53/1992 Foru Araua, Arabako
Lurralde Historikoko aurrekontu araubide ekonomikoarena; indarrean dagoen aurrekontu
antolamenduaren foru araua; urriaren 1eko 39/2015 Legea, administrazio publikoen administrazio
prozedura erkidearena; eta aplikagarriak diren gainerako arauak.
16.

Indarrean sartzea.

Oinarri hauek ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean sartuko dira indarrean.

