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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARAMAIOKO UDALA

Garraio gastuetarako ikasleei zuzendutako 2019ko diru-laguntza deialdia

2019ko maiatzaren 23an Udalbatzak erabaki zuen, ikasleei garraio gastuetarako 2019ko 
diru-laguntzak emateko deialdia ateratzea, eranskineko testuaren arabera.

Aramaion, 2019ko maiatzaren 29an

Alkatea
LIERNI ALTUNA UGARTE

Eranskina 
Oinarriak: Diru-laguntzak ikasleentzako, garraio gastuetarako. 2019ko deialdia 

Aramaioko Udalak 2005eko otsailaren 23ko bilkuran onartutako ordenantzari jarraiki, 2019. 
urtean garraio diru-laguntza deialdia luzatzen du 03.326.480.000 partida zenbakia duen 3.000 
euroko kopurua banatu ahal izateko.

LEHENENGOA. Deialdiaren xedea:

Aurrekontuaren mugaren barruan diru-laguntzak ematea Aramaioko herritarrei egin dituzten 
ikasketak kontuan hartuta, garraio kontzeptuan.

BIGARRENA. Onuradunak:

Aramaion erroldatuta dagoen orok eta 2018-2019 ikasturtean jarraian zehazten den ikaske-
taren bat egin duenak eska dezake garraiorako diru-laguntza: DBH, Batxilergoa, erdi mailako 
eta goi mailako ikasketak, eta unibertsitate ikasketak.

HIRUGARRENA. Egitarau subentzionagarriak:

Aramaioko Udalak garraio kontzeptuan diru-laguntzak banatuko ditu, 2018-2019 ikasturteari 
dagozkionak, betiere doako garraiorik ez dutenentzat.

LAUGARRENA. Diru-laguntzen izaera:

Diru-laguntzak borondatezko izaera izango dute.

BOSGARRENA. Diru-laguntzen banaketa:

2019 ekitaldiko aurrekontuaren arabera banatuko dira diru-laguntzak eta honako hau izango 
da irizpidea:

— Eskatutako baldintzak betetzen dituzten eskatzaile guztiek, eta horrela egiaztatzen dutenek, 
kopuru berdina jasoko dute.

— Eskaeren balorazioa eta laguntzen proposamena euskara teknikariak landuko du.

— Diru-laguntzen muga dagokion aurrekontuan horretarako ezarritakoak adieraziko du.

— Ezingo da benetako kostua baino diru-laguntza handiagorik lortu.
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SEIGARRENA. Diru-laguntzen ordainketa:

Alkateak, egindako laguntzen proposamena ontzat hartu eta gero, diru-laguntzaren ehuneko 
ehuna ordainduko da.

ZAZPIGARRENA. Eskaerak aurkezteko epea eta modua:

7.1. Diru-laguntza hauek lortzeko interesa duenak honako hau aurkeztu beharko du:

• Eskatzailearen NAren fotokopia.

• Egin duen ikasketen matrikularen fotokopia.

• Kontu korronte zenbakia eta titularraren izena eta abizenak.

• Zinpeko aitorpena adieraziz ez dela 38/2003 Legearen, Dirulaguntzen Lege Orokorraren IV 
Tituloan jasotako arau-hauste batengatik zigortua izan.

• Ogasuneko eta Segurantza Sozialeko ziurtagiriak, eskatzaileak zerga betebeharrak egunean 
dituela egiaztatzen dutenak.

• Xede berdinerako beste diru-laguntzaren bat jasoz gero, diru-laguntzaren ordainagiria eta 
garraioaren kostuaren justifikazioa.

Azken dokumentua zinpeko aitorpen batek ordezkatu dezake, 38/2003 Legearen, Dirulagun-
tzen Lege Orokorraren, Erregelamenduaren arabera.

Diru-laguntza hauek jasotzeko eskaera egiteak dakar oinarri hauetan ezarritakoa espresuki 
zein formalki onartzea.

