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DIRULAGUNTZAK ETA LAGUNTZAK ONARTZEN DITUEN UDAL 
ORDENANTZA 

 
 
LEHENENGO KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK 
 
1. artikulua.- HELBURUA. 
 
Ordenantza honen helburu da Kanpezuko Udalaren dirulaguntza eta laguntza 
publikoen araubide orokorra ezartzea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorrak eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorraren Araudia onartu zuen uztailaren 21eko 887/2006 Errege 
Dekretuak xedatutakoarekin bat etorriz, aipatutako legean jasotako 
berdintasun, bazterkeriarik gabeko, publizitate, gardentasun, konkurrentzia, 
objektibotasun, eraginkortasun eta efizientzia printzipioen arabera. 
 
2. artikulua.- KONTZEPTUA. 
  
1.- Dirulaguntzak edo laguntzak izango dira Kanpezuko Udalak pertsona edo 
entitate publikoei zein pribatuei diru publikotik doan ematen dien edozein 
zenbateko, jendearen onurako edo intereseko jardueraren bat egiteko bada 
edo helburu publiko bat bultzatzeko bada. 
Bekak, primak eta sariak ere dirulaguntza izango dira; beraz, horiei ere 
ordenantza honetan ezarritakoa aplikatu ahal izango zaie.  
Udalak, ordenantza honetan xedatutako prozeduraren bidez, honako arlo 
hauetan eman ahal izango ditu dirulaguntzak: kultura, euskara, musika, kirola, 
hezkuntza, gazteria, hirugarren adina, gizarte turismoa, osasuna, kontsumoa, 
ingurumena, herritarren parte hartzea, tokiko jaiak, jaiotzen sustapena eta toki 
gizarteratzea. 
2.- Laguntzak edo dirulaguntzak udal titulartasuneko ondasunak doan 
besterentzen direnean edo horiez gozatzen eta horiek aprobetxatzen uzten 
denean, kasuan kasuko ondare araudian ezarritakoaren arabera arautuko da. 
Ordenantza honen aplikazio eremutik kanpo uzten dira administrazio publiko 
desberdinen artean egiten diren diru ekarpenak, horiek erakunde bakoitzaren 
eskumenen eremuko jarduera orotara edo zati bat finantzatzera bideraturik 
badaude. Era berean, ordenantza honen aplikazio eremutik kanpo gelditzen 
dira Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 
bosgarren xedapen gehigarrian xedatzen diren toki erakundeetako elkarteei 
ordaindutako kuotak. 
  
3. artikulua.- BALDINTZA OROKORRAK. 
  
1.- Deialdia egiten den unean aurrekontuan dagoen diru kopurua egokia bada 
eta helburu horietarako nahikoa bada, aurrera eraman ahal izango dira 
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dirulaguntzen eta laguntzen programak, eta ez da, gainera, aurrekontuko 
kredituak handitu beharrik izango.  
2.- Laguntzak eta dirulaguntzak emateko, baldintza hauek beteko dira:  
a.- Borondatezkoak eta aldi baterakoak izango dira, legez edo arauz 
bestelakorik ezartzen ez bada. 
b.- Lehen emandako dirulaguntzek ez dute sortuko eskatzaileen aldeko inolako 
eskubiderik, eta beste dirulaguntza bat emateko aurretik dirulaguntza eman 
izana ez da aurrekaritzat hartuko, legez eta arauz bestelakorik ezartzen ez 
bada. 
 c.- Ezin izango da dirulaguntzaren zenbatekoa handitzeko edo dirulaguntza 
berrikusteko eskatu, salbuespenezko egoerek hala eskatzen dutenean izan 
ezik.  
 
4. artikulua.- DIRULAGUNTZAK EMATEKO ESKUMENA.  
 
1.-Gastua baimentzeko eta erabiltzeko ahalmena duten organoak izango dira 
laguntzak eta dirulaguntzak emateko eskumendunak, dagokien eskumen 
eremuaren barruan. Dena den, eskuduntza horiek eskualda daitezke, tokiko 
legeek aurreikusitakoaren arabera. 
 
BIGARREN KAPITULUA: DIRULAGUNTZAREN ONURADUNAK ETA 
DIRULAGUNTZAREN EDUKIA 
  
5. artikulua.- ONURADUNAK, ZERGATIA ETA BETEBEHARRAK. 
  
