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Arartekoaren 2017R-1952-16 Ebazpena, 2017ko apirilaren 10ekoa. Horren 

bidez, Zeanuriko Udalari gomendatzen zaio diru-laguntzak arautzen dituen 

ordenantza legezkotasunera egokitu dezala.  

 

 

Aurrekariak 

 

1. Bi pertsonak bi kexa desberdin aurkeztu zizkioten Arartekoari Zeanuriko 

Udalak zenbait udal-ordenantza izapidetzeari dagokionez izan duen 

jarduketagatik. Bi kexak desberdinak ziren arren, funtsean bat datozenez, 

egokitzat jo da gomendio bakar honetan elkartzea.  

 

Zehatz-mehatz, bi kexen arrazoia da 2016ko maiatzaren 13an Zeanuriko 

Udaleko udalbatzak “Zeanuriko Udaleko Kultura eta Kirol Arloaren 

dirulaguntzen emakida arautzen dauen ordenantzari” hasierako onespena 

eman ziola eta jendaurrean jarri zuela 30 egunez. 

 

Epe horretan, interesdunek alegazio-idazkia aurkeztu zuten edukiarekin ados 

ez zeudela adierazteko. 2016ko uztailaren 15eko osoko bilkuran, aipatutako 

ordenantza behin betiko onartu zen, aurkeztutako alegazio guztiak ezetsiz 

(kexagileen alegazioez gain, beste hiru zeuden), baina ez zen aurkeztutako 

alegazioak ezezteko arrazoien azalpenik eman. 

 

Ordenantzaren testuarekin ados ez egoteko arrazoi nagusia da alegazioak 

aurkeztu zituzten pertsonen iritziz 7. artikulua zuzenbidearen aurkakoa dela, 

baztertzailea delako. Honakoa dio artikulu horrek: “Kultura edo kirol arlo 

bakoitzean, talde bat bakarrik finantzatuko da, aintzintasun handiena 

daukana.” Era berean, haien aburuz, irizpideen zehaztapen- eta haztapen-

faltari buruzko beste alderdi batzuk ere ziren legezkotasunaren kontrakoak. 

 

2. Arartekoak informazioa eskatu zion Zeanuriko Udalari eta zenbait gogoeta 

helarazi zizkion diru-laguntzen arloan indarrean dagoen arauketari eta, zehatz-

mehatz, horrelakoak emateko kontuan hartu behar diren betekizun eta 

irizpideei buruz. Ondorio horietarako eta udal-jarduketari buruzko kexen 

xedea egiaztatzeko asmoz, horretarako izapidetutako espedientea eskatu 

zen, baita aipatutako ordenantza egindako alegazio guztiak baztertuz behin 

betiko onesteko udal-erabakia arrazoitzen duen txosten juridikoa edo 

bestelako argudio juridikoak ere. 

 

3. Zeanuriko Udalak zenbait agiri bidali zituen. Hala ere, kexaren xedea 

aztertzeko nahiko ez zirenez, funtsean, hartutako erabakien arrazoiei 

dagokienez, Arartekoak berriro ere informazioa eskatu zuen arestian 

aipatutako alderdiak legezkotasunera ez egokitzeari buruz aurkeztutako 

alegazioak baztertzeko oinarri izan ziren txosten juridikoen inguruan; alderdi 

horiek guztiek diru-laguntzak emateko xedatutako irizpideak eta haztapena 

zedarriztatzea zuten helburu.  
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4. Zeanuriko Udalak ez zion bigarren informazio-eskaera horri erantzun; horren 

ordez, erakunde honekin bilera egiteko eskatu zuen, onetsitako 

ordenantzaren edukiari buruz daukan jarreraren berri emateko, haren ustez 

guztiz bat datorrelako haren udalerriko kultura- eta kirol-errealitatearekin. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak diru-

laguntzen emakida arautzen du eta, 2.1 artikuluaren arabera, baldintzak 

hauek betetzeko eskatzen du: 

 

“a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los 

beneficiarios. 

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, 

la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de 

un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la 

concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las 

obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por 

objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 

promoción de una finalidad pública.” 

