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Indarrean dagoen testu kontsolidatua

 7/1997 LEGEA, ekainaren 19ekoa, dirulaguntzen eta laguntzen erregimena arautu eta Euskal 
Herriko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei buruzko Legea aldatzen duena, onartu duela 
jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei. 

 ALDIBATERAKO XEDAPEN BAKARRA 

 Dirulaguntza eta laguntza publikoak emateko jardunbideen aldibaterako erregimena. 

 1.– Lege hau indarrean jarri baino lehenago onartutako laguntza edo dirulaguntzen arauek inda-
rrean jarraituko dute, harik eta arau horien indarraldia bukatu arte. Bestalde, indarraldi mugagabea 
duten dirulaguntza-arauak indarrik gabe geratuko dira, baldin eta lege hau indarrean jartzen dene-
tik sei hilabeteko epean bertan ezartzen den erregimenera egokitzen ez badira. 

 2.– Lege hau indarrean jarri baino lehenago hasita zeuden dirulaguntza-jardunbideei ez zaie 
lege hau ezarriko, eta hortaz, aurreko araudia izango dute lokarri. 

 AZKEN XEDAPENAK 

 Lehenengoa.– Zorren ordainetan eskuratutako edo esleitutako ondasunen doako besterentzea 
edo erabilera-lagapena. 

 Euskadiko Ondareari buruzko uztailaren 27ko 14/1983 Legeari bosgarren xedapen gehigarria 
erasten zaio, honela idatzirik: 

 «1.– Industria sustatu, bultzada berria eman eta birmoldatzeko planen barruan Administra-
zioarekin sortutako zorren ordainetan Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak eskuratu edo 
esleitutako ondasun higigarriak edo higiezinak (ondarezkoak direnak), baldin eta Euskadiko onda-
rea osatzen badute, dohainik besterendu ahal izango dira edo eta dohainik laga aldibaterako 
pertsona fi siko edo juridikoei, edozein dela ere hartzaile horien izaera edo forma. Ekimen horren 
bidez, ekonomi jarduera bultzatu nahi da, betiere aipatutako administrazioaren dirulaguntza-ekin-
tzen barruan eta xedapen honetan ezarritakoaren arabera. 

 2.– Industri politikako eskumena duen sailak proposatu ondoren, Jaurlaritzaren Kontseiluari 
dagokio jabetzaren eskualdaketa edo horren erabilera-lagapena erabakitzea, eta hori, ondasuna-
ren balioa edozein dela ere. Eskualdaketon eta lagapenon berri Eusko Legebiltzarreko Ekonomi, 
Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari emango zaio. 

 3.– Ondasun higigarri edo higiezinen doako besterentzeak direnean, honako jardunbidea bete 
beharko da: 

 a) Ondasun higiezina denean, ondarearen arloan eskumena duen sailak, aldez aurretik, beste-
rentze-gaitasunaren adierazpena egin beharko du. 

 b) Jabetza eskualdatzeko akordioak honako ingurubar hauek jaso behar ditu: bidezkoak diren 
baldintzak, mugak eta bermeak, eta bereziki ondasunen xede zehatzak, ondasunaz libre baliatu 
ahal izateko epea, ondasunaren balioztapena eta itzultzeko arrazoiak nahiz kasuak. Halaber 
jaso beharko du zein jardunbide egin beharko den ondasunaren balioa kalkulatzeko, izan ere, 
horrela fi nkatu ahal izango baita itzuli beharra ez betetzeagatiko kalte-ordaina, edo eta, itzulita 
ere, xedapen gehigarri honen bosgarren lerroaldean jasotako baino zaintza-egoera txarragoan 
itzultzeagatikoa. 
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 c) Ondasun higiezinen jabetza-eskualdaketaren formalizazio publikoaren agirian, besteak beste, 
jaso beharko da eskualdaketa egin dela eskualdaketa-akordioko baldintzak betez. Jabetza-ahal-
menen arloko eskumenak dituen zuzendaria izango da Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak 
egintza horretarako izendatutako ordezkaria. 

 4.– Ondasun higigarri edo higiezinen aldibaterako lagapenak direnean, honako jardunbidea 
bete beharko da: 

 a) Akordioa hartzeko, ezinbestekoa izango da, aurretiaz, Euskal Autonomi Elkarteko Administra-
zioko jabetza-ahalmenak gauzatzea dagokion organoaren txostena egotea. 

 b) Erabilera aldibaterako lagatzeko akordioak honako inguruabar hauek jaso beharko ditu: 
bidezkoak diren baldintzak, mugak eta bermeak, eta bereziki ondasunen xede zehatzak, erabi-
lera-lagapenaren epea eta luzatzeko aukera, ondasunaren balioztapena eta itzultzeko arrazoiak 
nahiz kasuak. Halaber jaso beharko du zein jardunbide egin beharko den ondasunaren balioa kal-
kulatzeko, izan ere, horrela fi nkatu ahal izango baita itzuli beharra ez betetzeagatiko kalte-ordaina, 
edo eta, itzulita ere, xedapen gehigarri honen bosgarren lerroaldean jasotako baino zaintza-egoera 
txarragoan itzultzeagatikoa. 

