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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 57/2018 Foru Dekretua, azaroaren 13koa. Onestea alda dadila 
2017-2019rako Foru Sektore Publikoko Diru Laguntzen Plan Estrategikoa eta oinarri arautzaile 
orokorrak diru laguntzak emateko GPS sistema duten gailu lokalizatzaileak eskuratzeko de-
mentzia edo narriadura kognitibo diagnosia duten pertsonentzat, leku orientazioa galtzeko 
edo ihes egiteko arriskua badute eta beren kabuz ibiltzen badira

Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailaren helburuetako batzuk dira bere eskumen 
esparruaren barruan gizarte zerbitzuak antolatzea, kudeatzea, ematea eta gauzatzea. Hala, Dipu-
tatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 13/2016 Foru Dekretuak bere 1. artikuluan Gizarte Zerbitzuen 
Sailaren egitura organiko eta funtzionala onartzen du eta bertan sailaren funtzioak eta eskume-
nak ezartzen dira; besteak beste honakoak dagozkio: Hirugarren adina, ezgaitasuna, haurrak 
eta familia, oinarrizko gizarte zerbitzuak, prestazio ekonomikoak eta antolamendu juridikoak 
zehazten dituen gainerakoak. Era berean, 3. artikuluak Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen 
Organismo Autonomoa (GOFE) Gizarte Zerbitzuen Sailari atxikitzen dio; haren xedeak honakoak 
dira: Arabako Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuekin zerikusia duten jarduerak antolatzea, 
kudeatzea, ematea eta burutzea.

Abenduaren 5eko 12/2008 Legeak, gizarte zerbitzuei buruzkoak, bere 73. artikuluan EAEko 
herri administrazioei ematen die Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen 
Katalogoan sartzen ez diren prestazio edo zerbitzuetarako eskuragarritasuna sustatzeko edota 
bultzatzeko gaitasuna.

Legegintzazko marko honek botere publikoei ahalbidetzen die dementzia edo hondatze 
kognitiboa, espazio desorientazioa edo ihes arriskua (deanbulazio autonomoa) duten pertsonei 
autonomia sustatzeko bestelako bitartekoak ematea, betiere haien bizi kalitatea hobetzeko, aldi 
berean familiaren aldetiko jarraipena ahalbidetuz.

Hori dela eta, Gizarte Zerbitzuen Sailak proposatzen du foru dekretu baten onarpena 
proposatzea laguntzen deialdiaren oinarri orokorrak arautzeko; izan ere, laguntza horien bidez 
posizionamendu orokorraren sistema (GPS) duten kokapen tresnen erosketa finantzatu ahalko da.

Urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntzenak, bere 16. 
artikuluan Gobernu Kontseiluari ematen dio Arabako Foru Aldundiaren, Foru Erakunde Auto-
nomoen eta Foru Partzuergoen eremuan dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzeko 
eskumena.

Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 29ko 821/2017 erabaki bidez Foru Aldundiaren se-
ktore publikoko dirulaguntzen 2017-2019ko plan estrategikoaren aldarazpena onartu zen eta 
erabaki horrek Gizarte Zerbitzuen Sailaren dirulaguntza ildo bat jaso zuen, Alzheimerra duten 
pertsonentzako lokalizatzaileen erosketa diruz laguntzeko helburuarekin; hala, dirulaguntza 
emateko prozedura gisa norgehiagokakoa ezarri da eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen 
2018ko ekitaldiko aurrekontuan “80202.0221.4800013 Alzheimer-erako Lokalizatzaileak” partida 
jaso da, 30.000,00 euroko zenbatekoarekin.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak emandako gainerako dirulaguntzen ildotik, laguntzen 
zuzeneko hartzaileak onuradunak izan ohi dira eta emateko prozedura lehia askea da; horrela, 
laguntzak emateko prozeduraren aldaketa onartu nahi da eta norgehiagoka emateko prozedura 
lehia aske bilakatu nahi da. Hortaz, funtsak banatuko dira eskaerak jaso ahala, baldin eta deial-
dian ezarritako baldintzak betetzen badira, harik eta aurrekontu zuzkidurak hala ahalbidetu arte.
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Xedapen hau bat dator Foru Gobernu Kontseiluaren maiatzaren 23ko 29/2017 Foru Dekre-
tuak ezartzen dituen arautze egokiaren printzipioekin (foru dekretu horren bidez onarpena eman 
zitzaien xedapen orokorrak egiteko prozedurari, arau eraginari eta genero eraginari buruzko 
txostenak egiteko gidei eta araugintza teknikari buruzko jarraibideei). Aginduzko txosten guztiak 
eskatu dira.

