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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

DULANTZIKO UDALA

2017. urteko ekitaldian udalerriko langabetuen garraio gastuak finantzatzeko laguntzen deial-
diaren oinarri arautzaileak

2017ko ekainaren 1ean egindako ohiko bilkuran, 2017. urtean zehar Dulantzin gizarte proie-
ktuak garatzea finantzatzeko laguntza ekonomikoak emateko deialdia eta oinarri arautzaileak 
onartu dira.

Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
45.1 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, argitaratu egiten dira, oro har ezagutzera emateko.

Dulantzi udalerrian 2017. urteko ekitaldian udalerriko langabetuen garraio 
gastuak finantzatzeko laguntzen deialdiaren oinarri arautzaileak

Lehena. Xedea eta diruz lagundu daitezkeen gastuak

Deialdi honen helburua baliabide ekonomiko urriak dituzten langabetuen garraio gastuak 
finantzatzeko laguntza ekonomikoak emateko oinarri arautzaileak xedatzea da.

Laguntza honen helburuko komunitatearen (pertsona onuradunak izango direnak) garraioa 
errazte aldera, Dulantziko Udalak BAT txartel pertsonalizatua emango die, 50 eurorekin karga-
tuta, BAT sistemarekin bat egin duten garraiobideetan bidaiatuz kontsumitzeko.

Laguntzaren zenbatekoa 50 eurokoa izango da pertsonako. Laguntzaren gehienezko kopurua 
pertsonako 100 eurokoa izango da urteko. Hala, onuradunak izango diren pertsonek, hasieran, 
50 eurorekin kargatutako txartel bana jasoko dute. Txartelaren saldoa agortuz gero, eta betiere 
aurrekontu erabilgarria badago, berriz ere beste txartel bat eskatu ahal izango da, bigarrena. 
Horretarako aurreko BAT txartela entregatu beharko da.

Bigarrena. Pertsona onuradunen betekizunak

Eskaera datan hurrengo betekizunak betetzen dituzten pertsonak deialdi honen onuradunak 
izan ahal izango dira:

• Eskaera aurkezteko unean langabezian egotea, eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan 
izena emanda izatea. Betekizun hau egiaztatzeko Lanbideren ziurtagiria aurkeztu beharko da, 
baita lan bizitzaren txostena ere.

• Dulantziko udalerrian erroldatuta egotea. Hartara, erroldako banakako eta taldekako ziur-
tagiria aurkeztu beharko da.

• Langabezia eta subsidio prestazioak agortuta izatea. Betekizun hau kasuan kasuko enplegu 
zerbitzu publikoak egiaztatuko du.

• Familia unitatearen gehienezko diru sarreren maila:

- Guraso bakarreko familiak: 12.000 euro garbi/urtean.

- Familia nuklearrak: 24.000 euro garbi/urtean.

• Betekizun hau egiaztatzeko honako hau aurkeztu beharko da:

- Familia liburuaren fotokopia.

- Azken ekitaldiko errenta aitorpena

• Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan pertsona 
onuraduna izateko jasotako debeku inguruabarretan ez egotea.
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Hirugarrena. Dirulaguntzak emateko prozedura

Deialdi honen xede diren dirulaguntzak lehia libre eta deialdi irekiko araubidean emango 
dira; hala, bigarren oinarrian adierazitako betekizunak bete eta eskabidea epe barruan aurkeztu 
duten eskatzaileek dirulaguntza lortu ahal izango dute. Deialdi honetan kontsignatutako kreditua 
banatu egingo da, harik eta aurrekontu hornidura bukatu arte.

Laugarrena. Eskabideak eta dokumentazioa aurkeztea

1. Eskabideak aurkezteko epea deialdia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko 
da, eta 2017ko urte osoan zehar luzatuko da.

2. Interesdunen eskaera sinatuarekin batera (I. eranskin gisa atxikitako inprimakian), edo 
ordezkaritza behar bezala egiaztatuta, honako hau ere aurkeztu behar da:

• Bigarren oinarrian zehaztutako dokumentazio guztia.

• NANaren fotokopia.

• Gaur egungo argazki bat, originala eta koloreetan, txartel tamainakoa.

• Erantzukizunpeko aitorpena, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2 artikuluan 
pertsona onuraduna izateko jasotako debeku inguruabarretan ez egotea egiaztatuz (II. eranskin 
gisa jasotako ereduarekin bat etorriz).

3. Dulantziko Udalak beste agiri batzuk aurkezteko eskatu ahal izango du, aurkezten diren 
eskaerak hobeto ebatzi ahal izateko.