1.- Dirulaguntzaren onuraduna izango da funts publikoak eskuratzen dituena, 
eta horrek dirulaguntza eskuratzeko arrazoi moduan aurkeztu den jarduera 
burutu edo dirulaguntza eskuratzeko behar den legezko egoeran egon beharko 
du. Interes orokorreko jarduerak egiten dituzten edo helburu publikoaren 
lorpena sustatzen duten pertsona fisikoek edo juridikoek, publikoek edo 
pribatuek jaso ahal izango dute dirulaguntza. 
2.- Hona onuradunaren eginbeharrak: 
a.- Jarduera gauzatzea edo dirulaguntza eskuratzeko moduan egotea.  
b.- Dirulaguntza ematen duen erakundean egiaztatzea jarduera horiek egin 
direla, bai eta dirulaguntza emateko edo dirulaguntzaz gozatzeko baldintzak 
edo betebeharrak betetzen direla ere. 
c.- Dirulaguntza ematen duen erakundeak egindako egiaztatze jarduketak 
onartuko dituzte, bai eta Kanpezuko Udalaren kontu-hart-zailetzak egindako 
finantza kontrola eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren legerian eta beste 
erakunde eskudunen legerian xedatutako kontrola ere. Era berean, onuradunek 
ez diete trabarik jarriko kontrol horiek egiten dituztenei, eta, bereziki, ikertu 
behar dituzten lokaletara sartzeko eta agiriak eskuratzeko bideak emango 
dizkiete, bai eta agirien kopia bat lortzeko aukera ere. 
d.- Erakunde emaileari jakinaraztea ea helburu bererako nazioko edo 
nazioarteko beste edozein administraziotatik edo erakunde publiko nahiz 
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pribatutatik bestelako laguntza edo dirulaguntzarik jaso duten ala ez.  
e.- Dirulaguntza emateko kontuan hartu den edozein baldintza subjektibo zein 
objektiboa aldatu bada, erakunde emaileari aldaketaren berri ematea.  
f.- Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela aldez 
aurretik egiaztatzea, dirulaguntza kobratu baino lehen eta araututako eran. 
Dirulaguntzaren onuraduna erakunde publiko bat bada, onuradun horrek ez du 
zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatu 
beharrik izango. 
g.- Dirulaguntza emateaz batera ezarritako betebehar bereziak, arauan edo, 
horrela badagokio, deialdiko oinarrietan ezarritakoari jarraiki. 
  
6. artikulua.- DIRULAGUNTZA EMATEKO PRINTZIPIOAK ETA MUGAK.  
 
1.- Honako arau honetan ezarritakoaren arabera emango dira laguntzak eta 
dirulaguntzak, eta publizitatea, lehia eta objektibotasuna bermatu beharko dira.  
2.- Ez da beharrezkoa izango publizitatea egitea dirulaguntzak, baldin eta 
Kanpezuko Udalaren aurrekontuko orokorretan izendun agertzen badira, eta 
organo egokiek beren aginpide eremuan horien baldintzetan aurrera eramaten 
badituzte, edo horien ematea eta zenbatekoa lege mailako arau baten indarrez 
ezarri badira. 
3.- Ordenantza honen ondorioetarako honakoa izango da dirulaguntza 
izenduna: onuraduna edo onuradunak zehaztuta eta esplizituki identifikatuta 
duena. Dirulaguntzaren xedea zehatz-mehatz deskribatua izan behar du, baita 
zer helburu, jarduera edo proiektu zehatz egitearekin lotuta dagoen ere. 
4.- Salbuespenezko bi egoera daude, laguntzak edo dirulaguntzak zuzenean 
emateko: bata, tartean gizarte intereseko edo gizaldeko intereseko arrazoiak 
izatea; eta bestea, dirulaguntzaren xedea dela kausa, beste edozein interesdun 
sartzeko aukera ez egotea, hau da, jasotzaile bakarra egotea. Halakorik izanez 
gero, salbuespenezko egoera (zioak eta guzti) eta deialdia sustatzearen 
ezintasuna justifikatu beharko dira.  
5.- Laguntzak edo dirulaguntzak emateko, oro har, lehiaketa erabiliko da. Dena 
den, oinarri-arauek hala xedatzen badute, organo eskudunek 
dirulaguntzetarako bideratu den zenbateko guztia onuradun guztien artean 
hainbanatuko da. 
 
