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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUIAKO UDALA

Kontzejuentzako, eta 2018-2019 ikasturterako garraiorako, ikasketetan laguntzeko eta forma-
ziorako dirulaguntza deialdia

Udalbatzak 2019ko maiatzaren 9an egindako bilkuran honako hau erabaki zuen:

1. Udalerriko kontzejuentzako, eta 2018-2019 ikasturterako garraiorako, ikasketetan lagun-
tzeko eta formaziorako dirulaguntza deialdia, eta aipatutako dirulaguntzak arautzen dituzten 
oinarriak, Alkatetzak proposatutako aldaketak jasota.

2. Akordio honetan araututako diru-laguntzak, 943.734.000, 165.434.000, 163.227.030, 
338.434.000, 410.227.011, 134.434.000, 943.434.000, 943.734.010 eta 326.481.020 partiden kar-
gura ordainduko dira.

3. Deialdi horiek ALHAOn argitaratzea.

Erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Vito-
ria-Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegi egokian (txandaren arabera), eta ho-
rretarako bi hileko epealdia egongo da erabakia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Dena den, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu aurretik aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio argitaratutako berariazko ebazpena eman duen organoari, 
eta horretarako hilabeteko epealdia egongo da hura argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Murgian, 2019ko maiatzaren 30ean

Alkate-udalburua
UNAI GUTIÉRREZ URKIZA

Kontzejuentzako diru-laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak, bere eskumenen 
arloetarako, bai eta azpiegituretarako eta kontzejuaren jabetzakoak izan ez 

arren herriaren zerbitzurako diren higiezinen mantentze lanetarako ere 

1. Deialdiaren helburua

Diru-laguntzen bidez, udalerriko toki erakundeekin lankidetzan aritzea, aurrekontu mugen 
barruan, honakoak egiteko: haien azpiegiturak hornitu eta jartzeko, hobetzeko, berriztatzeko, 
handitzeko, eta, kontzejuen jabetzakoak izan ez arren, herriaren zerbitzurako erabiltzen diren 
higiezinen mantentze lanak egiteko, eta horretaz gain, zerbitzu egokiak emateko, herritar guztien 
bizitza maila hobetzen laguntze aldera, baldintza berberetan. Horretarako, udal lurralde osoan 
garapen eraginkor, berdintsu eta koherentea izateko ahaleginak egingo dira.

2. Onuradunak

Diru-laguntzen onuradun izan daitezke Zuiako udalerrian legez eraturik dauden toki erakunde 
edo administrazio batzar guztiak, bakoitza bere eskumenen eta azpiegituren eremuan, bai eta 
erakunde horiek kontzejuen jabetzakoak ez diren higiezinen mantentze lanak egiten dituztenean 
ere, herriaren zerbitzurako erabiltzen badira.
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3. Diruz lagundu daitezkeen programak

Udalerri honetako kontzejuen eskumeneko azpiegitura eta zerbitzuei dagozkien ondorengo 
arloek jaso ahal izango dute diru-laguntza:

3.1. Kontzejuaren titularitateko ondasunetan egiten diren obrak eta inbertsioek: laguntza 
lerro hauen bidez lortu nahi da kontzejuei erraztasunak ematea eta administrazioak motibatzea 
azpiegiturak, zerbitzuak eta ondare ondasunak hobetzeko, beti ere haien herritar guztien onura 
helburu dutela, iraunkortasun eta lurralde orekaren irizpideen pean.

3.1. atalari dagozkion programa eta proiektuetarako eskabideak aurkezteko epearen azken 
eguna 2019ko azaroaren 29a izango da, eta egun horretara arte eta urtean zehar obretarako 
beharrezkotzat jotzen diren eskaerak aurkeztu ahal izango dira.