4. Prozedura izapidetzean baliteke administrazio publikoen esku dauden datuak behar izatea. 
Horrenbestez, eskabide ereduan erakunde kudeatzaileari berariaz baimena ematea jaso ahal 
izango da, datuak egiazkoak direla ziurtatzeko beharrezko egiaztapenak egite aldera. Erakunde 
kudeatzaileari ez bazaio baimena ematen aipatutako egiaztatze lanak egin ditzan, datu horiek 
egiaztatzeko dokumentazioa atxiki beharko da, prozedura arautzen duten arauek eskatutako 
inguruabarretan.

Bosgarrena. Prozedura, balorazio eta proposamenaren instrukzioa

1. Eskabideak udal bulegoetan jaso ondoren, eskabideak behar bezala beteta daudela eta 
oinarri hauetan aipatutako dokumentazioa atxiki dela egiaztatuko da.

2. Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea-
ren 68.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, eskabideren batek ez badu betetzen oinarri 
arautzaile hauetan jasotako betekizunen bat, orduan interesdunari eskaera egingo zaio hamar 
egun baliodunen epean nahitaezko dokumentuak atxiki edo zuzendu ditzan. Errekerimendu 
horretan berariaz adieraziko da horrela egin ezean eskaera bertan behera utzi duela ulertuko 
dela, kasuan kasuko ebazpena eman ondoren.

3. Nolanahi ere, prozedura ebazteko eta izapidetzeko beharrezko datu, dokumentu osagarri 
edo argibide oro atxikitzeko eskaera egin ahal izango zaio eskatzaileari.

4. Oinarri hauetan edo araudi aplikagarrian jasotako eskakizunak betetzen ez dituzten espe-
dienteak, edo beharrezko dokumentazioa ez daukatenak, instrukzio organoaren esku geratuko 
dira, baztertzeko ebazpen proposamena aurkez dezan; bertan baztertzeko arrazoiak ageriko dira.

Hasierako emate proposamen eta balorazioa kasuan kasuko zerbitzuak emandako txosten 
teknikoaren babespean emango da.

Seigarrena. Dirulaguntzak emateko ebazpena

Eskabide bakoitzari lotutako izapide guztiak bete ondoren, eta balorazioaren txosten teknikoa 
eman eta gero, alkatetzak dirulaguntza ematea edo ukatzea onartuko du.
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Dirulaguntza emateko akordioaren edukia honako hau izango da: pertsona onuradunaren 
izaera, diruz lagundu daitekeen aldia, ordainduko den zenbatekoa, guztira.

Kasuan kasuko ebazpen akordioa arrazoituta egongo da, eta gehienez hiru hileko epean 
emango da, eskabidea aurkezten den datatik zenbatzen hasita. Eskatzaileei jakinarazi egingo 
zaie, eta bertan adieraziko da akordioak administrazio bidea amaiarazten duela, horren aurka 
aurkez daitezkeen errekurtsoak zein diren, zein organotan aurkeztu behar diren eta horretarako 
zein epe dagoen.

Ebazpena emateko gehienezko epea igaro bada berariazko ebazpenik eman gabe, dirula-
guntza eskaera bertan behera utzi dela ulertuko da.

Zazpigarrena. Pertsona onuradunen betebeharrak

• Udalaren egiaztatze eta bertako kontuhartzailetzari dagozkion finantza kontroleko jarduke-
tak onartzea.

• Dirulaguntza emateko kontuan hartu den edozein baldintza subjektibo zein objektibo aldatu 
bada, udalari aldaketaren berri ematea.

• Laguntza eskaera ebaluatzeko beharrezkotzat jotako informazio edota dokumentazio osa-
garri oro udalari ematea.

Zortzigarrena. Kreditua

Laguntzen kostua 231.480.002 aurrekontu aplikazioaren kargura finantzatuko da, 3.500 eu-
roko zenbatekodun kreditu kontsignatuarekin.

Bederatzigarrena. Bateragarritasuna beste dirulaguntza edo laguntza batzuekin

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira beste edozein erakunde 
publikok edo pribatuk helburu berarekin emandako beste batzuekin, betiere laguntzen deialdi 
honen xedean gehiegizko finantzaketa eragiten ez bada.

Hamargarrena. Laguntza ordaintzea eta gastuak justifikatzea

1. Ebazpena onartu ondoren, onuradunari emandako laguntza ordaindu egingo da 50 euroko 
zenbatekoarekin kargatutako BAT garraio txartel pertsonalizatua emanez.