Oinarri arautzaile orokor hauek Eusko Legebiltzarraren otsailaren 18ko 4/2005 Legeari, 
emakumezko eta gizonezkoen berdintasunarenari, eta martxoaren 22ko 3/2007 Legeari, emaku-
mezko eta gizonezkoen arteko benetako berdintasunarenari, lotzen zaizkie; izan ere, emaku-
mezkoen eta gizonezkoen berdintasun printzipioa betetzen da eta sexu arrazoiengatiko diskri-
minazio guztiak berariaz debekatzen dira.

Horregatik, Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatuak proposatuta, eta Foru Gobernu 
Kontseiluak gaur egindako bilkuran aztertu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Foru Aldundiaren Sektore Publikoko diru-laguntzen 2017-2019ko plan estra-
tegikoa, Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 29ko 821/2017 Erabaki bidez onartutakoa, al-
daraztea, betiere Gizarte Zerbitzuen Sailak Alzheimerra duten pertsonentzako lokalizatzaileen 
erosketa diruz laguntzeko laguntza ildo bati dagokionez, eta dirulaguntza emateko prozedura 
lehia askekoa izatea onartzea, erantsitako fitxarekin bat etorriz.

Bigarrena. Dementziaren edo hondatze kognitiboaren edo espazio desorientazioaren 
edo ihes arriskuaren diagnostikoa eta deanbulazio autonomoa dituzten pertsonentzako 
lokalizatzaileak erosteko laguntzei aplikagarri zaizkien oinarri arautzaileak onartzea.

Hirugarrena. Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da inda-
rrean.

Laugarrena. ALHAOn argitara dadila agintzea.

Gasteiz, 2018ko azaroaren 13a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatua
M. ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO
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ERANSKINA 
DEMENTZIAREN EDO HONDATZE KOGNITIBOAREN EDO ESPAZIO 

DESORIENTAZIOAREN EDO IHES ARRISKUAREN DIAGNOSTIKOA ETA 
DEANBULAZIO AUTONOMOA DITUZTEN PERTSONENTZAKO LAGUNTZEI 

APLIKAGARRI ZAIZKIEN OINARRI ARAUTZAILE OROKORRAK, POSIZIONAMENDU 
GLOBALEKO SISTEMA (GPS) DUTEN LOKALIZATZAILEAK EROSTEKO

I. KAPITULUA 
Arau orokorrak

1. artikulua. Xedea eta aplikazio eremua

Arautegi honetan erregulatutako laguntzen xedea honakoa da: dementziaren edo hondatze 
kognitiboaren edo espazio desorientazioaren edo ihes arriskuaren diagnostikoa eta deanbulazio 
autonomoa dituzten pertsonen bizi autonomo eta independentearen kalitatea hobetzea; horre-
tarako, posizionamendu globaleko sistema (GPS) duten lokalizatzaileak erostearen ondorioz 
sortutako gastuak ordaintzeko dirulaguntza emango da.

2. artikulua. Printzipio orokorrak

Ematen diren dirulaguntzak ondoko printzipio hauen arabera kudeatuko dira:

— Publikotasuna, gardentasuna, norgehiagoka, objektibitatea, berdintasuna eta bereizke-
riarik eza.

— Eraginkortasuna ezarritako helburuak betetzeko.

— Baliabideak esleitzeko eta erabiltzeko efizientzia.

3. artikulua. Deialdi publikoa

Ekitaldi bakoitzeko dirulaguntzen deialdi publikoa onartuko da. Deialdian, araudi hone-
tan ezarritako guztia ez ezik, urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko 
dirulaguntzenak, ezartzen duena zehaztuko da (testu honetan arautzen dena ez beste guztia).

4. artikulua. Erakunde laguntzailea

Dementziaren edo hondatze kognitiboaren edo espazio desorientazioaren edo ihes arris-
kuaren diagnostikoa eta deanbulazio autonomoa dituzten pertsonei gailu lokalizatzaileak 
eskuratzeko zuzendutako laguntzen kudeaketa hau erakunde laguntzaile bidez egingo da; 
erakunde horrek organo emailearen izenean eta kontura jardungo du, aipatutako laguntzekin 
zerikusia duten ondorio guztietarako.

Urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzei buruzkoak, 
bere 12. artikuluan ezarritakoez gain, erakunde laguntzaileak bete beharreko kaudimen eta 
efikazia baldintzak honakoak dira:

— Alzheimerra eta bestelako dementziak dituzten pertsonen eta haien zaintzaileen ongizatea 
hobetzen laguntzeko jardueretan esperientzia izatea.

— Aipatutako laguntzak behar bezala kudeatzea ahalbidetzen duten giza baliabideak eta 
baliabide materialak izatea:

• Lokala Arabako Lurralde Historikoan.

• Gizarte laneko profesionala.

Erakunde laguntzailearen betebeharrak honakoak dira:

— Laguntzak hauek ematearen ondorioz sortzen den dokumentazioan, publizitatean, irudian 
edo materialean hizkuntzaren erabilera ez-sexista baliatzea.

— Laguntza eskaerak batzea eta eskatutako dokumentazioa aurkeztu dutela egiaztatzea, 
onuradunaren izaera lortzeko.
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— Laguntza horien eskaerak biltzeko eta banatzeko prozesuan diskriminaziorik ez izatea 
sexu arrazoiak direla eta.

— Emateko erabakigarriak izan diren baldintzen edo beharkizunen betetze maila eta era-
ginkortasuna egiaztatzea, bai eta jarduera egin dela eta dirulaguntzaren emakidak zehazten 
duen xedea bete dela ziurtatzea ere.

— Onuradunek gastuak eta ordainketak justifikatzeko aurkeztutako dokumentazioa biltzea 
eta egiaztatzea eta dirulaguntza eman duen organoari bidaltzea.

— Onuradunei jasotako funtsak ematea, deialdietan ezarritako irizpideekin bat etorriz.

— Jasotako funtsen aplikazioa justifikatzea dirulaguntza eman duen organoaren aurrean.

— Funts horien kudeaketari dagokionez, organo emaileak egindako egiaztapen jarduketen 
pean jartzea, bai eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak eta kontrol organo eskudunek 
ezarritako egiaztapeneko eta finantza kontroleko bestelakoen pean ere; horretarako, aurreko 
jarduketei buruz eskatutako behar beste informazio eman beharko da.

Otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, emakumezko eta gizonezkoen berdintasunarenak, eta 3/2007 
Lege Organikoak, emakumezko eta gizonezkoen zinezko berdintasunarenak, ezarritako sexua 
arrazoiengatiko diskriminazioan erortzeagatik maila administratiboan edo zigor mailan zeha-
tutako erakundeak bazterturik geratzen dira zigorrean ezarritako epean zehar.

5. artikulua. Pertsona onuradunek bete beharrekoak

1. Dirulaguntzaren onuraduna izango da funts publikoak eskuratzen dituena; dirulaguntza 
eskuratzeko behar den legezko egoeran egon beharko da.

Ezgaituei zuzendutako laguntzei dagokienez, onuraduntzat hartuko dira zaintzaz edo 
kuradoretzaz arduratzen diren pertsonak.

2. Laguntza hauen onuradun izan nahi duten pertsonek 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lu-
rralde Historikoko dirulaguntzenak, 12. artikuluan ezartzen dituen baldintza orokorrak bete behar 
dituzte. Horrez gainera, araudi honetan eta urteko deialdian zehazten diren baldintzak ere bete 
beharko dituzte, eta araudian eta deialdian ezartzen diren inguruabarretan egon behar dira.

II. KAPITULUA 
Prozedura arauak

6. artikulua. Dirulaguntzak emateko araubidea

Dirulaguntza hauek lehia askean emango dira; funtsak eskaerak jaso ahala banatuko dira 
oinarri arautzaile hauetan nahiz urteko deialdian ezarritako baldintzak betetzen dituztenen ar-
tean, harik eta aurrekontuko zuzkidurak agortu arte.

7. artikulua. Eskaerak aurkeztea

1. Foru Dekretu honetan araututako laguntzetara aurkezteko eskaerak deialdian adierazitako 
moduan aurkeztu beharko dira.

2. Eskaerak aurkezteko epealdia urteko dirulaguntzen deialdia argitaratzen den egunean 
hasiko da zenbatzen eta bertan ezartzen den egunean amaituko da.

3. Eskaeran nahitaez zehaztu behar da jakinarazpenetarako egoitza. Pertsona eskatzailearen 
ardura izango da datuetan gertatzen diren aldaketa guztien berri ematea erakunde laguntzaileari, 
batik bat eskatzailearen egoitzaren datuetan gertatzen diren aldaketen berri.