7. artikulua.- DIRULAGUNTZAK ARAUTZEKO OINARRIAK.  
 
1.- Ezin izango zaio dirulaguntzak emateko prozedurari hasiera eman, baldin 
eta eskumena duen organoak aurretik dirulaguntzaren araua edo deialdia egin 
ez badu.  
2.- Laguntzen eta dirulaguntzen oinarriak eta deialdia ALHAOn argitaratu 
beharko dira. 
3.- Laguntzak eta dirulaguntzak emateko oinarrietan, gutxienez, honakoa 
adieraziko da:  
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a.- Laguntzaren edo dirulaguntzaren gaiaren, baldintzen eta helburuaren 
definizio argia eta zehatza. 
b.- Onuradunek bete beharreko baldintzak dirulaguntza lortzeko, eskatzaileek 
aurkeztu beharreko dokumentazioa, eskaerak aurkezteko epea eta eskatutako 
betebeharren ziurtagiria, baita eskaerak zuzentzeko tokia ere. 
c.- Aurrekontu kredituei aurre egitera bideratutako dirulaguntzak.  
d.- Eskaera izapidetzeko eta ebazpena emateko organo aginpidedunak, baita 
ematearen proposamena egin behar duen organoaren osaera ere. 
e.- Dirulaguntza emateko era eta irizpide objektiboak, baita irizpide horiek nola 
neurtu ere. 
f.- Laguntzaren edo dirulaguntzaren banakako zenbatekoa edo zenbateko hori 
ezartzeko irizpideak eta, hala badagokio, horretara gehienez bideratu den diru 
kopuru osoa.  
g.- Onuradunak dirulaguntzaren helburua bete egin duela eta jasotako diru 
publikoa zertarako erabili duen justifikatzeko duen epea eta baliozko era, baita 
justifikatzeko balio duen dokumentazioa ere. 
h.- Bestelako laguntza, dirulaguntza, diru sarrera edo baliabideekin bateragarria 
izan daitekeen ala ez, eta, bestela bateraezina den ala ez. Bateragarritasuna 
onartuz gero, nahitaez ezarri beharko dira gehiegizko finantzaketa saihesteko 
mugak edo irizpideak. 
j.- Dirulaguntza ordaintzeko erak eta epeak eta, hala badagokio, konturako eta 
aurreratutako ordainketak egiteko aukera, eta aurreratutako ordainketa egiten 
denean -eta, horrela badagokie, konturako ordainketa egiten denean 
onuradunek ekarri beharreko bermeen ordainketarako epea, erak eta sistema 
berezia. Horretaz gain, interes publikoak babesteko beharrezkotzat jotzen diren 
bestelako berme neurriak ere adieraziko dira.  
j.- Jasotako dirua itzuli beharra, baldin eta laguntza edo dirulaguntza emateko 
ezarri diren baldintzak betetzen ez badira, edo egindako jardueraren kostua 
dirulaguntza baino txikiagoa bada. 
k.- Dirua itzultzeko jardunbidea baldintzak betetzen ez diren kasuetarako eta 
itzultzekoak diren laguntzetarako, eta dirulaguntza osoa edo zati bat 
ordaintzetik salbuesten diren kasuak. 
I.- Onuradunak udalak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta beste zenbait 
organo eskudunek eskatutako zernahi argibide emateko daukan eginbeharra.  
m.- Bestelako edozein berme, interes publikoak babesteko beharrezkotzat 
jotzen bada. Horretaz gain, emandako dirulaguntzak berrikusteko aukera, beti 
ere aukera hori berariaz aurreikusi den kasuetan. 
n.- Prozedura ebazteko epea eta epearen barruan ebazpenik ez ematearen 
ondorioak, dirulaguntzak arautzeko oinarrien eta deialdiaren aurka jar 
daitezkeen errekurtsoak, errekurtsoak zein organo judiziali aurkeztuko zaizkion 
eta errekurtsoak noiz jarriko diren. Dena dela, horretaz gain, interesdunek egoki 
jotzen duten beste edozein errekurtso aurkeztu ahal izango dute. 
o.- Ebazpena jakinarazteko bidea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak 59. artikuluan ezarritakoaren 
arabera. 
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HIRUGARREN KAPITULUA.- DIRULAGUNTZAK EMATEKO ETA 
ITZULTZEKO PROZEDURA 
  
8. artikulua.- PROZEDURA. 
  
