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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ASPARRENEKO UDALA

Dirulaguntza deialdia, 2018an gizartetik baztertuta egotearen ondorio ekonomikoak arintzeko

Asparreneko udalbatzak 2018ko martxoaren 1ean egindako ohiko bilkuran onartu zituen 
2018an gizartetik baztertuta egotearen ondorio ekonomikoak arintzeko dirulaguntza deialdia 
arautzen duten oinarriak.

Bat etorriz Dirulaguntzen Lege Orokorrak 9. artikuluan xedatutakoarekin, argitaratu egiten 
dira oinarri horiek, denek jakin dezaten eta interesdunek eskaerak aurkez ditzaten.

Dirulaguntza deialdiaren oinarriak, 2018an gizartetik baztertuta 
egotearen ondorio ekonomikoak arintzeko 

Deialdi honen xedea da gizartetik baztertuta egotearen ondorio ekonomikoak arintzeko 
norbanako pertsona fisikoei laguntzak ematea.

Deialdiaren arauak dira: oinarri hauek eta dagokien udal ordenantza; azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorra, dirulaguntzena; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua; eta Asparreneko 
Udalaren dirulaguntzen plan estrategikoa.

Oinarri hauek arautzen dituzten dirulaguntzen kudeaketa printzipio hauen arabera egingo 
da: publizitatea, gardentasuna, norgehiagoka, objektibotasuna, berdintasuna eta bereizkeriarik 
eza; bai eta beste hauen arabera ere: eraginkortasuna zehaztutako helburuak betetzean eta 
efizientzia baliabide publikoen esleipenean eta erabileran.

1. ARTIKULUA. Deialdiaren xedea eta helburua

Oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzen xedea da norbanakoei laguntzak ematea gi-
zarte bazterkeria egoerak saihesteko, senitartekoen joan-etorri gastuei dagokienez, epai irmoz 
edo era prebentiboan espetxean dauden Euskal Herriko pertsonak bisitatzeko.

2. ARTIKULUA. Pertsona eta entitate onuradunak

1. Pertsona edo entitate laguntzen onuradun izango dira Asparreneko udalerrian erroldatuta 
dauden pertsona fisikoak, lehentasun hurrenkera honetan:

— Ezkontidea edo harekin antzeko afektibitate harremanez lotutako pertsona.

— Seme-alabak.

— Gurasoak.

— Neba-arrebak.

— Aitona-amonak.

Eskatzailea ez badago sartuta zehaztutako zerrendan, egoera hori balioetsi egingo da. 
Edozein kasutan, balioespen hori beti ahaidetasunari lotuta egongo da.

Lehentasun hurrenkeran sartuta dauden pertsonek kanpoan uzten dituzte, laguntza jasotzeari 
dagokionez, lehentasun txikiagoko multzokoak diren pertsonak.

Bakarrik onuradun bat egon daiteke zigortuta edo aurreneurrizko espetxealdian dagoen 
pertsona bakoitzeko. Lehentasun hurrenkera berean bi pertsona edo gehiago suertatzen badira, 
bakarrik zaharrena hartuko da aintzat.
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Ezingo dituzte laguntza horiek jaso lanbide arteko gutxieneko soldataren halako hiruko diru 
sarrerak dituztenek.

2. Ez dira onuradun izango azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, 13.2 
eta 13.3 artikuluetan jasotzen diren egoeraren batean daudenak.

3. ARTIKULUA. Aurrekontu zuzkidura

2018rako aurrekontu zuzkidura 1.000 eurokoa da, 231.480.002 aurrekontu aplikaziokoa.

Udalaren laguntza hauek bateragarriak dira pertsona onuradunek jaso ditzaketen beste 
batzuekin; hala ere, udalaren laguntzaren zenbatekoa ezin da izan, bakarrik nahiz beste 
dirulaguntza edo laguntza batzuekin batera, egindako jardueraren defizitaren kostua baino 
handiagoa.

4. ARTIKULUA. Dirulaguntzen zenbatekoa eta horiek emateko irizpideak

Laguntza hauek bakar-bakarrik baliatuko dira finantzatzeko joan-etorri gastuak, eta hala 
badagokio, egoitza gastuak, presoaren senideek espetxera egindako bisitek sortuak.

Bisitako zenbateko finko bat izango da laguntza, bisitatzen den espetxearen araberakoa, 
oinarri hauetan ezartzen diren moduluekin bat etorriz.

Jaso beharreko behin betiko zenbatekoak eta hasiera batean aurreikusitakoak ez dute zertan 
bera izan, baldin eta espetxe aldaketa batek modulu aldaketa bat ere badakar berekin.

Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoak espetxea dagoen lekuaren arabera aldatuko dira, 
eta kanpoan geratzen dira Hego Euskal Herrian daudenak. Horretarako, modulu hauek ezartzen 
dira:

— 1. modulua: Aragoi, Asturias, Madril, Gaztela eta Leon, Errioxa eta Kantabriako autonomia 
erkidegoak, eta Burgosko probintzia.

— 2. modulua: Katalunia, Gaztela-Mantxa, Valentzia, Extremadura, Murtzia eta Galiziako 
autonomia erkidegoak.

— 3. modulua: Andaluziako Autonomia Erkidegoa.

— 4. modulua: Kanariak eta Balear uharteak, eta Ceuta eta Melilla hiriak.

Hauek izango dira gehieneko zenbatekoak, moduluaren arabera:

— 1. modulua: 60 euro bisitako. Errioxa eta Burgos: 30 euro bisitako.

— 2. modulua: 105 euro bisitako.

— 3. modulua: 200 euro bisitako.

— 4. modulua: 420 euro bisitako.