4. Laguntza eskaera aurkezteak berekin dakar araudi honetan eta kasuan kasuko deialdiko 
oinarri berezietan ezartzen dena formalki eta berariaz onartzea.
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5. Epe barruan eta eraz egindako eskaerei dagokienez, erakunde eskatzaileak egiaztatuko 
du osorik daudela eta eskatutako dokumentazioarekin batera aurkeztu direla. Hala ez bada, 
eskaera aurkeztu duenari errekerimendua egingo zaio hamar egun baliodunetan aurkez ditzan 
falta diren datuak eta agiriak, eta ohartaraziko zaio eskatutakoa egin ezean eskaeran atzera 
egintzat joko dela ebazpen baten bidez, 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio 
prozedura erkidearenak, 68. artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz.

8. artikulua. Deialdiaren instrukzioa eta ebazpena

1. Adineko Pertsonen Arloko Zuzendariordetza Teknikoak dauka prozeduraren instrukzioa 
egiteko eskumena, eta horrek izapidetuko du Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari behar 
bezala arrazoitutako ebazpen proposamena, zeinak eskumena baitu hura ebazteko.

Azaroaren 17ko 11/2016 Foru Arauak 22. artikuluan ezartzen duenaren arabera, instrukzio 
organoak ofizioz egingo ditu ebazpenerako behar diren datuak zehazteko, ezagutzeko eta 
egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituen jarduketa guztiak.

2. Ebazpena arrazoitu egin behar da, eta honako hauek argitu behar ditu:

a) Laguntza ekonomikoa ematea bidezkoa den ala ez.

b) Laguntza ekonomikoaren zenbatekoa.

3. Deialdi bakoitzean laguntza jasotzeko ezartzen diren betekizun guztiak betetzeak ez dakar 
berez eta besterik gabe laguntza eskuratzeko eskubidea.

9. artikulua. Eskaerak ebazteko epealdia eta ebazpenak jakinarazteko epealdia

1. Garaiz eta behar bezala aurkeztutako eskaerak, eskatutako agiri guztiak dituztenak, aur-
kezten direnetik hiru hilabete pasatu baino lehen ebatzi behar dira. Aldi hori zenbatzeko ez 
da kontuan hartuko espedientea etenda dagoen denbora, baldin eta etenduraren arrazoiak 
eskatzaileari egotzi ahal bazaizkio.

2. Ebazteko gehieneko epea igaro eta berariazko ebazpenik ez badago, ulertu beharko 
da dirulaguntza eskaera ezetsi dela, betiere 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Adminis-
trazio Prozedura Erkidearenak, bere 24.1 a) artikuluan eta azaroaren 17ko 28/2003 Legeak, 
Dirulaguntzenak, bere 25.5. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

3. Ebazpena, laguntza eman edo ukatzen duena, 39/2015 Legeak 40 – 46 bitarteko artikulue-
tan ezartzen duenarekin bat etorriz jakinaraziko zaio eskatzaileari, eta errekurtsoa jarri ahalko 
zaio, 39/2015 Legeak 121 – 126 bitarteko artikuluetan ezartzen duenarekin bat.

10. artikulua. Ukatzeko arrazoiak

Laguntza ukatzeko arrazoiak dira:

a) Laguntza emateko ezarritako baldintza orokor edo berezietako bat edo foru dekretu ho-
netan, urteko deialdian eta ordenamendu juridikoan ezarritakoetako bat ez betetzea.

b) Eskaerako edo harekin baterako aurkeztutako agirietako daturen bat ez dela egiazkoa 
egiaztatu da.

c) Laguntzak emateko aurrekontuan ezarritako kreditua agortu da.

11. artikulua. Ebazpena jakinaraztea

Laguntza emateko kontuan hartutako inguruabarretako bat aldatzen bada, ebazpena aldatu 
ahal izango da, eta gerta liteke laguntza itzuli behar izatea.