Ezin izango dituzte diru-laguntza hauek eskuratu Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorrak IV. tituluan aipatzen dituen arau hausteengatik zigorra izan dutenek.

Erakunde eskatzaileei ohartaraziko zaie aurkeztutako agirietan emandako datuak oinarri 
hauek arautzen duten deialdiko diru-laguntzak emateko prozeduran soilik erabiliko direla, in-
darrean dagoen datu pertsonalen babesari buruzko araudiarekin bat.

Aurkeztutako eskabideek adierazi diren baldintzak betetzen ez badituzte, interesatuei ohar-
taraziko zaie hutsuneak hamar egunetako epean zuzendu ditzaten, eta honela egiten ez badute, 
eskaera artxibatu egingo da, ezetza emandakotzat joz.

7.2. Eskaerak Aramaioko Udalak aterako duen eredu normalizatuaren arabera aurkeztuko 
dira, behar bezala beteta, 7.1. artikuluan jasotzen diren agiriekin batera. Eskaerak aurkezteko 
epea 2019ko uztailaren 19an bukatuko da, hori barne.

7.3. Eskabideak Aramaioko Udalaren bulegoetan aurkeztuko dira, bulego ordutegian 
(9:00etatik 14:30etara). Honek ez du eragozten 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena 16.4. artikuluan ezarritakoa bete behar izatea.

ZORTZIGARRENA. Ulertzeko modua:

Oinarri hauek nola ulertu behar diren argi ez badago, Aramaioko Udaleko Euskara eta 
Hezkuntza Batzordeak ebatziko du zalantza.

BEDERATZIGARRENA. Organo eskuduna:

9.1. Euskara eta Hezkuntza batzordea izango da espedientearen jarraibideak emango dituen 
organoa. Alkatea izango da diru-laguntzen ebazpena egingo duen organoa.

9.2. Deialdi honi eta deialdi honetatik sortutako administrazio-egintza guztiei aurka egingo 
ahal izango zaie, 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkidearenak, ezarritako egoera eta eratan.

9.3. Eskatzaileari ez zaio entzunaldi izapiderik aitortuko, eskatzaileak aurkeztutako gertaerak 
eta agiriak baino ez baitira kontuan hartuko ebazpenean.
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Esp. Kod./Cód. Exp.: 2019EDLK0005
Gaia/Asunto: DIRULAGUNTZA IKASLEENTZAT GARRAIO GASTUETARAKO

ESKAERA ORRIA / HOJA DE SOLICITUD

Garraio gastuetarako dirulaguntzak / Subvenciones para gastos de transporte
2019KO DEIALDIA / CONVOCATORIA 2019

ESKATZAILEAREN DATUAK (ikaslearenak, baldin eta hura adinez nagusia bada; bestela, 
aitarenak, amarenak edo tutorearenak)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (del alumno/a, siempre y cuando sea mayor de edad; 
en caso contrario, del padre, madre o tutor)
NAN / DNI: 
Izena / Nombre:  
1. abizena / Apellido 1º: 
2. abizena / Apellido 2º:  
Helbidea / Domicilio:  
Telefonoa / Teléfono:  

IKASLEAREN DATUAK (goiko datuak berdinak baldin badira, ez bete)
DATOS DEL ALUMNO/A (si coinciden con los datos arriba mencionados, no cumplimentar)
NAN / DNI: 
Izena / Nombre: 
1. abizena / Apellido 1º: 
2. abizena / Apellido 2º: 
Helbidea / Domicilio: 
Telefonoa / Teléfono: 

IKASKETEN IDENTIFIKAZIO DATUAK
DATOS IDENTIFICATIVOS DE ESTUDIOS
Ikasketak / Estudios:
Ikastetxea / Centro: 
Hiria / Población: 
Egindako ikasmaila / Curso realizado: 

ESKATZAILEAREN BANKETXEAREN DATUAK
DATOS BANCARIOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Banketxea/Entidad Bancaria Kontu zk. (20 digitu) / Nº de Cuenta (20 dígitos): 

BESTELAKOAK: 
Jasotzen al duzu helburu honetarako beste laguntzarik? ¿Recibe otras ayudas para la misma 
finalidad? ………………………….
Zein erakundek ematen dizu dirulaguntza? / ¿Qué entidad concede la ayuda?
…………………………………………………
Dirulaguntzaren zenbatekoa / Importe de la ayuda concedida ……………………….