1- Dirulaguntzak emateko prozedura interesdunak edo administrazioak berak 
eskatuta hasiko da, aplikatzekoak diren arauetan ezarritakoaren arabera.  
2.- Administrazioak berak eskatuta hasten bada, organo eskudunak onartutako 
deialdi batekin emango zaio hasiera, eta deialdi horren oinarriek diotena 
kontuan hartuta. 
3.- Administrazio prozedurarako arauetan ezarritako baldintzak beteko dituzte 
eskaerek, eta, eskabideen araututako eredura eta sistemara egokituko dira. 
Eskaerarekin batera, arauan edo deialdian ezarritako dokumentu edo 
informazioak aurkeztuko dira, baldin eta ordurako administrazio eskudunaren 
menpeko edozein organoren esku ez badaude. Horrelakoetan, eskatzaileak 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 35.f) artikuluan ezarritakoa bete 
duela esan dezake, baldin eta aurkezte eguna adierazi eta dagokion prozedura 
amaitu zenetik bost urte baino gehiago igaro ez badira.  
4.- Eskatzaileak, horretarako errekerimendua jasota, hamar eguneko epea 
izango du eskaeran egindako hutsegiteak konpontzeko edo aurkeztu ez dituen 
nahitaezko dokumentuak aurkezteko. Epe hori jakinarazpenaren egunean 
hasiko da. Jakinarazpenean ohartaraziko zaio hori egin ezean eskaerari uko 
egiten diola ulertuko dela, eta besterik gabe artxibatuko dela.  
5.- Prozedura deialdiaren oinarrietan edo dirulaguntza arautzen duen araudian 
ezarritakoaren arabera izapidetuko da, eta administrazio prozedura erkidean 
ezarritakoa beteko da ebazpena egiteko oinarritzat hartu behar diren datuak 
zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeari dagokionez. 
6.- Organo izapidegileak ebazpenerako proposamena adieraziko du eskaerak 
ebaluatu ondoren, baldin eta horrela aurreikusten bada deialdian; interesdunari 
deialdian ezarritako eran jakinarazi beharko zaio ebazpena, eta 10 egun 
emango zaizkio haren aurka alegazioak aurkezteko. Izapide hori ez da 
beharrezkoa izango proposamenean interesdunek aurkeztutako egintza, 
alegazio eta frogak baino ez badira aintzat hartu. 
7.- Ebazpen proposamenean honako datu hauek adierazi beharko dira: 
dirulaguntzak zein eskatzailerentzat edo eskatzaile zerrendarentzat 
proposatzen diren, eta dirulaguntzen zenbatekoa (ebaluazioa bera eta 
ebaluazio hori balioztatzeko irizpideak zehaztuta). 
 
9. artikulua.- EBAZPENA.  
 
1.- Laguntza edo dirulaguntza ematea ebazteko zioak behar bezala adierazi 
beharko dira, eta, edonola ere, hartutako ebazpenaren zuzenbideko oinarriak 
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egiaztatu beharko dira. Lehiaketa prozeduretan, deialdiaren arauan edo 
oinarrietan zehaztutako irizpide objektiboei helduz egingo da ebazpena.  
2.- Orobat, honako datu hauek adieraziko dira, berariaz: xedea, dirulaguntza 
jasoko duen eskatzailea edo eskatzaile zerrenda, zenbatekoa, ordaintzeko erak 
eta epeak, justifikatzeko era, zer xedapenaren babespean eman den, eta 
laguntza edo dirulaguntzaren arauan eta dirulaguntza arautzeko oinarrietan 
eskatutako gainerako baldintza eta betebeharrak. Gainera, betiere, berariaz 
adierazi beharko da gainerako eskaerak ez direla onartzen.  
3.- Halaber, ebazpenean bertan jakinaraziko zaizkie interesdunei ebazpenaren 
aurka jar ditzaketen errekurtsoak, epailetzako zer organori aurkeztu behar 
dizkioten, eta hori egiteko epea; dena dela, interesdunek egoki irizten dioten 
beste edozein eskubide ere gauza dezakete. 
4.- Dirulaguntzaren zenbatekoa, bera bakarrik zein beste dirulaguntza 
batzuekin batera, ez da, inolaz ere, onuradunak egingo duen jardueraren 
kostua baino handiagoa izango. 
5.- Prozedura ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea araudian ezarritakoa 
izango da eta, araudian adierazten ez bada, sei hilabetekoa, deialdia 
argitaratzen denetik zenbatzen hasita. 
Epe hori igarota eskaerek ebazpen adierazirik ez badute, ezetsitzat jo beharko 
dira.  
 