12. artikulua. Onuradunen betebeharrak

Foru dekretu honen itzalpean laguntzaren bat jasotzen dutenek honako hauek egin beharko 
dituzte:

a) Erakunde laguntzaileari jakinaraztea zeintzuk diren onuradunaren egoeran izandako al-
daketak, horiek laguntza emateko jatorria diren heinean.
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b) Erakunde laguntzaileari jakinaraztea xede bererako bestelako dirulaguntza publiko edo 
pribaturik eskuratu den; jakinarazpen hori laguntza eskaera egin denean egin beharko da edo 
dirulaguntza lortu eta 10 egun balioduneko epean.

b) Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen egiaztapen jarduketak onartzea, bai eta Arabako 
Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak eta beste organo eskudun batzuek 
ekonomia-finantzen kontrolerako eta kudeaketarako egiten dituztenak ere.

c) Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari baimena ematea eskatzailearen datu pertsonalak 
erabiltzeko estatistikak, ikerketak eta zabalkunde zientifikoko lanak egiteko eta horien guztien 
funtzioetarako, betiere datu pertsonalak babesteko legeriak ezarritakoarekin bat etorriz.

d) Araudi honek eta urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko 
dirulaguntzenak, ezartzen dituzten gainerako guztiak.

III. KAPITULUA 
Finantzaketa eta ordainketa

13. artikulua. Laguntzen finantzaketa eta zenbatekoak finkatzea. Laguntzak finkatzeko 
irizpideak

1. Deialdiek finkatuko dute zein den deitutako laguntzetarako erabiliko den gehieneko 
kopurua edo zeintzuk diren horretarako baliatuko diren aurrekontu partidak.

2. Laguntzak baliagarri dagoen kreditua agortu arte emango dira, eskaera (behar bezala 
beteta) erakunde laguntzailearen erregistroan jaso den dataren eta orduaren araberako lehen-
tasun ordenan.

3. Deialdian zehaztuko da indibidualki eman ahalko den gehieneko kopurua.

14. artikulua. Ordaintzeko modua eta justifikazioa

1. Emandako zenbatekoa ordaintzeko, lehenago enpresa hornitzailearen faktura aurkeztu 
eta hori ordaindu izana egiaztatu beharko da, hartuagiria, banku agiriaren kopia edo enpresa 
hornitzailearen sinadura eta zigilua dituen faktura dela medio. Fakturaren nahiz ordainketa 
egiaztagirien jatorrizkoak aurkeztu beharko dira.

Iruzurraren aurkako borrokatzeko urriaren 29ko 7/2012 Legearen 7. artikuluak ezarritakoarekin 
bat etorriz, ez da eskudiruko ordainketarik onartuko eragiketetan, betiere indarreko legeriak eza-
rritako kopuruan edo kopurutik gora. Lehenago adierazitako zenbatekoa kalkulatzeko, ondasun 
ematea edo zerbitzu egitea zatika egin bada, batu egingo dira hirugarren berarentzat egindako 
eragiketa edo ordainketa guztien zenbatekoak.

2. Gastua frogatzen duen faktura eta ordainketaren egiaztagiriak, urtean urteko deialdian 
ezartzen den epean aurkeztu beharko dira.

Hala ere, gastuaren justifikazioa diruz lagun daitekeen kopuru indibidualetik beherakoa 
denean, erakunde laguntzaileak ordaindutako zenbatekoa izango da justifikatutako kopurua.

3. Gastuak justifikatzeko ez da onartuko honako datu hauek argi eta garbi azaltzen ez dituen 
fakturarik ez ordainagiririk:

— Igorlea, haren izena edo sozietatearen izena eta NANa edo IFZ.

— Hartzailea, haren izena edo sozietatearen izena eta NANa edo IFZ.

— Gastuaren xedea.

— Data.

— Fakturaren zenbakia.

Gainera, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren araudian konturako atxikipenez eza-
rritakoa betetzen ez duten fakturak eta ordainagiriak ere ez dira onartuko gastu froga agiritzat.
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Uztailaren 17ko EHA/2261/2007 Aginduak, dirulaguntzak justifikatzeko baliabide elektroni-
koak, informatikoak eta telematikoak nola erabili behar diren ezarri duenak, xedatutakoarekin 
bat etorriz, faktura elektronikoak erabiltzea onartuko da gastuak frogatzeko.

15. artikulua. Laguntzen metaketa eta bateraezintasunen araubidea

Laguntza hauek bateragarriak izango dira xede bererako beste administrazio edo erakunde 
publikoek zein entitate pribatuek (Estatukoek, Europar Batasunekoek zein nazioartekoek) ematen 
dituzten beste dirulaguntza eta laguntza batzuekin.

Indibidualki emandako dirulaguntzen zenbatekoak ezin izango du gainditu onuradunak 
posizionamendu globaleko sistema duen gailu lokalizatzailea eskuratzeko gastua, betiere bera 
bakarrik edo beste herri administrazioen edo nazio edo nazioarteko erakunde publiko edo pri-
batuen bestelako dirulaguntzak, laguntzak edo sarrerak kontuan hartuz.

