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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Organismo Autonomoak

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA

Gizarteratze Ibilbideetan parte hartzen duten pertsonentzako dirulaguntzen 2016ko deialdia

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Administrazio Kontseiluak, 2016ko ekainaren 21ean 
egindako bilkuran, laguntza deialdi hau onartzea eta argitaratzea erabaki du. Hona hemen 
deialdia arautuko duten

OINARRIAK

1. oinarria. Deialdiaren xedea

Arabako Lurralde Historikoan, Gasteizko udalerrian izan ezik, 2016an gizarteratze ibilbideetan 
parte hartzen duten pertsonentzako dirulaguntza eskaerak aurkezteko epea irekitzea, Diputatuen 
Kontseiluaren ekainaren 12ko 32/2012 Foru Dekretu bidez (ALHAO, 72 zk., 2012ko ekainaren 
22a) onartutako araudiaren arabera. Epe hori deialdi hau ALHAOn argitaratzen denean hasi eta 
2016ko abenduaren 31n bukatuko da.

Honako hauek dira diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak (32/2012 FDren 3. artikulua):

a) Prestakuntza aldiak egiteko joan-etorriek eta Arabako Lurralde Historikoan gizartetik ba-
ztertuta dauden pertsonen gizarteratze beharrak asetzeko dauden zerbitzu edo eguneko zen-
troetan laguntza jasotzeko joan-etorriek sortutako gastuak.

b) Prestakuntza prozesu batean parte hartzen ari den pertsonaren menpeko diren pertsonak 
Arabako Lurralde Historikoan dauden zentro edo zerbitzuetan behar bezala zaindu eta 
atenditzeak sortutako gastuak.

c) B1 gidabaimena eskuratzeko beharrezkoa den prestakuntza teoriko eta praktikoaren on-
doriozko gastuak.

2. oinarria. Onuradunak. Baldintza orokorrak eta berariazkoak (32/2012 FDren 4. artikulua)

1. Gizarteratze ibilbideetan parte hartzen duten pertsonak izan ahalko dira prestazio hauen 
onuradun, baldin eta betekizun orokor hauek betetzen badituzte:

a) 18 urte baino gehiago eta 65 urte baino gutxiago izatea.

b) Zein udalerritan eskatzen den prestazioa, bertan erroldatuta egotea eta benetan bizile-
kua izatea, eskabidea aurkeztu baino 6 hilabete lehenagotik gutxienez, 3. artikuluko a) eta b) 
kontzeptuetarako, eta 3 urte lehenagotik gutxienez, aurreko artikuluko c) kontzepturako.

c) Gizarte bazterketaren diagnostiko soziala edukitzea.

d) Gizarteratze prozesuan egotea, eta gizarteratzeko hitzarmena edo banakako arreta plana 
formalizatuta edukitzea oinarrizko gizarte zerbitzuarekin.

e) Araudi honetako hirugarren artikuluan jasotzen diren gastu espezifikoei aurre egiteko 
adina baliabide ez izatea. Behar adina baliabide ez dutela ulertuko da 3. oinarrian eskatzen diren 
baldintzak betetzen badituzte (32/2012 FDren 6. artikulua).

2. Laguntza motaren bat jaso ahal izateko bete behar diren baldintza berariazkoen artean, 
honako hauek ezartzen dira:
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a) Prestakuntza aldietan parte hartzeko joan-etorriek sortutako gastuak ordaintzeko eskatzen 
baldin bada prestazioa, baztertu egingo dira maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren, 
hezkuntzarenaren, arabera ofizialak diren ikasketa guztiak.

b) Pertsona zaintzailea prestakuntza prozesu batean parte hartzen ari den bitartean haren 
mendeko pertsonak behar bezala zaintzeko eta arreta emateko gastuetarako prestazioa eskatzen 
denean, prestazioa emango da baldin eta ezinezkoa bada familia unitateko beste kideren batek 
mendeko pertsonak zaintzea. Ezinbestekoa izango da legezko lan kontratua egitea, azaroaren 
14ko 1620/2011 Errege Dekretuak, familia-etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lan-harremana 
arautzen duenak, xedatutakoaren arabera; edo, bestela, zerbitzu prestazioa formalizatzea.

c) B1 gidabaimena eskuratzeko beharrezkoa den prestakuntza teoriko eta praktikoaren on-
doriozko gastuak ordaintzeko prestazioa eskatzen denean, baldintza hauek bete beharko dira:

— 25 urte baino gehiago izatea. 18 eta 25 urte bitartekoak arau horretatik salbuetsiko dira 
baldin eta ekonomikoki euren kargu badute adingaberen bat edo gutxienez ehuneko 33ko 
desgaitasuna edo 1. mailako 1. graduko mendekotasun kalifikazioa duen helduren bat. — Espai-
niako nazionalitatea izatea, Europar Batasuneko herritarra izatea edo legezko egoiliar baimena 
izatea.