10. artikulua.- DIRULAGUNTZAK ARGITARA EMATEA. 
 
Sei hilero, erakunde emaileek udal iragarki taulan argitaratuko dute aldi 
horretan emandako dirulaguntzen zerrenda. Bertan honako xehetasun hauek 
adieraziko dira: onuradunak, dirulaguntzaren zenbatekoa, eta xedearen 
definizioa. Baldintza hori ez da beteko pertsonen intimitate eskubidea hausteko 
arriskua dagoenean. 
  
11. artikulua.- DIRULAGUNTZA ORDAINTZEA. 
  
1.- Dirulaguntzaren helburua bete dela egiaztatu eta gero ordainduko da 
dirulaguntza.  
2.- Dena den, konturako ordainketak egin ahalko dira, dirulaguntza dela eta hori 
egitea justifikatzen denean. Konturako ordainketa horiek zatikako ordainketa 
izan ahalko dira, diruz lagundutako ekintzak gauzatu ahala eginikoa, eta 
aurkeztutako agiriari dagokion kopuruan ordainduko da. 
3.- Era berean, dirulaguntzari atxikitako jarduerak garatu ahal izateko, 
justifikazioa aurkeztu baino lehen ordainketak egin ahal izango dira, funtsetako 
dirua emanez, baldin eta deialdiaren oinarrietan hala zehazten bada.  
 
12. artikulua.- ITZULTZEA.  
 
1.- Jasotako dirua itzuli egingo da eta laguntza edo dirulaguntza eman zenez 
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geroztik sortutako berandutze korrituak ordaindu, honako egoeraren bat 
gertatzen denean: 
a.- Jasotako diru publikoa zertan erabili den justifikatu ez bada, ezarritako eran 
eta epean. 
b.- Dirulaguntza eskatutako baldintzak bete gabe eskuratu bada. 
c.- Dirulaguntza ematearekin batera onuradunari jarritako baldintzak betetzen 
ez badira. 
d.- Dirulaguntza helburu baterako eskatu eta horretarako erabiltzen ez bada. 
e.- Organo eskudunen kontrol ekimenak egin nahi ez izatea edo haiei oztopoak 
jartzea.  
f.- Laguntza edo dirulaguntza bakoitzaren araudi berezian aurreikusten diren 
bestelako hipotesiak. 
g.- Onuradunak jasotako dirulaguntzen zenbatekoa egingo duen jardueraren 
kostua baino handiagoa denean, kostuaren gainetiko dirua itzuli egin beharko 
du. Horrela egingo da jardueraren kostua gainditzen denean nahiz udalaren 
dirulaguntza bakarrik, nahiz beste administrazio publikoen edo erakunde 
publiko eta pribatuen (nazionalak zein atzerritarrak) dirulaguntzekin batera 
kontuan hartuta. 
Bi administrazio publiko edo gehiago hauek batera jarduera bererako 
dirulaguntzak eman badituzte eta idatz zati honetan aipatutako kostuen 
gainetiko laguntza gertatzen bada, administrazio bakoitzak emandako 
zenbatekoaren arabera, hau da, proportzionalki itzuli beharko da dirua.  
2.- Itzuli beharreko kopuruak zuzenbide publikoko diru sarrera gisa hartuko dira, 
eta, itzulketa ez bada xede horretarako ezarritako epearen barruan egiten, 
premiamendu bidea erabili ahalko da. 
3.- Kudeatzean, ikuskatzean edo kontrolatzean, jasotako dirulaguntza okerreko 
eran lortu, gozatu edo erabili delako aztarnarik aurkitzen bada, aztarna horiek 
espedientean jasoko dira. Egoera horretan, beharrezko kautelazko neurriak 
hartu ahalko dira, esaterako, fakturak, horien baliokideak eta ordezkoak, eta 
aipatutako aztarnak agerian uzten dituzten eragiketei buruzko edozein 
dokumentu atxikitzea. 
 