  

Arauketa hori herri-administrazio guztiei aplikatu beharreko oinarrizko legeria 

da eta, legearen azken xedapenetako lehenak ezartzen duen moduan, esku-

hartze tarte zabala ematen du dirua jaso dezaketen jardueren edo proiektuen 

betekizun zehatzak definitzerakoan, baina beti mugen barruan eta diru-

laguntzen kudeaketak men egin behar dien printzipio orokorrak betez. 

 

Justizia-auzitegiek herri-administrazioek arlo horretan duten esku-hartze 

tartea zehaztu dute. Horrela, Auzitegi Gorenaren 2004ko apirilaren 2ko 

epaiak zera adierazten du: 

 

......"tal y como ha reiterado la Jurisprudencia del TS y del T. Constitucional 

(SSTS Sala 3ª de 3-3-1993, de 07-7-1995, y de 21-9-1995, y SST Const. 

25/1989 de 3-2 (LA LEY 115938-NS/0000) y 39/1989 de 16-2 (LA LEY 

116799-NS/0000)), si bien el establecimiento de la subvención se inscribe 

dentro de la potestad discrecional de la Administración, en cambio su 

otorgamiento y reglamento concreto queda sujeto a las reglas y bases 

establecidas en la normativa que la regula." 

 

Bestalde, Konstituzio Auzitegiak ere esan du aplikatu beharreko sustapen-

neurriak arautzerakoan ezarri diren irizpideen helburua eta ondorioak ezagutu 

behar direla, kasu espezifiko bakoitzean arauketa zehatzaren 

proportzionaltasuna egiaztatu ahal izateko. Hala, honako hau azpimarratzen 

du: “De ahí que lo que deba verificarse sea si, en el supuesto enjuiciado, tal 
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criterio es utilizado para introducir diferencias de trato irrazonables o 

desproporcionadas o si, por el contrario, a la vista de la finalidad y efectos 

de la medida, las diferencias pueden considerarse razonables y 

proporcionadas.” (147/2001 KAE, ekainaren 27koa). 

 

Azkenik, konstituzio-dotrina aplikatuz, Kataluniako Justizia Auzitegi 

Nagusiak, 2003ko ekainaren 4ko epaian, sustapen-jarduera gauzatzeko 

baldintzak zehazki zedarriztatu ditu. Hala, honako hau erabaki du: 

 

“La sujeción al principio de legalidad y al control jurisdiccional de la 

potestad administrativa exige la determinación previa de la normativa a la 

que se sujetará la administración en su actuación. La administración debe 

predeterminar la finalidad que pretende su acción, y las condiciones no solo 

formales sino también materiales que exige. Asimismo, debe establecer 

criterios valorativos como puede ser… Pueden ser estos u otros criterios, 

pero es necesario que con carácter previo se determinen y no se deje al 

libre albedrío de la administración su fijación en el momento de valorar cada 

petición. La determinación de los criterios de valoración son también la 

garantía de que se cumplirá el principio de igualdad y que todas las 

solicitudes presentadas serán valoradas bajo los mismos parámetros. 

 

Los criterios de valoración, establecidos previamente con carácter general, 

deben ser instrumentos susceptibles de conformar jurídicamente el criterio 

de la administración, y a su vez, estos deben ser de tal entidad que 

permitan al juez de lo contencioso-administrativo poder revisar la decisión 

administrativa.” 

 

2. Arartekoak bere garaian adierazi zuen moduan, DLOren 8.3 artikuluak 

zehazten du diru-laguntzak printzipio hauei jarraituz kudeatuko direla: 

 

“a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 

otorgante. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.” 

 

Aurreko kontuan hartuzkoan aipatutako lege- eta jurisprudentzia-esparruaren 

arabera eta diru-laguntzak kudeatzeko ezarritako printzipioekin bat etorriz, 

Zeanuriko Udaleko Kultura eta Kirol Arloaren dirulaguntzen emakida arautzen 

dauen ordenantzak, 2016ko uztailaren 15eko osoko bilkuran onetsiak (141. 