3. oinarria. Dirulaguntzaren zenbatekoa (32/2012 FDren 6. artikulua)

Honela kalkulatuko da prestazioaren gehieneko zenbatekoa:

a) Behar adina baliabide ez izatearen baldintza betetzat emateko, kontuan hartuko da hu-
rrengo baldintza guzti-guztiak bete behar direla:

— Eskatzaileak eta bere bizikidetza unitateko gainerako kideek hilean dituzten diru sarrerak 
txikiagoak izatea diru sarrerak bermatzeko errentaren (unitateko kideen arabera legokiekeen 
errenta) hileko zenbatekoa baino.

— Ez eskatzaileak ez bere bizikidetza unitateko beste inork ez edukitzea inongo ondasun 
higiezinik, ohiko etxebizitza izan ezik, eta ohiko etxebizitzak aparteko balioa ez izatea, arauz 
zehaztuko diren irizpideen arabera.

— Eskatzaileak eta bere bizikidetza unitateko gainerako kideek dituzten diru kopuru eta ba-
loreen zenbatekoa ezin da izan hau baino gehiago: batere baliabiderik eduki ezean bizikidetza 
unitateko kideen kopuru osoaren arabera sarrerak bermatzeko jasoko luketen errentaren hileko 
zenbatekoa halako lau.

— Bizikidetza unitatearen ondarearen balioa ezin da izan hau baino gehiago: batere baliabi-
derik eduki ezean gizarteratzeko eta gizarte babeserako diru sarrerak bermatzeko jasoko luketen 
errentaren urteko zenbatekoa halako lau.

b) Bizikidetza unitatea izango da diru sarrerak bermatzeko prestazioaren ondorioetarako 
une bakoitzean ezartzen dena.

c) Prestazioaren ehuneko 100eko finantzaketa ezartzeko zenbatekoa zehazteko, urtero Eusko 
Jaurlaritzaren agindu bidez diru sarrerak bermatzeko errentarako bizikidetza unitateko kideen 
kopuruaren arabera onartzen diren zenbatekoei erreparatuko zaie.

d) 2016an emango den zenbatekoa zehazteko, diruz lagundutako helburuaren kostuari behar 
den ehunekoa aplikatuko zaio, eskatzailearen eta bere bizikidetza unitateko gainerako kideen 
baliabideen maila kontuan edukiz.



2016ko uztailaren 6a, asteazkena  •  76 zk. 

3/4

2016-02401

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Honako taula hau aplikatuko da 2016ko ekitaldian:

BUKO KIDE KOPURUA
ORDAINDU DAITEKEEN GASTUAREN ZENBATEKOAREN EHUNEKOA

% 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0

1 625,58 750,70 875,81 1.000,93 1.126,04 >1.126,04

2 803,31 963,97 1.124,63 1.285,30 1.445,96 >1.445,96

3 edo gehiago 888,62 1.066,34 1.244,07 1.421,79 1.599,52 >1.599,52

4. oinarria. Dirulaguntzak emateko erregimena

Dirulaguntza hauek lehiaren araubideari jarraituz emango dira, deialdi irekian, soil-soilik 
segidako ebazpenak emateko deialdiak hartzen duen aldian, kreditu erabilgarria agortu arte.

5. oinarria. Eskaerak aurkeztea

Araudi honen xede diren laguntzak emateko prozedura interesdunak edo haren legezko 
ordezkariak eskaera egiten duenean hasiko da. Eskaera hori eredu normalizatuan egin behar 
da. Zein udalerritan bizi, hango oinarrizko gizarte zerbitzuetan jasoko da eredua, 32/2012 Foru 
Dekretuaren 7. artikuluan xedatutakoaren arabera.

6. oinarria. Finantzaketa eta ordainketa

Deialdi honen babesean emango diren laguntzak Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen 
2016ko aurrekontuko 80204.0421.480.00.15 partidaren kontura emango dira (“Gizarteratze 
ibilbideetan parte hartzen duten pertsonentzako laguntzak” izeneko partida), zeina, deialdi 
honetarako, 20.000,00 euroz hornitu baita.

Ordaintzeko modua, gastuak egiaztatzea eta laguntza mota bat baino gehiago pilatzen dire-
neko kasua 32/2012 Foru Dekretuaren 16., 17. eta 18. artikuluen arabera izapidetuko dira.