Ezarritako lehentasun hurrenkeraren arabera, honako atalak desberdindu daitezke definizio 
honetan:

a) Arabako Foru Aldundiaren obra eta zerbitzuen foru planaren barruan finantzatutako obrek 
eta inbertsioek zein obra txikiei dagozkienek, lehendik jasotakoaren diru-laguntza osagarria 
izango dute, hain zuzen, foru erakundeak diru-laguntza hori emateko kontuan hartu duen eta di-
ruz lagun daitekeen aurrekontuaren ehuneko 98 artekoa. Portzentaje horretan proiektua idazteari 
eta teknikarien zerbitzu-sariei dagokien diru-laguntza osatuko da. Diru-laguntza hori bateragarria 
izango da Kontzejuak beste edozein Erakunde, Entitate edo Organismotik jaso ditzaketen beste-
lako laguntza publiko edo pribatuekin. Elkarren artean bateragarriak izango dira diru-laguntzak, 
obra edo zerbitzuaren ehuneko 100etik gorakoak direnean izan ezik. Horrelakoetan, Udalaren 
kargurako ekarpena ehuneko 100 horretara heldu arte gutxituko da.

b) Hainbat erakunderen eta programen diru-laguntza, gutxienez aurrekontu osoaren ehu-
neko 20koa, izan duten ekipamenduetarako inbertsio eta erosketek aldearen ehuneko 50eko 
diru-laguntza izango dute, 30.000 euroko mugarekin kontzejuko eta urteko. Portzentaje be-
reko diru-laguntza jasoko dute proiektua idazteak eta lanaren zuzendaritzak, legeak horiek 
eskatzekotan.

c) Helburua energia berriztagarriak eta energia-eraginkortasuna dituzten jarduketetan, di-
ru-laguntza aurrekontuaren ehuneko 50 artekoa izango da. Jarduketen helburua edateko uraren 
kudeaketa eta ingurumenaren babesa badira, diru-laguntza aurrekontuaren ehuneko 25 artekoa 
izango da. Ehuneko 50 eta ehuneko 25eko portzentaje bereko diru-laguntza jasoko dute proie-
ktua idazteak eta lanaren zuzendaritzak, legeak horiek eskatzekotan.

d) Beste entitate eta erakunde batzuek diruz lagundu gabeko gainerako obrek eta ekipamen-
duek aurrekontu osoaren ehuneko 18ko diru-laguntza izango dute. Ehuneko 18ko portzentaje 
bereko diru-laguntza jasoko dute proiektua idazteak eta lanaren zuzendaritzak, legeak horiek 
eskatzekotan.

e) Kontzejuaren titularitateko ondasunen mantentze lanek aurrekontu osoaren ehuneko 
18ko diru-laguntza izango dute.

f) Ehuneko 50eko diru-laguntza emango zaio, beste erakunde bat (Udala, Eusko Jaurlaritza, 
Aldundia, URA,...) bere lurralde-eremuan egiten ari den lanez baliatuta, beste zerbitzu 
batzuetarako kanalizazioak sartu edo lurperatzeko lanak egiten baditu. Batzordeak hartuko du 
diru-laguntza hori emateko erabakia eta erakundeari lehenbailehen jakinaraziko zaio.

Deialdiaren aurrez aurreko 10 urteetan diru-laguntza jaso duen inbertsorik ez da diruz lagun-
duko, ezta aurreko 10 urteetan diru-laguntza jaso duen inbertsioaren helburua aldatzen duenik 
ere, ezinbestekoa ez bada behintzat eta, betiere, eskaera aztertuta.

Altzarietarako diru-laguntzen kasuan, dagokion zerbitzua funtzionatzeko beharrezkoa den 
ekipamendua diruz lagunduko da, merkatuko batez besteko kalitateari dagokion prezioaren 
arabera.
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3.2. Argiteria publikoa: urteko gastuaren ehuneko 95eko diru-laguntza. Diru-laguntza honen 
helburua da kontzeju bakoitzak arlo horretan egindako gastuan laguntzea, kaleko argiteria pu-
blikoan energia kontsumoa murrizteko xedea duten inbertsioak eta jarduketak egitea sustatuz 
eta aldarrikatuz, Zuiako energia eraginkortasuna eta indarra hobetze aldera.

Emandako diru-laguntza kobratzeko eskubidea izateko, kontzejuek aurreko urteko abendutik 
indarreko urteko azarora arteko gastuen jatorrizko fakturak eta horien fotokopiak (konpultsatuak 
izan daitezen) aurkeztuko dituzte indarrean den urteko abenduaren 13 baino lehen.