BAO, 2016ko uztailaren 26koa), jasotzen duen edukia aztertu da. 

 

1. artikuluak honako hau xedatzen du: “Araudi honek Zeanuriko udalerrian 

egin daitezken kultur, kirol, aisi… ekintzak bultzatu eta hedatzeko 

dirulaguntzak arautzea dau helburutzat, herritarren artean kultura eta kirola 

indartu, elkarbizitza sustatu eta gizarte batu bat lortzeko.” 
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Arauketaren xedea osatuz, eskaerak aurkezteari buruzko atalean, udalak 

jardueraren edo ekitaldiaren proiektu zehatz bat aurkezteko eskatzen du. 

Proiektu horretan, honako hauek zehaztu behar dira: jarduera edo ekitaldiaren 

deskribapena, xede dituen biztanleak, lortu nahi diren helburuak eta jarduerak 

udalerriarentzat duen interesaren berariazko aipamena, aurrekontua, etab. 

(5. artikulua).  

 

Bestalde, ordenantzaren 6. artikuluak esaten du diru-laguntzak bi taldetan 

sailkatuko direla:  

 

- Talde edo elkartearen eguneroko jarduerari eustea xede dutenak.  

- Taldeak edo elkarteak aparteko jarduerak egin ditzan laguntzea xede 

dutenak. 

 

Azkenik, arauketa horren 7. artikuluak xedatzen du aurrekontuan esleitutako 

kopuruaren % 80 kultura- eta kirol-taldeen jarduera arrunterako diru-

laguntzetarako izango dela, eta, udal-aurrekontuaren eta eskaera-kopuruaren 

arabera banatuko dela dioen arren, jarraian zera aipatzen du: “Kultura edo 

kirol arlo bakoitzean, talde bat bakarrik finantzatuko da, aintzintasun 

handiena daukana.” 

 

Antzinatasunaren irizpide hori diru-laguntzen % 80 jarduera-arloko elkarte 

edo talde zaharrenari adjudikatzeko aplikatzean, ezin dira ebaluatu ez talde 

bakoitzak egiten dituen jarduerak, ez horien kalitatea, ez zuzentzen zaizkion 

erabiltzaile-kopurua, ez aurkeztutako eskaera guztien artean merezimendu 

gehiago edo proiektu onena duena hautatzen dela ziurtatzen duen beste 

edozein inguruabar. Diru-laguntza elkarte edo talde zaharrenari ematean, 

proiektu desberdinen arteko lehia ezabatzen da; izan ere, aldez aurretik 

jarduera-arlo bakoitzeko erakunde bakarrak lortuko du diru-laguntza, baina ez 

proiektu onena garatzen duena delako, baizik eta baliabide-esleipenak sustatu 

behar dituen eraginkortasunaz eta efizientziaz bestelako irizpide batengatik, 

alegia, elkarte bat erakunde gisa izena emanda egon den denboragatik. Labur 

esanda, gure aburuz, betekizun hori diru-laguntzen kudeaketan kontuan hartu 

behar diren lehia, eraginkortasun eta efizientzia printzipioen aurkakoa da.  

 

Bestalde, azpimarra daiteke ez dagoela behar bezala arrazoituta zergatik nahi 

dizkion udalak jarduera-arloko elkarte edo talde bakarrari finantzatu jarduera 

arruntak. Horrela, zehazki, udalak sustapen-jarduera guztia udalerri guztirako 

elkarte-talde bakar baten (zaharrenaren) bidez bideratzera behartzen du, eta 

helburu hori botere publikoek duten betebeharrarekin kontraesanetan legoke, 

elkartegintza bultzatu behar baitute haien funtzionamendu-askatasuna eta -

autonomia errespetatuz eta inor elkarte jakin batean egotera edo geratzera 

behartu gabe (ekainaren 22ko 7/2007 Legea, Euskadiko Elkarteei buruzkoa). 

