
WEB ORRIRAKO IRAGARKIA

2020ko  maiatzaren  27ko  Udalbatza  Osoak,  beste  batzuen  artean,  honako
akordioak onartu zituen:

“GAIA: 2020KO ARAUDI PLANAREN ALDAKETA

AURREKARIAK

2020ko martxoaren 25eko osoko bilkuran erabaki zen, besteak beste:

Lehenengoa: 2020rako Udal Araudi Plana onartzea, aurrez aipatutako testuarekin.

Bigarrena: Aipatutako plana udal web orrian erakusgai jartzea.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK

2016ko  urriaren  2an  indarrean  sartu  zen  39/2015  Legea.  Honen  132.  Artikuluak

honakoa dio:

Artículo 132. Planificación normativa.

1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que

contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su

aprobación en el año siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Trans-

parencia de la Administración Pública correspondiente.

Horren arabera,  Udal honek martxoaren 25eko osoko bilkuran Araudi  Plana onartu

zuen,  momentu  hartan  mahai  gainean  zegoen  aurreikuspenaren  arabera,  baina

kontuan hartu gabe Udalak  martxan  zuen diru-laguntzen oinarrien berraztertze  eta

eguneraketaren gaia, eta bereziki, lanketa haren emaitza.
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Azaroaren 17ko 38/2003 Diru-Laguntzen Lege Orokorrak honakoa dio 17. Artikuluan:

17.2.  Las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  de  las  corporaciones  locales  se

deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de

una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las

distintas modalidades de subvenciones. 

Ikusita, alde batetik Udalak izapidetzen dituen diru-laguntza guztiei aplikagarri izango

zaizkien  oinarri  orokor  batzuk  onartzeko  asmoa  dagoela,  ordenantza  orokor  baten

bitartez. Bestetik, norgehiagoka bidez ematen diren diru-laguntza lerro ezberdinenei

dagokienean, horiek arautzen dituzten oinarri espezifikoak bateratu eta oinarri orokor

horietara egokitzeko lanetan ari garela, eta horren ondorioz, diru laguntza lerro horien

oinarri  espezifikoak  dagozkien  ordenantza  espezifikoak  aldatuz  egokituko  direla,

honakoa onartzea proposatzen zaio Osoko Bilkurari,

IRIZPENA

Lehenengoa:  2020rako  Araudi  Planaren  aldaketa  onartzea,  5.  Puntu  bat  txertatuz

onartzea edo aldatzea planteatzen den ordenantzen zerrendan, Eranskinean xedatzen

den testuaren arabera.

Bigarrena: Aipatutako planaren aldaketa, udal web orrian erakusgai jartzea.”

Azkoitian, 2020ko maiatzaren 28an
ALKATEAK,

Javier Zubizarreta Zubizarreta
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ERANSKINA I

5.- DIRU-LAGUNTZAK

5.1.- DIRU-LAGUNTZEN OINARRI OROKORRAK ARAUTUKO DITUEN ORDENANTZA 

(BERRIA)

Azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, Diru-laguntzen Lege Orokorrak, xedatzen du diru-laguntzen oinarriak

onartuko  direla  ordenantza  orokor  edo  espezifikoen  bidez.  Kontuan  izanda  diru-laguntzen  izapidetza

guztiek, bai zuzenekoek bai eta norgehiagoka bidez ematen direnek, hainbat aspektu komun bete behar

dituztela, egokitzat jotzen da guztiak era bateratuan arautuko dituen ordenantza orokor bat onartzea, lerro

ezberdinen  artean  araudi  berdin  bat  egon  dadin,  posible  den  heinean,  eta  zuzeneko  diru-laguntzei

dagokionean, hitzarmenez gain araudi orokor eta komun bat izan dezaten.

5.2.- NORGEHIAGOKA BIDEZ EMATEN DIREN DIRU-LAGUNTZEN OINARRI ESPEZIFIKOAK,

ORDENANTZA ESPEZIFIKOA LERRO BAKOITZERAKO: (ALDAKETA)

Norgehiagoka  bidez  ematen  diren  diru-laguntzen  kasuan,  horien  oinarriak  arautzen  dituzten  hainbat

ordenantza espezifiko daude (kasu batzuetan ordenantza  terminoa aipatzen  da eta  beste batzuetan ez,

baina orokorrean ordenantzen izapidetza jarraituta onartu ziren).  Dena den, horiek garai  ezberdinetan

onartuak izan dira eta ezberdinak dira beraien artean, eta horrek sortzen du diru-laguntza lerro ezberdinen

onuradunei tratamendu ezberdina ematea. Diru-laguntzak eskatzen dituzten Azkoitiko herritar eta taldeen

artean ahalik eta ezberdintasun gutxien sortu (epeen aldetik, ekarri beharreko dokumentazioaren aldetik,

gastu  justifikagarrien  aldetik)  eta  diru-laguntzak  eskatzeko  izapidetza  argitu  eta  errazte  aldera,  diru-

laguntzen  gaia  aztertu,  eguneratu  eta  bateratzea  garrantzitsutzat  jo  da.  Lan  horien  ondorioz,  lerro

ezberdinen artean gauzak bateratu, sinplifikatu eta argitzea nahi da, eta aldaketok helburu horiek izango

dituzte.