3.3. Kultura eta jai arloko jardueretarako diru-laguntzak: atal honen bidez, kontzejuetako 
kultur eta jai arloko jarduerak bultzatu nahi dira eta jarduera horiek sor ditzakeen gastuetan 
lagundu, auzokoen arteko harremanak eta herritarren talde zentzua sustatuz, bai kontzejuen 
barruan, bai kontzejuz kanpo ere. Era berean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunezko 
partaidetza eta generoen ohiko rolen haustura sustatu nahi da. Horien barruan, honakoak 
desberdintzen dira:

a) Urteko kopuru finkoa: Kontzeju edo jai batzorde bakoitzari 500 euroko diru kopuru finkoa 
emango zaio herriko jaiak ospatzeko. Horretarako baldintzak bi izango dira: jai egitaraua aurkez-
tea, eta, bertan, ez jasotzea aisialdi- edo kultur-ekintzarik, emakumeen kontrako diskriminazioa 
eta/edo hauen kontrako indarkeria, bere modu ezberdinetan, gauzatzen dituztenik.

b) Kultur ekitaldiak: ehuneko 50eko diru-laguntza izango dute jai egitarauaren barruan egon 
eta kultur izaera nabarmen eta argia duten ekitaldiek sortutako gastuek. Gehieneko muga 3.500 
eurokoa izango da. Dirulaguntzatik kanpo geratuko da emakumeen kontrako diskriminazioa eta/
edo honen kontrako indarkeria, bere modu ezberdinetan, gauzatzen duen edozein programa.

Diru-laguntza hori ehuneko 70eraino helduko da, gehieneko muga 3.500 eurokoa dela, 
hizkuntza normalizazioaren eta sustapenaren mesedetan, jarduera hori osorik euskaraz 
burutzen bada.

Era berean, administrazio batzarrek, beren urteko egitarauaren barruan, beste kultura jar-
duera batzuk sustatu ahal izango dituzte, eta laguntza jaso ahal izango dute horren interesean 
oinarrituta.

c) Zuzeneko kontzertuak eta musika eta DJ: ehuneko 50eko diru-laguntza emango da zuze-
neko musika emanaldiek, gehienbat, berbenek, kontzertuek eta errezitaldiek sortutako gastue-
tarako. Gehieneko muga 1.500 eurokoa da administrazio batzar bakoitzeko.

Ez da inolaz ere diru-laguntzarik emango janariek, garaikurrek, opariek eta sariek sortutako 
gastuetarako.

Era berean, administrazio batzarrek honakoak aurkeztu ahal izango dituzte: jai batzorde 
bakarra dagoela egiaztatzen dituzten agiriak eta horren izenean egindako kudeatzeko ardura. 
Diru-laguntzei buruzko agiri guztiek administrazio batzarraren oniritzia izango dute, eta horixe 
izango da erantzule subsidiarioa.

Emandako diru-laguntzak jasotzeko eskubidea izateko, kontzejuek jarduera horiek hasi au-
rretik eta, beti ere, azaroaren 29a baino lehen, herriko jaietako egitarauan jasotako jardueren 
aurrekontua aurkeztuko dute. Egitarau hori bukatu ondoren eta, beti ere, jarduneko urteko 
abenduaren 31 baino lehen, honakoak aurkeztuko dira: kasuan kasuko diru kopuruen jatorrizko 
fakturak, ordainagiriak eta horien guztien kopiak, konpultsatzeko.

3.4. Kale eta bideen garbiketa: kontzejuaren hirigunea osatzen duten kale, bide eta urbani-
zatuen dauden eremuetan sasiak kendu eta horiek erabat garbitzeko eta arekak eta erregistroak 
garbitzeko bi jarduketari dagokien gastuaren diru-laguntza. Garbiketa-lan horiek behar bezala 
egin ahal izateko, administrazio batzarrak eta udalak zein eremu garbituko diren adostuko dute, 
horiek behar bezala mugatuta. Ekarpen hau udalak zuzenean zerbitzua emanez egingo da.
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3.5. Nekazaritza eta abeltzaintza bideen sarearen mantentze lanak egitea: atal honi buruzko 
kasuan kasuko partidarekin, ehuneko 50eko partaidetza izango da hala erabakitzen duten 
kontzejuen nekazaritza eta abeltzaintza bideen garbiketan. Onik zaintzeko irizpideetan oinarri-
turik, garbiketa horrek, hau da, areketatik sastrakak kentzeak, behar bezalako maiztasuna izango 
du, eta enpresa bakarra kontratatuko da lan hori egiteko. Lehentasuna emango zaio herriko 
enpresaren bati lan hori esleitzea.