 5.– Eskualdaketa edo lagapen-akordioetan jasotako kasuetan, itzuli egingo zaizkio Euskal 
Autonomi Elkarteko Administrazioari doako besterentzeen edo erabilera-lagapenen xede diren 
ondasunak. Aipatutako akordio horiek, besteak beste, jasoko dituzte Euskal Herriko Herrioga-
suntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legean dirulaguntza eta laguntza publikoak itzultzeko 
aurreikusitako kasuak, eta, hala badagokio, aldibaterako lagapenaldia amaitzeagatik itzultzeko 
kasuak ere bai. Akordiootan jasoko da onuradunak ondasunak itzuli beharko dituela, itzuli behar 
izatekotan, baina inola ere ez eman zitzaion baino zaintza-egoera txarragoan. Hala ere, kontuan 
hartuko da ondasunaren erabiltze hutsak berez dakarren higadura. 

 6.– Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legeak laguntza eta diru-
laguntza publikoen arloko arau-hauste eta zigorrak fi nkatzearren araututako erregimenaren 
ondorioetarako, eskualdaketa edo lagapen-akordioan jasotzen den ondasun-balioa izango da isu-
naren zenbatekoa fi nkatzeko erreferentzia-balioa». 

 Bigarrena.– Dirulaguntza eta laguntza publikoak kontrolatzeko erregimeneko jarduketak. 

 Euskal Autonomi Elkarteko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 
14/1994 Legearen 17. atalaren 2. lerroaldea aldatu egiten da. Horren ondorioz, beste bi lerroalde 
gehiago sartzen dira, honela idatzirik: 

 «2.– Euskal Autonomi Elkarteko Aurrekontu Orokorren kontura edo Europako fondoen pentzura 
laguntzak jasotzen dituen edozein erakunde publiko nahiz pribaturi edo partikularrei ekonomi, 
fi nantza eta kudeaketa-kontrola egin ahal izango zaie, betiere ezartzea dagoen arau orokor edo 
zehatzen bidez. Bestalde, laguntza-kudeaketan jarduten duten erakunde laguntzaileei ere ezarri 
ahal izango zaie kontrol hori. Laguntzak nola eta zertan erabili diren izango da kontrolaren xedea, 
alegia, zuzen egin duten aztertuko da. Ildo horretan, ondoko hauek hartuko dira laguntzatzat: 
Euskal Autonomi Elkarteko herri-administrazioak emandako dirulaguntzak, zerga-arloko salbues-
penak edo onurak, kredituak, abalak eta bestelako bermeak. 

 3.– Atal honen 2. lerroaldean aipatzen diren pertsonek eta erakundeek inolako oztoporik jarri 
gabe utziko diete beren lokaletara sartzen kontrola egin eta agiriak aztertu behar dituzten funtzio-
narioei; halaber, bideak eskainiko dizkiete kontrolatu beharreko eragiketei buruzko fakturak, agiri 
baliokideak edo ordezkoak eta beste edozein agiri lortzeko. 
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 4.– Kontrola egin behar duten funtzionarioak, beren eginkizunak betetzen ari direla, agintaritza-
ren agentetzat joko dira». 

 Hirugarrena.– Erregelamendu-mailako arauen garapena eta indarraldia. 

 Baimena ematen zaio Jaurlaritzari lege hau erregelamendu bidez garatu eta ezartzeko behar 
diren xedapen guztiak eman ditzan. 

 Legea garatzen ez den bitartean, aurretik emandako zenbait xedapenek indarrean jarraituko 
dute, baina xedatutako zerbaitek bat egiten ez badu lege honek dioenarekin, huraxe ez da eza-
rriko. Hona hemen indarrean jarraituko duten xedapenak: 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa 
(Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen ber-
meei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan 
parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta beharkizunak 
ezartzen dituena); Ekonomia eta Herriogasun Sailaren Agindua, 1985eko azaroaren 12koa (Eus-
kadiko Elkarte Autonomoaren Aurrekontu Nagusien kargutan egiteko den gastu espedientearen 
aurreratutako tramitazioa araupetuz), eta 1991ko urriaren 7ko Agindua, Ogasun eta Finantza sail-
buruarena (Euskal Autonomi Elkartearen aurrekontu orokorren pentzutan dirulaguntzak eskuratu 
dituztenek zerga mailako obligazioak bete dituztela egiaztatzeari buruzkoa). 