Aldatuko diren oinarrien ordenantza espezifikoak honakoa izango dira, diru-laguntza lerroka zehaztuak:

EUSKARA ARLOKO DIRULAGUNTZAK

DIRU LAGUNTZA 
LERROA HELBURUAK
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Errotuluak, irudi 
korporatiboa, web 
guneak, programa 
informatikoak eta 
publizitatea eskaraz 
jartzeko diru 
laguntzak.

Errotuluak, irudi korporatiboa, web guneak, programa informatikoak eta publizitatea eskaraz 
jartzea.

Euskara ikasi eta  
UEU, EHU-UPV eta 
HIK HASIren  uda  
ikastaroetara joateko 
diru laguntzak eta ez 
ohiko jarduera 
puntualak.

Euskara ikastea eta  UEU, EHU-UPV eta HIK HASIren  uda  ikastaroetara joatea eta euskara 
sustatzeko jarduera puntualak bultzatzea.

Enpresetan euskara 
planak egiteko edo 
garatzeko diru 
laguntzak.

Enpresetan euskara planak egitea edo garatzea.

ONGIZATE ARLOKO DIRULAGUNTZAK

DIRU LAGUNTZA LERROA HELBURUAK

Garapen bidean dauden herrialdeekin lankidetza 
garatzeko diru laguntza.

Gobernuz Kanpoko Erakundeei garapen bidean dauden herrialdeetan 
burutzen dituzten programak aurrera eramateko diruz laguntzea, baita 
azkoitiarrak sentsibilizatzeko antolatzen dituzten ekintzak ere.

ETXEBIZITZA ARLOKO DIRU-LAGUNTZAK

DIRU LAGUNTZA LERROA HELBURUAK

  

Azkoitiko Udalerrian gazteek etxebizitzak 
alokatzeko diru-laguntzak 

Eskaera egiten duten gazteen ohiko bizilekua izango den
 etxebizitzaren alokairua ordaintzen laguntzea, zati batean.

Azkoitiko Udalerrian alokairu soziala sustatzeko 
laguntzak

— Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria lortzeko gastuei 
aurre egiteko diru-laguntza.
  —Etxebizitzak eraberritu eta haien irisgarritasuna bermatzeko 
diru-laguntzak. 
—Etxebizitzak eraberritzen badira, obrak egiteko ordaindutako 
tasa eta zergaren zati baten pareko diru-laguntza bonoetan.
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BERDINTASUNAREN ARLOKO DIRULAGUNTZAK

DIRU LAGUNTZA LERROA HELBURUAK

Emakumearen sustapena bultzatzen duten elkarteei 
diru-laguntzak

Azkoitian emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko 
azkoitiarrentzat irabazi asmorik gabeko elkarteek antolatzen 
dituzten jarduerak diruz laguntzea

INGURUMEN ARLOKO DIRULAGUNTZAK

DIRU LAGUNTZA LERROA HELBURUAK

  

Ingurumen arloko diru-laguntzak Azkoitian ingurumenaren esparruan jarduerak sustatzea

MERKATARITZA ARLOKO DIRULAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: MERKATARITZA SAILA

DIRU LAGUNTZA LERROA HELBURUAK

  

Azkoitiko hiri-lurrean lokalen alokairua sustatzeko 
laguntzak

Azkoitiko lokal hutsak betetzea edota jardueretan
belaunaldiaren aldaketa sustatzea,
Ekintzaile berrien bitartez.

Azkoitiko Udalerrian merkataritza sustatzeko 
laguntzak Azkoitiko Merkatariek (elkartu naiz Elkartu gabeak), herrian 

Ekintza ezberdinak antolatzeko  laguntza ematea.

 

KIROL ARLOKO DIRULAGUNTZAK

DIRU LAGUNTZA LERROA HELBURUAK

Azkoitiko Udalerrian KIROLA  sustatzeko 
laguntzak

Herriko talde eta norbanakoek kirol ekintzak antolatzeko modua 
izatea.
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FESTA ARLOKO DIRULAGUNTZAK

DIRU LAGUNTZA LERROA HELBURUAK

Azkoitiko Udalerrian FESTAK sustatzeko 
laguntzak

Azkoitiko auzo elkarte eta norbanakoak, festak antolatzeko modua 
izatea.

ANDRAMARI Jaiak sustatzeko diru laguntza. Elkarteak Andramari jaietan ekintzak antolatzeko modua izatea.
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