Diru-laguntza hori eskuratzeko, kasuan kasuko ekainaren 28 baino lehen dagokion eskaera 
aurkezteaz gain, kontzejuek hitz eman behar dute gutxienez bi (2) urterik behin egingo dutela 
kontzeju sare osoko nekazaritza bideen garbiketa.

Azpiegitura horien mantentze lanak behar bezala egin ez dituzten kontzejuek etorkizunean 
diru-laguntza horiek eskuratu nahi izanez gero, lan horiek sortutako gain kostua ordaindu behar 
dute.

3.6. Neguko kanpaina: kontzejuaren titularitateko kaleetatik elurra kentzeko gastuaren ehu-
neko 50eko diru-laguntza, makinak erabiltzearen prezioa orduko 60 eurokoa (BEZa aparte) dela 
oinarri hartuta. Udalaren titularitateko kaleak direnean, diru-laguntza gastu osorako izango da.

Emandako diru-laguntza kobratzeko eskubidea izateko, kontzejuek honakoak aurkeztu behar 
dituzte abenduaren 13a baino lehen: gastuari dagozkien diru kopuruen jatorrizko fakturak edo 
ordainagiriak eta horien fotokopiak, konpultsatzeko. Neguko kanpaina aurreko urteko abendua-
ren 1etik indarreko urteko azaroaren 30era artekoa izango da.

3.7. Kudeatze gastuetarako diru-laguntza orokorra: administrazio batzar guztiek jasoko dute 
urtea bukatu baino lehen landa eta hiri ondasun higiezinen gaineko zerga dela-eta udalari or-
daindu dioten diru kopuruaren ehuneko ehuna, diruzainak zerga hori kobratu izana adierazten 
duen egiaztagiria egin eta gero.

3.8. Jabetza Erregistroan ondasun eta eskubideen inbentarioa eta ondasunen inskripzioa 
eguneratzea. Gehienez ere, kostuaren ehuneko 50eko diru-laguntza emango da. Kontzejuek 
helburu honetarako eskaerak 2019ko irailaren 30era eskatuko dituzte.

4. Diruz lagundu daitezkeen beste programa batzuk

Parrokia elizan egindako mantentze lanak: lan horren ehuneko 18.

Deialdiaren aurrez aurreko 10 urteetan diru-laguntza jaso duen inbertsorik ez da diruz lagun-
duko, ezta aurreko 10 urteetan diru-laguntza jaso duen inbertsioaren helburua aldatzen duenik 
ere, ezinbestekoa ez bada behintzat eta, betiere, eskaera aztertuta.

Deialdi honetan parte har dezakete udalerriko kontzejuek, kontuan izanik parrokiaren hi-
giezina herriaren zerbitzura lotuta daudela.

Onuradunek eskatzen zaien informazio oro emateko betebeharra dute. Beharrezkoa da aldez 
aurretik gotzainak kontzejuari lan horiek egiteko baimena ematea.

Diru-laguntza eskatzeko epea azaroaren 29an amaituko da.

5. Aurrekontu kreditua

Diruz lagundu daitezkeen beste programa batzuk izeneko 3.1 atalean eta 4. puntuan adierazi-
tako diru-laguntzei dagokienez, hona Zuiako udalaren 2019ko gastuen aurrekontutik gastu horie-
tarako erabiliko den partida: “administrazio batzarrentzako diru-laguntzak” izeneko 943734000 
partida, 200.000 eurokoa.

3.2 eta 3.4 ataletako diru-laguntzei dagokienez, hona Zuiako udalaren 2019ko gastuen au-
rrekontutik gastu horietarako erabiliko diren partidak: bata, “administrazio batzarrentzako di-
ru-laguntzak argiteri publikorako eta garbiketarako” izeneko 165434000 partida, 70.000 eurokoa, 
eta, bestea, kaleen garbiketa, udala eta kontzejuak (udalak zuzenean emandako zerbitzu bat 
baita) izeneko 163227030 partida.
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3.3 ataleko diru-laguntzei dagokienez, hona Zuiako udalaren 2019ko gastuen aurrekontutik 
gastu horietarako erabiliko den partida: “administrazio batzarren jaietarako diru-laguntza” 
izeneko 338434000 partida, 27.000 eurokoa.