2. Laguntzaren onuradunak garraio txartelaren kreditua bukatzen badu, orduan bigarren 
txartela eskatu ahal izango du; behin bakarrik eskatu ahal izango du. Horretarako aurreko BAT 
txartela entregatu beharko da. Soilik betekizun guztiak betetzen badira eta aurrekontu erabil-
garria badago emango da bigarren txartela.

Dulantziko Udalak beharrezkotzat jotako dokumentu oro eskatu ahal izango du eskatutako 
betekizunak betetzen direla egiaztatzeko, baita kontrol ahalmenak baliatuz beharrezkotzat jo-
takoak ere.

Hamaikagarrena. Zenbatekoak itzultzea

Erakunde eskudunak ofizioz eskatuko du jasotako zenbatekoak itzultzeko, bai ekimen pro-
pioz, bai maila goragoko organoak eskatzearen ondorioz, bai salaketa edo beste organo baten 
eskaera arrazoitua dela medio.

Kasu hauetan eskuratutako zenbatekoak itzuli egin beharko dira, kasuan kasuko espedientea 
izapidetu ondoren:

• Laguntza erabili ez bada hura eman zen xede eta jardueretarako.

• Daturen bat faltsutu bada eskaeran edota eskatutako agirietan.

• Laguntza ematea eragin duten inguruabarrak galtzea.

• Ezarritako betebeharren bat bete ez bada.

• Dirulaguntzen udal ordenantzan ezarritako gainerako kasuak.
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Hamabigarrena. Dirua itzultzeko prozedura

1. Emandako dirulaguntza osorik edo partzialki itzultzeko prozedura dirulaguntzen udal 
ordenantzan araututakoaren araberakoa izango da.

2. Itzulketa kopurua Dulantziko Udalaren kontu korrontean sartuz egin beharko da.

Hamahirugarrena. Arau hausteak eta zehapenak

Arau hauste eta zehapenen araubidea Dulantziko Udaleko laguntza eta dirulaguntzen udal 
ordenantzan ezarritakora egokituko da.

Hamalaugarrena. Interpretazioa

1. Oinarri hauek interpretatzean zalantzarik sortzen bada, udaleko alkate jaunak ebatziko du.

2. Oinarri hauetan aurreikusi ez den guztian aplikagarriak izango dira Dulantziko Udaleko 
laguntza eta dirulaguntzen udal ordenantza, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorra eta araudia, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretu bidez onartutakoa, eta 
gainerako araudi aplikagarria.

I. Eranskina

Dirulaguntza eskabidea

.............................................................. jaunak/andreak, .......................... NAN zenbakia dauka-
nak eta .................................................... kalean bizi denak, honako hau

Adierazten dut:

Dulantziko Udalak ekitaldi honetarako “baliabide ekonomiko urriak dituzten udalerriko lan-
gabetuen garraio gastuak finantzatzeko laguntzak” emateko deialdia egin duela jakin dut.

Deialdian eskatutako betekizun guztiak betetzen ditut.

Hauxe eskatzen dut:

Dirulaguntza jasotzea; horretarako, agiri hauek aurkeztu ditu:

• Indarrean dagoen NANaren fotokopia.

• Gaur egungo argazki bat, originala eta koloreetan, txartel tamainakoa.

• Lanbideren ziurtagiria, eskatzailea langabezia egoeran dagoela egiaztatzeko.

• Lan bizitzaren txostena.

• Erroldako banakako eta taldekako ziurtagiria.

• Enpleguaren zerbitzu publikoaren ziurtagiria, langabezia eta subsidio prestazioak agortuz 
gero.

• Familia liburuaren fotokopia.

• Azken ekitaldiko errenta aitorpena.

• Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2 artikuluan pertsona onuraduna izateko jaso-
tako debeku inguruabarretan ez egotea azaltzeko erantzukizunpeko aitorpena.

Dulantzi, 2017ko ..........................(e) ko .........(a)

(sinadura)
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II. eranskina

Erantzukizunpeko adierazpena

.................................................... jaunak/andreak, .......................... NAN zenbakia daukanak eta 
.................................................... kalean bizi denak, honako hau adierazi du:

Erantzukizunpeko adierazpena

“Baliabide ekonomiko urriak dituzten udalerriko langabetuen garraio gastuak finantzatzeko 
laguntza ekonomikoak” emateko oinarri arautzaileen berri daukat.

Ez nagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan 
pertsona onuraduna izateko jasotako ezein debeku inguruabarretan.

Dulantzi, 2017ko ..........................(e) ko .......(a)

(sinadura)

Dulantzi, 2017ko ekainaren 9a

Alkatea
JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA
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