 

Aurkeztutako alegazioak ezetsi ziren osoko bilkurako mintzaldiek zuzenean 

iradokitzen dute gobernu-taldeak elkarte bakar bati, hots, antzinatasun 

handiena daukanari, diruz laguntzean duen helburua dela dagoeneko eratuta 
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dagoenaren alde egitea sortu berriekin alderaturik, “taldeak bikoiztu edo 

hirukoiztu ez daitezen”. Halaber, alkateak berariaz aipatu du desberdina 

litzatekeela diru-laguntza lortzen duen talde zaharrenak kide berriak sartzeko 

ateak itxiko balitu, egoera hori salatu beharko litzateke eta.  

 

Laburbilduz, praktikan, diru-laguntzaren konfigurazioaren bidez, jarduerak 

garatu nahi dituzten pertsona guztiak arlo material bakoitzean eratuta dagoen 

elkarte edo taldean sartzera behartzen dira, eta inguruabar hori elkartzeko 

askatasunaren aurkakoa da.  

 

3. Nahiz eta aurreko bi alderdiek eduki garrantzi handiena indarrean dagoen 

legezkotasunaren urraketan, betekizun orokorrak bete ahal dituzten elkarte 

edo talde interesatuen arteko lehiarik ahalbidetzen ez du-eta, ordenantzaren 

eta haren geroko garapenaren beste alderdi batzuk ere aipa daitezke, 

interesdunek horien berri eman baitute eta erakunde honen aburuz orobat 

legezkotasunaren kontrakoak baitira. Horrela, aurkeztu ziren alegazioek 

aipatu zuten aintzat hartuko ziren irizpideak zehaztu eta haztatu behar zirela 

eta kasu batzuetan proposatu zuten irizpide zehatz batzuk eta dagokien 

puntuazio haztatua sar zitzatela.  

 

Ordenantza arautzailea diru-laguntzen kudeaketaren esparru orokorra da eta, 

ildo horretan, hautaketa-irizpideak eta haien haztapena xeheki ezarri ezin 

dituen arren, udalak lortu nahi dituen helburuen esparruan aintzat hartu 

beharreko eduki orokorra zehaztu behar du, ahaztu gabe udalbatzako kide 

guztiek parte hartzen duten udal-organo gorena dela eta, beraz, diru-laguntza 

politikaren funtsezko parametroak definitzeko eskumena daukala.  

 

Bestalde, deialdiaren oinarriak alkatetzaren eskumena dira. Agiri horrek diru-

laguntza emateko irizpide objektiboak zehaztu behar ditu, baita, hala 

badagokio, haien haztapena ere, ordenantzak xedatutakoa garatu edo 

zehazteko. Ildo horretan, diru-laguntzak emateko deialdiak eta oinarri 

arautzaileek, 2016ko abuztuaren 30eko 70 Alkatetza Dekretuaren bidez 

onetsiek, ez dute inolako hautaketa-irizpiderik zehazten ordenantzan jarduera 

arruntetarako aipatutakoaz gain (antzinatasuna eta talde bakarra jarduera-arlo 

bakoitzeko); aurreko kontuan hartuzkoan adierazi denez, hori 

legezkotasunaren aurkakoa da.  

 

Aparteko jardueretarako (aurrekontuaren % 20), deialdiaren oinarriek soilik 

adierazten dute atal horretan aurkeztutako eskaerak banan-banan aztertuko 

direla, hau da, ez dakigu zein balorazio-irizpide hartuko den kontuan diru-

laguntzak emateko. Hortaz, hautaketa udalaren Diru-laguntza Batzordearen 

erabakimen esklusiboaren menpe geratzen da, eta haren irizpidea ezin da 

aurretik ezarritako parametroekin konparatu. Horrela ez da bermatzen 

berdintasun printzipioa beteko denik. Balorazio orok balio-judizio bat ekartzen 

du eta, beraz, nolabaiteko subjektibotasuna dauka, baina, hain zuzen, 

araudiak nahi du aldez aurretik modu objektiboan adieraztea zein parametro 

hartuko diren aintzat, balorazioak horiei men egin diezaien. Udalak, adierazi 
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den moduan, diskrezionalitate-tarte handia dauka egokiak iruditzen zaizkion 

irizpideak ezartzeko, baina, horiek zehaztutakoan, aintzat hartu behar ditu, 

eta horien arabera egiten den balorazioak hartutako erabakia arrazionaltasun- 

eta proportzionaltasun-judizioarekin egiaztatzeko bide eman behar du. 