13. artikulua.- DIRUA NOLA ITZULI.  
 
1.- Dirulaguntza eman zuen organoak eskumena izango du jasotako zenbateko 
osoa edo zati bat itzuli behar dela ebazteko. 
2.- Dirulaguntzak itzultzeko prozedura ofizioz hasiko da, laguntza edo 
dirulaguntza eman zuen organoak eskatuta, goragoko agindu baten ondorioz, 
beste organo baten eskaera arrazoituaren ondorioz edo gai hori kontrolatzeko 
edo ikuskatzeko eskumena duen organo batek eskatuta, salaketaren ondorioz 
edo partikularrak berak egindako jakinarazpenaren ondorioz.  
3.- Prozedura izapidetzerakoan, kasu guztietan bermatuko da interesdunaren 
entzunaldiko izapidea betetzeko eskubidea. 
4.- Emandako dirulaguntza osoa edo zati bat bidezkoa ez den eran erabili dela 
egiaztatuta, organo aginpidedunak emango du ebazpena, zioak eta guzti. 
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Ebazpenean berariaz adierazi beharko dira dirua itzuli beharraren zioak, itzuli 
beharreko zenbatekoa, eta dirua Kanpezuko Udalaren kontu hartzailetzara 
itzultzeko era eta epea. Orobat, onuradunari ohartaraziko zaio dirua arauzko 
epean itzultzen ez badu, premiamendu prozeduraren bitartez itzularaziko 
zaiola. Gainera, ebazpenaren aurka aurkez daitezkeen errekurtsoak ere 
adieraziko dira.  
5.- Aplikatu daitekeen legediak ezarritakoak arautuko du premiamendu 
prozedura.  
6.- Administrazio arau hauste baten ondorioa bada itzultze prozedura, 
eskumena duen organoari jakinaraziko zaio dagokion zehapen prozedura 
hasteko. 
 
14. artikulua.- DIRULAGUNTZAK ALDATZEA. 
  
1.- Dirulaguntza emateko erabakia alda daiteke dirulaguntza emateko kontuan 
hartu diren baldintzetan aldaketarik bada, eta, edonola ere, beste administrazio 
batzuek edo erakunde publiko edo pribaturen batek dela nazionala dela 
nazioartekoa egitasmo bererako aldi berean beste dirulaguntzarik edo 
laguntzarik ematen badute. Egoera hori dirulaguntzak arautzen dituen arauetan 
jasoko da.  
2.- Dagokion ekitaldi ekonomikoa amaituta, Kanpezuko Udalak ebaluatu egingo 
du diruz lagundutako egitarauak, horrela, lortutako emaitzak, erabilgarritasuna 
eta gizartean izan duten eragina, eta egitarau horiek mantendu edo atzera bota 
behar diren aztertzeko. 
 
15. artikulua.- EMANDAKO DIRULAGUNTZEN ERABILERA 
JUSTIFIKATZEA.  
 
1.- Ematearen oinarrietan ezartzen diren bestelako justifikazio formez gain, 
dirulaguntzen onuradunak behartuta daude jaso duten diru publikoa 
dirulaguntzaren jarduerarako erabili dutela justifikatzera.  
2.- Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:  
- Diruz lagundutako jarduera egiteko gastuaren ziurtagiriak, eta, horrela 
badagokio, egitaraua edo jarduera egiteko lortutako diru sarrerak; hori guztia, 
ezartzen den maiztasunarekin. Ziurtagiri horiek dirulaguntzaren helburua 
betetzeko egindako gastuena izango da nahitaez, eta ez dira justifikaziotzat 
hartuko bestelako helburuak betetzeko egindako gastuak.  
3.- Onuradunek aurkeztutako justifikazioa Kanpezuko Udalaren 
kontuhartzailetzara bidaliko da. Horrela, diruz lagundutako jardueretarako zer 
diru publiko jaso den kontrolatu ahalko du organo horrek.  
Diruz lagundutako jarduera amaituta, udalari, egoki jotzen direnen artean, 
honako dokumentu hauek aurkeztuko zaizkio:  
a) Egindako jarduerei buruzko txostena. Bertan, lortutako emaitzak balioztatuko 
dira. 
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b) Emandako laguntza ekonomikoari esker burututako jardueran egindako 
ikerketak, egitarauak, argitalpenak, iragarki kartelak eta irudi eta idazki guztiak. 
4.- Onuradunek 200 euroko edo gutxiagoko laguntzak jasotzen badituzte, 
egindako gastuaren frogagiriak eta dagokion ordainketaren justifikantea 
aurkeztuko dituzte. 
 