3.5 ataleko diru-laguntzei dagokienez, hona Zuiako udalaren 2019ko gastuen aurrekontu-
tik gastu horietarako erabiliko den partida: nekazaritza eta abeltzaintza bideak garbitzeko di-
ru-laguntza izeneko 410227011 partida, 15.000 eurokoa. Udalak 8.000 euroko ekarpena egingo 
du eta gainerakoa kasuan kasuko kontzejuek.

3.6 ataleko diru-laguntzei dagokienez, hona Zuiako udalaren 2019ko gastuen aurrekontutik 
gastu horietarako erabiliko den partida: “kontzejuentzako diru-laguntza elurra kentzeko” izeneko 
134434000 partida, 10.000 eurokoa.

3.7 ataleko gastuetarako, hona Zuiako Udalaren 2019ko gastuen aurrekontutik erabiliko den 
partida: “diru-laguntzak, administrazio batzarrak” izeneko 943434000 partida, 6.104,00 eurokoa.

Azkenik, 3.8. Ondasun eta eskubideen inbentarioa eguneratu eta ondasunak jabetza-erre-
gistroan inskribatzea ataleko gastuak 2019ko ekitaldiko 943.734.010 (Inbentarioa) partidaren 
kargura diruz lagunduko dira. Horren zenbatekoa 15.000 eurokoa da.

6. Diru-laguntzen zenbatekoa

Udalak, inguruabar bereziak edo egokierakoak oinarri hartuta, zenbait eskaerari tratu berezia 
eman ahal izango die, udalerriarentzat duten interes bereziarengatik. Holakoetan, programaren 
kostu osorainoko aldearen ehuneko 100 era heldu ahal izango da.

Oraingoan deitutako diru-laguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde publiko edo 
pribatu batzuek helburu bererako emandako beste edozeinekin, horiek obra edo zerbitzuaren 
kostuaren ehuneko 100etik gorakoak direnean izan ezik. Horrelakoetan, Udalaren kargurako 
ekarpena ehuneko 100 horretara heldu arte gutxituko da.

Diru-laguntzen guztirako zenbatekoa inolaz ere ezin daiteke izan Zuiako udalak bere aurre-
kontu orokorrean helburu horietarako partidetan ezarritako kopurua baino gehiago.

7. Eskabideak aurkeztea

Eskabideen eta agirien aurkezpena udalaren sarrera erregistroan egin daiteke, edo herri 
administrazioen administrazio prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 legearen 16.4 
artikuluan adierazten diren bideetako edozeinez baliatuz.

Diru-laguntza hauek jasotzeko eskabideak aurkezteak berekin dakar oinarri hauetan ezarri-
takoa formalki eta espresuki onartzea.

8. Agiriak

Eskabide ofiziala eta inprimakia (udalak emango ditu). Inprimaki bat bete beharko da proie-
ktu bakoitzeko.

Erakunde eskatzaileek gehienez ere hamar egun izango dituzte nabaritutako akatsak konpon-
tzeko eta, horrela ez egitekotan, eskabideari uko egiten zaiola ulertuko da, izapide gehiagorik 
gabe. Hala ere, behar den bezala justifikatutako arrazoiengatik, luzatu ahal izango da epe hori.

Datu pertsonalen babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 lege Organikoan xedatutakoa 
betetzeko, erakunde eskatzaileei ohartarazten zaie aurkeztutako agirietan emandako datuak 
oinarri hauek arautzen duten deialdiko urteroko diru-laguntzak emateko prozeduran bakarrik 
erabiliko direla.

9. Diru-laguntzak emateko irizpideak

Egindako eskaerak aintzakotzat hartu ahal izateko, horiek osorik beteta egon beharko dira, 
eta udalak eskatutako agiri guztiak aurkeztuko dira, haietako bakoitzaren zertzelada guztiak 
zehaztu ahal izatearren. Bereziki, era fidagarrian ziurtatu beharko da obraren eta izan litezkeen 
desbideraketen finantzaketa osoa.
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10. Erantzukizuna finantzaketan

Ordenantza arautzaile hauen kontura ematen diren laguntzen onura jasotzen duten toki 
erakundeek obra, zerbitzua eta, halakorik izanez gero, horietako ordainsariak osorik finantzatzeko 
ardura izango dute, bai eta laguntzak emateko aurreikusitako baldintza guztiak betetzekoa ere.