Espainiatik kanpo dauden espetxeetako pertsonen familiak garraiatzeko laguntzetarako, 
Europar Batasuneko espetxeak distantzia geografikoaren arabera sailkatuko dira, 4. artikuluko 
moduluei parekidetuta. Europar Batasunetik kanpoko espetxeen kasuan, berriz, gehienez ere 
emango den dirulaguntza izango da joan-etorriaren benetako gastuen erdia.

5. ARTIKULUA. Aurkeztu beharreko agiriak

Eskatzaileek ondoren zerrendatzen diren agiriak aurkeztu behar dituzte:

a) Eskatzailearen NANaren fotokopia edo haren nortasuna frogatzen duen agiria.

b) Eskatzaileak presoarekin duen ahaidetasuna frogatzen duen agiria, eskubidea justifikatzeko.

c) Bisitatu behar den presoaren identifikazioa eta eskaera egiten den unean kondena 
betetzen ari den espetxea. Eskatzailea behartuta geratzen da, aldia amaitzean, balizko joan-eto-
rriak jakinaraztera.
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d) Eskatzailea Asparreneko Udalean erroldatuta dagoela ziurtatzen duen agiria.

e) Intereseko jo daitekeen beste edozein agiri.

f) Egindako bisita frogatzen duen agiria. Horretarako, espetxeko zuzendaritzak egindako ziur-
tagiria aurkeztu beharko da. Ziurtagiri hori ordezka daiteke zuzenbidez baliozkoa den eta bisita 
benetan egin dela frogatzen duen beste edozein agirirekin eta Udalak egindako egiaztapenekin.

g) Zinpeko aitorpena, helburu bererako jaso edo eskatutako bestelako laguntzena.

h) Ziurtagiria, eskatzaileak Gizarte Segurantzako betebeharrak eta zerga betebeharrak egu-
nean eta beteta dituelakoa; halakoaren faltan, zinpeko adierazpena, betebehar fiskal eta/edo 
tributuzkoetan egunean dagoelakoa. Ziurtagiri horiek eskatu egin ahal izango dira, egoki iritziz 
gero.

6. ARTIKULUA. Eskabideak aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea ekainaren 30ean bukatuko da, ordura arte egindako bisitetarako, 
eta abenduaren 29an, egun horretara arte egindako bisitetarako.

Agiriak Asparreneko Udalaren sarrera erregistro orokorrean aurkeztu behar dira, edo legez 
onartuta dauden bideetatik.

Eskaerak baldintza guztiak betetzen ez baditu, pertsona edo erakunde interesdunari eskatuko 
zaio zuzen dezala, hamar egun balioduneko epean, bat etorriz urriaren 1eko 39/2015 Legeak, ad-
ministrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 68.1 artikuluan xedatutakoarekin.

7. ARTIKULUA. Emateko eta ebazteko prozedura

Udalaren zerbitzu juridikoek txostena egingo dute laguntza eskaeren gainean eta organo 
eskudunak emango du dagokion ebazpena, eskaerak aurkezteko epea bukatu eta bi hilabeteko 
epean, beranduenik. Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, interesdunek ulertu 
ahal izango dute eskaera ezetsi egin dela.

Ebazpenean, baiezkoa bada, datu hauek agertuko dira: dirulaguntzaren zenbatekoa, 
ordaintzeko modua, eragindako programa edo jarduera, aurkeztu beharreko agiriak eta zein 
baldintzatan ematen den.

Dirulaguntza eman edo ezesteko ebazpena indarrean dagoen legerian xedatutakoaren ara-
bera jakinaraziko zaie eskatzaileei.

8. ARTIKULUA. Dirulaguntzak ordaintzea

Behin pertsona edo entitate interesatuei jakinarazita behin betiko ebazpen proposamena, 
30 eguneko epean ordainduko da lagundutako zenbatekoaren ehuneko 100.

Onuradunek oinarri hauetan jasotako betebeharrak eta zehaztapenak ez betetzeak 
dirulaguntza errebokatzea ekar dezake, eta emandako dirulaguntza itzultzeko prozedura apli-
katuko da, Asparreneko Udalaren dirulaguntzen ordenantzan araututakoaren arabera.

9. ARTIKULUA. Araudi aplikagarria

Oinarri hauetan jaso ez denerako, hauek aplikatuko dira: urriaren 1eko 39/2015 Legeak, admi-
nistrazio publikoen administrazio prozedura erkidearena; azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oroko-
rra, dirulaguntzena; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua; dirulaguntzen udal ordenantza; 
eta aplikatzekoak diren gainerako arauak.

Deialdi honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean 
Gasteizko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; 
bestela, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa erabakia hartu duen organoari berari, hilabeteko 
epean, ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
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10. ARTIKULUA. Datu pertsonalen babesa

Bat etorriz abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, datu pertsonalen babesekoak, eta 
otsailaren 25eko 2/2004 Legeak, erakunde publikoen jabetzako datu pertsonalen fitxategienak 
eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzearenak, xedatutakoarekin, deialdi hau izapidetzeko 
bildutako datu pertsonalak Asparreneko Udalaren fitxategian jasoko dira, zeina sartuta baitago 
Asparreneko Udalaren datu pertsonalen fitxategien sorrera eta aldaketa arauan.

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkatzeko eskubideak erabiltzeko Asparre-
neko Udalera jo behar da.

Era berean, deialdi honetara aurkeztu diren pertsonek baimena ematen diote Asparreneko 
Udalari egiazta ditzan beste organismo publiko batzuetan aurkeztutako agirietan emandako 
datuak.

Araia, 2018ko martxoaren 6a

Alkatea
CONSUELO AUZMENDI JIMENEZ
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