LAUGARREN KAPITULUA.- ARAU HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK 
 
16. artikulua.- ARAU HAUSTEAK.  
 
1.- Dirulaguntza eta laguntza publikoen arloan, administrazioko arau hauste 
dira onuradunek doluz, erruz edo axolagabekeriaz burututako ondorengo egite 
edo ez-egite hauek:  
a.- Eskatutako baldintzak faltsutuz edo ematea eragotzi edo mugatu ahal 
dutenak ezkutatuz, dirulaguntza edo laguntza bat lortzea. 
b.- Jasotako diru kopuru osoa edo zati bat dirulaguntzaren helburuetarako ez 
erabiltzea, betiere administrazio emaileak eskatu gabe diru hori itzuli ez bada. 
c.- Dirulaguntza jasotzearen ondorioz onuradunak dauzkan betebeharrak ez 
betetzea. 
d.- Dirulaguntza eman duen organoak, Kanpezuko Udalaren kontuhartzailetzak 
eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak edo frogatzeko eginkizuna duen beste 
edozein organok dirulaguntzen erabilera egiaztatzeko egingo dituzten jarduerak 
egiteari uko egitea edo eragozpenak jartzea. 
e.- Dirulaguntza eman duen organoari ez jakinaraztea bestelako 
administrazioek edo erakunde publikoek zein pribatuek (nazionalak edo 
atzerritarrak) helburu bererako emandako dirulaguntzak edo laguntzak, diru 
sarrerak edo baliabideak lortu izana. Era berean, dirulaguntza lortzeko 
funtsezkoa izandako edozein baldintzaren aldaketa ez jakinaraztea ere arau 
haustetzat hartuko da. 
f.- Jasotako dirua edo ondasun guztiak edo haien zati bat zertan erabili diren ez 
justifikatzea.  
g.- Organo emailearen aurrean laguntza edo dirulaguntza lortzeko nahitaezko 
eginbeharrak bete direla ez egiaztatzea. 
2.1.- Onuradunen kasuan, hauexek izango dira arau hauste larriak: artikulu 
honetako 1.1 zenbakiko a), b) eta c) idatz zatietan zehaztutakoak.  
2.2.- Onuradunen kasuan, hauexek izango dira arau hauste oso larriak: artikulu 
honetako 1.1 zenbakiko d) eta e) idatz zatietan zehaztutakoak.  
2.3.- Onuradunen kasuan, hauexek izango dira arau hauste arinak: artikulu 
honetako 1.1 zenbakiko f) eta g) idatz zatietan zehaztutakoak.  
3.- Arau hauste oso larriak bost urteren buruan preskribituko dira; larriak, berriz, 
hiru urteren buruan, eta arinak, urte betera. Preskribatzeko epea arau haustea 
egin zen egunetik hasiko da. 
 