11. Eskabideak aztertu eta ebaztea

Eskaerak aurkezteko epealdia amaitutakoan aztertuko dira eta erabakiko da diru-laguntzak 
ematea edo ukatzea, udalean ordezkaturik dauden taldeetako partaide guztiek osatutako infor-
mazio batzordearen barruan.

Behin betiko ebazpen proposamena kide anitzeko organoak eta alkateak egingo dute di-
ru-laguntza ematea behin betiko onartuko duen ebazpen arrazoituaren bidez. Ebazpenean on-
dokoak azaldu behar dira gutxienez: diru-laguntza jasoko duten eskatzaileen zerrenda (bakarra 
izan daiteke) eta gainerako eskaerak ezetsi direla.

Halaber, ebazpenean bertan jakinaraziko zaizkie interesdunei ebazpenaren aurka jar ditzake-
ten errekurtsoak, zer organo judiziali aurkeztu behar dizkioten, eta hori egiteko epea; dena dela, 
interesdunek egoki irizten dioten beste edozein eskubide ere gauza dezakete.

Ebazpenak administrazio bideari amaiera emango dio eta, administrazioarekiko auzibideeta-
rako jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. artikuluak xedatutakoaren 
ildotik, haren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke administrazio auzie-
tarako epaitegietan bi hilabeteko epean, hura jakinarazten den unetik aurrera.

Zuzenean aurka egin ezean, hilabeteko epealdian errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio eba-
zpena eman duen organoari, herri administrazioen administrazio prozedura erkideari buruzko 
urriaren 1eko 39/2015 legearen 123 eta 124 artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

12. Diru-laguntza ordaintzea

Diru-laguntzak kobratzeko, oinarri hauetan xedatutako berariazko kasuetan izan ezik, da-
gozkien fakturen eta ordainketa egiaztagirien jatorrizkoak eta fotokopiak aurkeztu beharko dira, 
konpultsatzeko.

Diru-laguntzen konturako ordainketak, erakunde onuradunek behar bezala onetsitako obra 
ziurtagiriak eta jatorrizko fakturak edo fotokopia konpultsatuak aurkeztu ondoren eta udalak 
izendatutako teknikari eskudunek -hala balegokio- haiek onartu ondoren egingo dira.

Obrak izanez gero, obra amaitutakoan enpresa esleipendunari egindako ordainketen egiaz-
tagiriak bidali beharko ditu toki erakundeak. Egiaztagiri horiek bidaltzeko hiru hilabeteko epea 
egongo da.

Beste edozein administrazio, erakunde edo entitate publikotatik helburu bererako beste di-
ru-laguntza edo laguntza batzuk eskuratu diren ala ez dioen zinpeko deklarazioa bidali beharko 
du tokiko erakundeak, ordainagiriekin batera. Beste diru-laguntzaren bat eskuratu bada, lortu-
tako zenbatekoa eta administrazio emailea adierazi eta datu horien egiazkotasuna ziurtatzen 
duen agiria aurkeztu beharko da.

Obraren likidazioari edo azkeneko ziurtagiriari dagokion diru-laguntza ordaintzeko baldintza 
izango da bete beharreko administrazio dokumentu guztiak udalari bidaltzea, lana egin aurre-
koak nahiz egin bitartekoak direla, hala nola aktak, hasierakoa, zuinketakoa eta harrerakoa, 
azkeneko ziurtagiria, etab.

Diruz lagundutako lanak justifikatzeko eperik luzeenak ezingo da diru-laguntza ematen eki-
talditik haratago joan, eta horrela ezean, ezeztatu egingo da.

Kontzejuak urteko kontuak aurkeztu eta diruz lagundutako lan bati dagokion faktura bat 
ordaintzea ezinezkoa zaiola erakutsiko balu, udalak fakturaren zenbatekoa ordainduko du kon-
tzejuaren kontuan. Ordainketa hori diru-laguntzaren konturako abonua izango da. Kontzejuak 
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hartzekodunari ordaindu diola ziurtatu beharko du ordainagiria aurkeztuz, udalaren transferen-
tzia jaso eta 10 eguneko epean. Edozein kasutan, ordainagiriak eta diruz lagundutako gastua 
zuritzeko dokumentazioa aurkezteko epea aurreko paragrafoan adierazitakoa izango da. Udalak 
konturako abonu gisa ordaintzen duen kopurua inoiz ere ez da izango egokitutako diru-lagun-
tzaren kopurua baino handiagoa.