Data eta lekua/ fecha y lugar __________________________
Eskatzailearen sinadura / Firma de la persona solicitante
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Esp. Kod./Cód. Exp.: 2019EDLK0005
Gaia/Asunto: DIRULAGUNTZA IKASLEENTZAT GARRAIO GASTUETARAKO

ZINPEKO AITORPEN EREDUA / MODELO DECLARACIÓN JURADA

Eskatzaileak aitortzen du:
a. Azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, diru-

laguntzetarako lege orokorrak, 13 artikuluan 
ezarritako diru-laguntzak jasotzeko debeku 
kasuetatik kanpo dagoela. 

b. Indarrean dauden xedapenek ezarritako Zerga eta 
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak 
eguneratuak dituela. Baita ere, Aramaioko 
Udalarekikoak.

La persona solicitante declara:
a. No encontrarse incurso en ninguna de las 

prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones 
establecidas por el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

b. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes; así 
como en lo concerniente al Ayuntamiento de 
Aramaio.

Baimena: Baimena ematen diot Udalari nire zerga ordainkizunak 
(Foru Ogasuna eta Udal Zerga Biltegiko Atala) eta Gizarte 
Segurantzaren aurrean eguneratuak dauzkadala egiaztatzeko 
beharrezkoak diren aztertze lanak egiteko. Hala nola, Gizarte 
Segurantzan nire lan bizitzarren datuak eskatzeko.

Autorización: Autorizo al Ayuntamiento a que realice la 
comprobación del cumplimiento de mis obligaciones tributarias 
(Hacienda y Recaudación municipal) y frente a la Seguridad Social 
y a que solicite los datos de mi vida laboral a la Seguridad Social.

Datu babesari buruzko oinarrizko informazioa Información básica sobre Protección de Datos
Arduraduna Aramaioko Udala Responsable Aramaioko Udala
Helburua Diru-laguntza kudeaketa Finalidad Gestión de la subvención
Legitimazioa Interesdunaren onarpena Legitimación Consentimiento del/de la interesad@

Hartzaileak Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, 
legeak agindu ezean Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo 

obligación legal

Eskubideak

Datuak atzitzeko, zuzentzeko eta 
ezabatzeko; bai eta beste eskubide 
batzuk ere, informazio osagarrian 
azaltzen denez

Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos, como se explica en la 
información adicional

Informazio 
osagarria

Datu babesari buruzko informazio 
osagarria eta zehatza eskura dezakezu 
gure web orrian: http://www.aramaio.eus

Información 
adicional

Puede consultar más información adicional 
y detallada sobre protección de datos en 
nuestra página web: 
http://www.aramaio.eus

Araudia:

Datuak Babesteko Erregelamendu 
Orokorra (2016/679 Erregelamendua 
(EB), 2016ko apirilaren 27koa, 
Europako Parlamentuarena eta 
Kontseiluarena, datu pertsonalen 
tratamenduari eta datu horien zirkulazio 
askeari dagokienez pertsona fisikoak 
babesteari buruzkoa).

Referencia legal

Reglamento general de protección de datos 
(Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos).

 IRAKURRI dut atzean dagoen datuen babeserako oinarrizko informazioa eta ONARTZEN dut bertan 
adierazten zaidana. 
HE LEIDO la información básica sobre protección de datos descrita a continuación y manifiesto mi 
CONFORMIDAD con lo solicitado. 

Lekua eta data/ lugar y fecha __________________________
Eskatzailearen sinadura / Firma de la persona solicitante
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