Prestakuntza prozesu batean parte hartzen ari den pertsonaren mendeko pertsonak behar 
bezala zaindu eta atenditzeari dagozkion laguntzak direnean, 32/2012 Foru Dekretuaren 17. ar-
tikuluan jasotakoaz gain, Gizarte Segurantzari dagozkion kuotak ordaindu izanaren egiaztagiria 
aurkeztu beharko da.

Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari dagokionez, Gizarte Ongi-
zaterako Foru Erakundeak ofizioz eskatuko dio Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari 
eskatzailea Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean dagoelako egiaztagiria, bai eta 
Foru Ogasunari ere eskatzailea zerga betebeharretan egunean dagoelako egiaztagiria ere, non 
eta, dirulaguntzaren zenbatekoa 800,00 euro baino gutxiago izanik, ez duen betebehar horiek 
zertan egiaztatu, 58/2004 Foru Dekretuak xedatutakoaren arabera salbuetsita egoteagatik.

7. oinarria. Eskaerak izapidetzea eta ebaztea

Gizartegintza Arloko Zuzendariordetza Teknikoak du prozedura ordenatzeko eta izapidetzeko 
eskumena, eta berak igorriko dio ebazpen proposamena Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko 
Zuzendaritza-kudeatzailetzari, organo horrek baitu eskumena ebazpena emateko haren zenba-
tekoaren arabera, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen egituraren eta funtzionamenduaren 
araudiak (Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 3ko 25/2012 Foru Dekretu bidez onartua) 25. 
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Jasotako eskaera guztiak aztertzeko, Balorazio Batzordea eratuko da, honako hauek 
osatua: Gizartegintza Arloko Zuzendariordetza Teknikoak, Arloko Programen Unitatearen 
koordinatzaileak eta prestazioaren arduraduna den gizarte langileak. Batzorde horrek egingo 
ditu txosten teknikoak eta ebazpen proposamenak.

Ematen den ebazpenaren bitartez, eskatutako prestazioa onartu ala ukatuko da, eta bertan, 
honako alderdi hauek jaso beharko dira:
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a. Prestazioa ematea egokia den ala ez eta baterako edo besterako arrazoiak.

b. Prestazioaren modalitatea eta hura emateko epea.

c. Emango den prestazioaren zenbatekoa eta zer eratan ordainduko den.

Gehienez ere hilabete izango da eskaerak ebazteko, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundean 
eskaera sartzen denetik aurrera. Epe zenbaketa horretarako, ez da kontuan hartuko espedientea 
etenda egondako denbora, baldin eta etete horren kausak eskatzaileari egotzi ahal bazaizkio.

Epe hori berariazko ebazpenik gabe igarotzen bada, eskaerari ezezkoa eman zaiola ulertuko 
da, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak berariaz ebazteko duen betebeharra gorabehera.

Ebazpenak nahikoa arrazoituta egon beharko du eta eskaera egin duen pertsonari helaraziko 
zaio, eta bertan adieraziko da ebazpenaren kontra Foru Erakundeko Administrazio Kontseiluaren 
aurrean gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko dela, 30/1992 Legeak, herri administrazioen 
araubide juridiko eta administrazio prozedura erkidearenak —4/1999 Legeak aldatua— 114. 
artikuluan xedatutakoaren arabera.

8. oinarria. Datu pertsonalen tratamendua

1. Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, datu pertsonalak babestekoak, xedatutakoa 
betez, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak «Gizartegintzarako laguntzak» izeneko fitxategi 
batean sartuko ditu deialdi honetan arautzen diren dirulaguntzetarako eskabideetatik ateratako 
datu pertsonalak; fitxategi hori bere titularitatekoa du, eskabideak kudeatzeko baliatzen du, eta 
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Administrazio Kontseiluaren erabaki batek arautzen 
du (2011ko urriaren 18ko Erabakia, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen datu pertsonalen 
fitxategiak arautzen dituena, ALHAOren 150/2011 zenbakian argitaratua).

2. Halaber, interesdunek, nahi izanez gero, datuetan sartzeko edo datuak zuzentzeko, 
deuseztatzeko edo haien aurka egiteko legeak ezarritako eskubideak erabil ditzakete, Gizarte 
Ongizaterako Foru Erakundeari idazkia bidalita (Diputazio kalea 13, 01005, Gasteiz).

9. oinarria. Azken klausula

Deialdi honen oinarriak arau hauen mende egongo dira erabat: 3/1997 Foru Araua, otsailaren 
7koa, Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntza eta transferentziena; 38/2003 Lege Orokorra, 
azaroaren 17koa, dirulaguntzena; Diputatuen Kontseiluaren 32/2012 Foru Dekretua, ekainaren 
12koa; eta aplikazio orokorrekoak diren gainerako guztiak.

Gasteiz, 2016ko ekainaren 21a

Administrazio Kontseiluko lehendakaria
BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ
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