DIRULAGUNTZAK EMATEKO ERREGIMENA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA OROKORRA
ONARTZEKO ESPEDIENTEA

AURRETIKO KONTSULTA

Herritarrek erregelamendu mailako arauak egiteko prozeduran parte hartuko dutela
bermatzeko, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 133. artikuluan xedatutakoa betez, aldez aurreko kontsulta publiko bat
bideratzen da, Udal Dirulaguntzak emateko erregimena arautzen duen ordenantza orokorra
egin aurretik, herritarren eta horrek eragin diezaiekeen erakunde adierazgarrienen iritzia
jasotzeko, hainbat alderdiri buruz, hala nola ekimenarekin konpondu nahi diren arazoei buruz,
hura onartzeko beharrari eta egokitasunari buruz, arauaren helburuei buruz eta egon litezkeen
bestelako irtenbide erregulatzaile eta ez-erregulatzaileei buruz.

Aurrekariak eta ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak:

Gaur egun, Segurako Udalak ez du udal dirulaguntzak emateko ordenantzarik; horregatik,
ordenantza hori edukitzeak honako hauek erraztuko dituela uste da:

-

Dirulaguntzak emateko prozesua argitu eta zehaztea

-

Udal arloen artean dirulaguntzak emateko prozesua homogeneizatzea eta bateratzea,
hainbat alderdi zehaztuz, hala nola, aldi bereko dirulaguntzak edo dirulaguntza
izendunak eskatzeko prozesua, onuradunen betebeharrak eta jasotako dirulaguntzaren
justifikazioa.

-

Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrak eta Dirulaguntzei buruzko Lege
Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege
Dekretuak xedatutakoa garatzea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen 39/2015 Legean xedatutakoarekin osatuz.

Onartzeko beharra eta egokitasuna:

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Udal honi aplikagarria da 3.1 b)
artikuluaren arabera. Lege horren 9.2. artikuluaren arabera, dirulaguntzak eman aurretik,
oinarri arautzaileak onartu behar dira, eta dagokion aldizkari ofizialean argitaratu behar dira.

Bestalde, 38/2003 Legearen 17.2 artikuluak ezartzen duenez, toki-korporazioen dirulaguntzak
arautzen dituzten oinarri horiek aurrekontua gauzatzeko oinarrien esparruan, dirulaguntzen
ordenantza orokor baten bidez edo diru-laguntzen modalitate desberdinetarako berariazko
ordenantza baten bidez onartu behar dira.

Aurreko paragrafoan azaldutakoa betetzeko, beharrezkoa da Segurako Udalaren esparruan dirulaguntzak emateko oinarriak arautuko dituen esparru juridiko egokia onartzea, Diru-laguntzei
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrera eta Diru-laguntzei buruzko Erregelamendu
Orokorra onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretura eta Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legera egokituta.

Horretarako, Udal Dirulaguntzen Ordenantza Orokor Arautzailea erabiliko da, dirulaguntzen
araubide juridiko orokorra arautuko duena.

Helburuak:

Arau honen xedea da, oro har, Segurako Udalak partikularrei, erakundeei eta herritar kolektiboei
diru-laguntzak emateko aplikatu beharreko araubidea eta prozedura arautzea, xede hauek
dituzten proiektuak edo jarduerak egiteko: onura publikoko edo interes sozialeko jarduerak edo
helburu publiko bat sustatzen dutenak, udal-eskumenak osatzeko edo ordezteko martxan
jartzen direnak, hargatik eragotzi gabe araudi hori deialdi zehatzetan ezarritako oinarri
espezifikoetan osatzea.

Egon daitezkeen beste aukera arautzaile eta ez-arautzaile batzuk:

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.2 artikuluak adierazten du
toki-korporazioen diru-laguntzen oinarri arautzaileak aurrekontua gauzatzeko oinarrien
esparruan, diru-laguntzen ordenantza orokor baten bidez, edo dirulaguntza mota
desberdinetarako berariazko ordenantza baten bidez onartu behar direla.

Dirulaguntzen Ordenantza Orokor baten bidez arautzea aukeratu da, besteak beste,
mekanismorik bizkorrena delako, irauteko eta herritarrek parte hartzeko duen bokazioagatik eta
udal dirulaguntzei tratamendu homogeneo bat emateko aukera onena delako. Beraz, ez da
beste aukerarik aurreikusten, ez arautzailerik, ez arautugabekorik. Hala ere, etorkizunean

dirulaguntzen modalitate desberdinetarako berariazko ordenantzak onartu ahal izango dira,
egoki iritziz gero.

Dokumentu hau interesdunen eskura jartzen da Segurako Udalaren web-orrian eta iragarkitaulan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legearen 133. artikuluan xedatutakoaren arabera.

EKARPENAK:

Ekarpenak egiteko epea: 20 lanegun, iragarki hau argitaratzen denetik kontatzen hasita
Ekarpenak egiteko helbide elektronikoa: udala@segura.eus