 

4. Azkenik, ordenantzaren eduki materialari buruzko aurreko gogoetak azaldu 

ostean, hizpide dugun ordenantza izapidetzean sortutako kontu formalei 

buruzko erantzukiak aztertuko ditugu, nagusiki, aurkeztutako alegazioak 

ezesteko arrazoirik eza.  

 

Arartekora jo duten pertsonek udalari egindako alegazioetan esan zuten 

ordenantzaren testua ez zela legezkotasunarekin bat etortzen, adierazi 

zituzten alderdietan, eta berariaz aipatu zuten haien ustez jendaurrean 

jarritako arauan urratu zen araudia. Horrelako kasuetan, udal-administrazioak 

alegatzen den legezkontrakotasun-erantzukia indargabetzen duen arrazoiketa 

nahikoaz ebatzi behar ditu alegazioak eta behar bezala azaldu behar ditu 

alegazioak baztertzeko eta onetsi beharreko testua zuzenbidearekin bat 

datorrela ondorioztatzeko arrazoi juridikoak. 

 

Ondorio horietarako, ez administrazio-espedientean ez ordenantza behin 

betiko onetsi zuen eta aurkeztutako alegazioak ezetsi zituen osoko bilkuran 

(edo, behintzat, ez zaigu helarazi, berariaz eskatu arren) ez dago edukia eta 

baiesteko edo ezesteko proposamena aztertzen dituen txosten juridikorik. 

 

Oro har, gogorarazi beharra dago udal-administrazioa legearen eta 

zuzenbidearen menpe dagoela (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari 

buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3. artikulua). Legearen arabera 

jarduten dela bermatzeko, Toki Erakundeen Antolaketa eta 

Funtzionamenduaren Araudiak (azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretua) 

administrazio-espedienteen edukia arautzen du. 

 

Gainera, AJAren 172. artikuluak ezartzen du administrazio-espedienteetan 

bulegoko arduradunak horiek izapidetzeaz arduratuko denari informazioa 

emango diola, haren irizpideak oinarri dituen arauzko aurrekariak eta 

xedapenak azalduz. Era berean, aipatutako artikuluak adierazten du txosten 

administratiboak, juridikoak edo teknikoak eta informazio-batzordeen 

irizpenak aplika dakizkiekeen xedapen bereziei lotuta idatziko direla. Bere 

aldetik, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 

Legearen 49. artikuluak xedatzen du ordenantzaren behin betiko onespenak 

informazio publikorako izapidean aurkeztu diren erreklamazio eta iradokizun 

guztiak ebatziko dituela. Ildo berean, Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 2ko 39/2015 Legearen 88. artikuluak zehazten 

du ebazpena arrazoituta egongo dela eta interesdunek planteatutako kontu 

guztiez eta hortik eratorritakoez erabaki behar duela.  

 

Hitz batean, udalbatzaren 2016ko uztailaren 15eko erabakiak interesdunen 

alegazioak ezestea erabaki du juridikoki azaldu gabe ukitutakoek 
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planteatutako alegazioak, udal-ordenantzak diru-laguntza jarduketa-arlo 

bakoitzeko talde bakarrari eta, horien artean, antzinatasun handiena 

daukanari ematea xedatzen zuenez bereizkeria eragiten zuela eta 

norgehiagoka ekiditen zuela aipatzen zutenak, baztertzeko arrazoia.  

 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta 

arautzekoak— 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera, honako gomendio hau 

egiten da: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Dagozkion izapideen ostean, Kultura eta Kirol Arloaren dirulaguntzen emakida 

arautzen dauen ordenantza alda dezala, bigarren eta hirugarren gogoetan biltzen 

diren baldintzetan, mugen barruan eta diru-laguntzen kudeaketak men egin behar 

dien printzipio orokorrak betez. 


