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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARRATZUA-UBARRUNDIAKO UDALA

Eskola garraiorako dirulaguntzetarako deialdiaren laburpena

BDNS (identifikatzailea): 496120

Alkatearen ebazpena, 2020ko otsailaren 13koa, zeinaren bidez deialdia egiten baita lehiaketa 
prozedura bidezko eskola garraioko 2019-2020ko dirulaguntzetarako.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikulue-
tan xedatutakoarekin bat etorriz, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Deialdiaren testu osoa 
Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean dago ikusgai (www.infosubvenciones.es).

Lehenengoa. Onuradunak

Udalerrian erroldatuta dauden eta ikastetxe ofizialetan derrigorrezkoak ez diren ikasketak 
egiten ari diren pertsonak izango dira onuradunak.

Bigarrena. Xedea

Dirulaguntzaren xedea da udalerrian erroldatuta dauden pertsonek derrigorrezko ikasketez 
harago goi mailako ikasketak egin ditzaten sustatzea.

Honako ikasketa hauek egiteko emango da garraiorako dirulaguntza:

Batxilergoa.

Erdi mailako LH.

Hauek hartzen dituen goi mailako hezkuntza:

Unibertsitateko irakaskuntza.

Goi mailako irakaskuntza artistikoak.

Goi mailako arte plastiko eta diseinuko lanbide irakaskuntzak.

Goi mailako LH.

Goi mailako kirol irakaskuntzak.

Kanpoan geratzen dira Hizkuntza Eskoletan egiten diren ikasketak; filologia ikasketetarako 
garraioa, berriz, diruz lagunduko da.

Urrutiko irakaskuntzak ere kanpoan geratzen dira.

Hirugarrena. Oinarri arautzaileak

Dirulaguntza hauek emateko oinarri arautzaileak udalbatzaren 2019ko martxoaren 25eko 
bilkuran onetsi ziren eta maiatzaren 22ko 59/2019 ALHAOn argitaratu ziren.

Laugarrena. Laguntzaren zenbatekoa

Dirulaguntzen zenbatekoa ezingo da izan egindako gastuaren ehuneko 90 baino handiagoa. 
Kopuru hauek emango dira, gehienez:

Araba barruko garraioa:

90 euro, baldin eta ikasketa zentroraino goizez edo arratsaldez joaten bada.

180 euro, baldin eta ikasketa zentroraino goizez eta arratsaldez joaten bada.

http://www.infosubvenciones.es
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Baldin eta ordutegi mistoa izanez gero (bi horien nahaste bat), hiruko erregela aplikatuko 
da egokitzen den dirulaguntza kalkulatzeko.

Arabatik kanpoko garraioa. Zer garraio erabiltzen den halako dirulaguntza emango da, be-
tiere kopuru hauek oinarri:

Gastuaren ehuneko 90eraino, eta gehienez 600 euro, baldin eta garraio publikoa erabiltzen 
bada.

150 euro, baldin eta ibilgailu pribatua erabiltzen bada.

Batzuetan garraio publikoa eta beste batzuetan ibilgailu pribatua erabiltzen bada, eskatzaileak 
bien artetik bat aukeratu beharko du, udalak bietatik bati baino ez diolako dirulaguntza emango.

Ikasketak Arabatik kanpo egiten badira, onuradunaren bizilekutik ikastetxea dagoen hirira-
inoko bidaiak baino ez dira diruz lagunduko, ibilgailu aldaketak barnean sartzen direlarik. Ez 
dira kontuan izango jatorria beste toki batzuetan daukaten bidaiak.

Bosgarrena. Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak egingo dira oinarrien eranskin ageri den ereduan, oinarrietan jasoriko dokumen-
tazioa aurkeztu beharko da, eta aurkezteko epemuga 2020ko urriaren 1a izango da.

Seigarrena. Eskaerari erantsi beharreko agiriak

Ikasketak Araba barruan egiten badira:

Ikasketak egiten ari den ikastetxeko matrikularen fotokopia eta hura ordaindu izanaren 
egiaztagiria.

Diruz laguntzen den ikasturteko urteko eskolen ordutegia:

Diru sarrera egin nahi den kontuaren erakundea eta IBANa, adieraziz zein den titularra baldin 
eta ez bada dirulaguntzaren onuraduna.

Ikasketak Arabatik kanpo egiten badira:

Ikasketak egiten ari den ikastetxeko matrikularen fotokopia eta hura ordaindu izanaren 
egiaztagiria.

Diruz laguntzen den ikasturteko urteko eskola egutegia:

Garraio publikoan eginiko bidaien eskatzaileak sinatutako zerrenda, zehaztuz zein egunetan 
bidaiatu duen eta zer ibilbide egin duen, eta gastuen egiaztagiriak erantsi beharko ditu (fakturak, 
txartelak eta abar).

Zinpeko aitorpena, bidaiak ibilgailu partikularrean egin badira, eta kasu horretan baino ez.

Diru sarrera egin nahi den kontuaren erakundea eta IBANa, adieraziz zein den titularra baldin 
eta ez bada dirulaguntzaren onuraduna.

Dura, 2020ko otsailaren 13a

Alkatea
Mª BLANCA ANTÉPARA URIBE
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