16. artikulua. Dirulaguntza itzultzea

Jasotako kopuruak itzuli beharko dira urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde 
Historikoaren Dirulaguntzenak, azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, Dirulaguntzenak, uztailaren 
21eko 887/2006 Errege Dekretuak eta gainerako arautegi aplikagarriak ezarritako kasuetan, 
betiere horren ondorioz sortutako erantzukizunei kalterik egin gabe.

Onartutako dirulaguntzaren kontura jasotako kopuruen itzulketa zuzenbide publikoko diru 
sarreratzat hartuko da eta haren kobrantza abenduaren 18ko 53/1992 Foru Arauak, ekonomia 
eta aurrekontu araubidearenak, II. tituluko I. kapituluan ezartzen duenarekin bat etorriz egingo 
du Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak.

17. artikulua. Dirulaguntzaren erabileraren justifikazioa

1. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak behar diren egiaztapen guztiak egin ahal izango 
ditu, eta berak nahi duen bezala, emandako dirulaguntzak zertan eta nola erabili diren argitzeko.

2. 11/2016 Foru Arauan xedatzen denarekin bat etorriz, datu faltsuak ematen badira edo 
datuak ezkutatzen badira, dirulaguntza ebazpenean ezarritako xederako gabe beste baterako 
erabiltzen bada edo onuradunak kontrol jarduketak onartzen ez baditu edo eragozten baditu, 
dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko du edo, dagoeneko ordainduta badago, itzuli egin 
beharko dio Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari eta berarekin batera berandutze korrituak 
ordaindu beharko ditu. Bidegabe ordaindutako zenbatekoa onuradunak ez badu itzultzen edo 
ordainketan berandutzen bada, premiamendu bidez eskatu ahal izango zaio.

18. artikulua. Datuen babesa

Indarrean dagoen Datu Pertsonalen Babesari buruzko araudiak xedatutakoaren arabera, 
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak tratatuko ditu deialdi honek arautzen dituen laguntzak 
jasotzeko aurkezten diren eskaeretako datu pertsonalak eta baita laguntzak kudeatzeko, har-
tu-emanak izateko eta komunikatzeko eta erakunde honi eskatutako edo erakunde honek eman-
dako zerbitzuak kudeatzeko interesdunekin harremanetan jarrita eskuratzen diren guztiak ere. 
Datuak tratatu ahal izateko, interesdunak baimena eman behar du, foru erakundeak bere be-
rezko funtzioak betetzeko erabili behar ditu edo aurreko bi egoera horiek eman behar dira. 
Datuak ez zaizkie hirugarrenei helaraziko, legeak baimendutako kasuetan izan ezik. Datuak ez 
zaizkio estatutik kanpoko inori helaraziko. Babes bereziko datuak dira.

Zure datuak ikusi, aldatu eta ezabatu ditzakezu, eta baita horien gaineko beste eskubide 
batzuk erabili ere, honako webgunean duzun informazio osagarrian ikus dezakezun moduan: 
http://www.araba.eus/ifbs edo, behin NAN bidezko identifikazioa aurkeztuta, Gizarte Ongizate-
rako Foru Erakundeari idatzi bat bidaliz (Gasteizko Álava Jenerala kaleko 10. zenb., 5. Bulegoa, 
01005 Posta Kodea) edo Datuak Babesteko Ordezkariari posta elektroniko bat igorriz honako 
helbide honetara: dpd_ifbs@araba.eus.
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Azken xedapenetatik lehenengoa. Ordezkotasun arauak 

Foru dekretu honetan xedatzen dena honako hauetan ezartzen denaren mendean dago: 
11/2016 Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntzena; azaroaren 17ko 38/2003 Lege 
Orokorra, dirulaguntzena; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, Dirulaguntzen azaroaren 
17ko 38/2003 Lege Orokorraren arautegia onartzen duena; abenduaren 18ko 53/1992 Foru Araua, 
Arabako aurrekontuen araubide ekonomikoarena; 39/2015 Legea, administrazio publikoen 
administrazio prozedura erkidearena; deialdia egiten denean indarrean dagoen aurrekontuen 
antolamenduari buruzko foru araua; aplika daitezkeen gainerako arauak.

Azken xedapenetatik bigarrena. Indarrean jartzea 

Araudi hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.
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