17. artikulua.- ZEHAPENAK.  
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1.- Administrazioko arau hausteak hurrengo mailakatzearen arabera zigortuko 
dira:  
1.1.- Arau hauste oso larriak:  
a.- Isuna: legez kanpo lortutako edo aplikatutako zenbatekoaren ehuneko 
100etik ehuneko 150era.  
b.- Onuradunari dagokionez, Kanpezuko Udalaren laguntzak edo dirulaguntzak 
jasotzeko eskubidea galarazi ahal izango da, gehienez bost urteko epean. 
c.- Debekatuta izatea Kanpezuko Udalarekin hitzarmenak sinatzea, gehienez 
bost urteko epean. 
1.2.- Arau hauste larriak:  
a.- Isuna: legez kanpo lortutako edo aplikatutako zenbatekoaren ehuneko 
50etik ehuneko 100era. 
b.- Onuradunari dagokionez, Kanpezuko Udalaren laguntzak edo dirulaguntzak 
jasotzeko eskubidea galarazi ahal izango da, gehienez hiru urteko epean. 
c.- Debekatuta izatea Kanpezuko Udalarekin hitzarmenak sinatzea, gehienez 
hiru urteko epean. 
1.3.- Arau hauste arinak: 
a.- Kanpezuko Udalaren laguntzak edo dirulaguntzak jasotzeko eskubidea 
galtzea: urtebete. 
b.- Debekatuta izatea Kanpezuko Udalarekin hitzarmenak sinatzea, gehienez 
urtebeteko epean. 
2.- Hauexek kontuan izanda mailakatuko dira artikulu honetan jasotako arau 
hausteengatiko zehapenak: subjektuen asmoa, dirulaguntza edo laguntzatako 
araua behin baino gehiagotan haustea, arau haustean parte hartzea eta 
horretatik lortutako onura, eta zein den eragindako kaltea. 
3.- Artikulu honen zigorrak aplikatzeak ez du aldaraziko arau honetan jasotzen 
den dirua itzultzeko betebeharra.  
4.- Zehapenak arau honek xedatutakoarekin bat etorriz ezarriko dira: Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, Eskumen 
Zehatzailea gauzatzeko Prozedura Arautegia onartzen duen abuztuaren 4ko 
1398/1993 Errege Dekretuaren arabera.  
5.- Espedientea honela has daiteke: ofizioz, organo emaileak ikertutakoaren 
ondorioz, Kanpezuko Udalaren kontu hartzailetzaren ekonomia eta finantza 
kontrolaren ondorioz, edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren jardueraren 
ondorioz; hori guztia arauei jarraiki.  
6.- Udalbatzak izango du zigorrak ezartzeari buruzko ebazpenak onartzeko 
eskumena.  
7.- Zehapenak ezartzen dituzten ebazpen irmoak ALHAOn argitaratuko dira. 
8.- Kudeaketa, kontrol edo fiskalizazio lanak egiterakoan, agerian geratzen 
bada onuradunak arau hauste penala dakarren egite edo ez egiterik eragin 
duela, administrazioak jurisdikzio eskumendunari jakinaraziko dio, eta 
prozedura zehatzailea etetea erabakiko du, harik eta epai irmoa eman arte. 
Aginte judizialak ezarritako zigorrak bazter utziko du administrazio zehapena, 
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baldin eta subjektu bera bada zigorraren xede, zehapen prozedurak kontuan 
izandako egitate berak eta eduki berak oinarritzat hartuta. 
 
18. artikulua.- ERANTZUKIZUN SUBSIDIARIOA.  
 
1.- Dirua itzultzeko edo isunari aurre egiteko erantzukizun subsidiarioa izango 
dute pertsona juridikoen administratzaileek, baldin eta hautsitako eginbeharrak 
betetzeko zegozkien beharrezko jarduerak egin ez badituzte, eginbeharrak ez 
betetzea dakarten erabakiak hartu badituzte edo haien menpe daudenek 
horrela jokatzea onartzen badute. 
2.- Orobat, jarduera utzi duten pertsona juridikoen administratzaileak erantzule 
subsidiario izango dira, bai dirua itzultzeko, bai betetzear dauden zigorrak 
betetzeko eginbeharrei dagokienez.  
3.- Desegindako eta likidatutako sozietate edo erakundeei dagokienez, 
itzultzeko dagoen diruaren eta betetzeko dauden zigorren eginbeharrak 
bazkideen edo kapitaleko partaideen esku utziko dira. Horiek guztiek era 
solidarioan erantzungo diete eginbehar horiei, legokiekeen likidazio kuotaren 
balioaren mugaraino. 
 
AZKEN XEDAPENA 
 
Ordenantza honek ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango du 
indarra eta artean indarrean egon den ordenantza indargabetuko du. Azken 
ordenantza horrek kultura, kirol, hezkuntza, gazte, osasun, aisialdi, gizarte 
zerbitzu eta ingurumen arloan eman beharreko dirulaguntzak arautzen zituen 
eta 1999ko uztailaren 28an argitaratu zen ALHAOn (86 zk.). 
 