Proiektua eta segurtasun eta osasun planak idazteko ordainsarietarako diru-laguntzen or-
dainketa jatorrizko faktura edo minura edo fotokopia konpultsatua aurkeztu ondoren egingo 
da, obra esleitu eta gero.

Obraren zuzendaritzako eta segurtasuna eta osasuna koordinatzeko ordainsarietarako di-
ru-laguntzen ordainketa, erakunde onuradunak lanari dagokion azkeneko likidazioa onartzen 
duenean egingo da.

13. Erakunde onuradunaren betebeharrak. Diru-laguntza galtzea

Diru-laguntza jasotzen duen erakundeak nahitaez burutu beharko du aurkeztutako proiek-
tua. Orobat, deialdi honetan ezarritako xedapenak bete beharko ditu, bai eta laguntzak eta 
diru-laguntzak emateko prozedura arautzen duen udal ordenantzan agindutakoa ere.

Hain zuzen ere, erakunde eskatzaileari gogorarazten zaio derrigorrezkoa dela Zuiako udala-
ren babesa aipatzea diruz lagundutako jarduera sustatzeko elementuetan eta horren inguruan 
egiten diren karteletan, idazkietan edo dokumentuetan. Elementu horiek guztiak EAEko bi 
hizkuntza ofizialetan editatu beharko dira. Eta beti ere hizkuntza ez sexista erabiliz, eta genero 
estereotiporik gabe.

Ondoko kasuetan erakunde onuradunek deialdi honen bidez emandako diru-laguntzak gal 
ditzakete, espedientea ireki eta gero:

— Aurkeztutako eskaera eta agirietan datu faltsuak jarri badira.

— Dokumentazioa aurkezteko epealdia amaitutakoan, hori aurkezteko eskaera espresua 
eginda, hori aurkezten ez bada.

— Oro har, oinarri hauetan edo diru-laguntza ematen duen erabakian ezarritako betebeha-
rretako bat betetzen ez bada.

— Diru-laguntza galduz gero, jasotako diru kopuruak itzuli beharko dira Zuiako udalaren 
kontura transferentzia eginez. Erakunde batek eskatzen zaion kopurua bere borondatez itzultzen 
ez badu, ezin izango du udalaren inolako diru-laguntzarik jaso; udalak zenbatekoak eskuratu 
ahal izango ditu.

14. Diru-laguntza aldatzea

Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan gertatzen den edozein aldaketak, 
ebazpena aldatzeko bide eman dezake.

15. Diru-laguntzen bateragarritasuna

Diru-laguntza hauek bateragarriak izango dira Kontzejuari beste Erakunde, Entitate edo 
Organismo publiko edo pribatu batzuek eman ahal dioten bestelako diru-laguntzekin.

Udalak emandako diru-laguntzaren zenbatekoa, bera bakarrik zein beste administrazio, 
erakunde edo organismo publiko batzuek emandako laguntza zein diru-laguntzekin bat eginda, 
ezin da izan inolaz ere onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino gehiago.

16. Interpretazioa

Oinarri hauen interpretazioan sortzen diren zalantzak alkateak ebatziko ditu, informazio 
batzordeak txosten teknikoa eman eta gero.
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17. Arau hausteak eta zehapenak

Diru-laguntzak direla eta, administrazioko arau hauste izango dira diru-laguntzak eta 
laguntzak arautzen dituen ordenantza orokorreko IV. kapituluan jasotako egite edo ez-egiteak.

18. Legeria gehigarria

Oinarri hauetan xedatu ez den guztian, Zuiako udalaren diru-laguntzak eta laguntzak arau-
tzen dituen ordenantza orokorrean eta diru-laguntzen lege orokorrean eta horren arautegian 
xedatutakoa hartuko da kontuan.

2018-2019 Ikasturtean ikasi eta prestatzera joateko garraiorako 
diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak 

1. Helburua eta xedea

Deialdi honen xedea Zuiako Udalak 2019an ikasketetarako emango dituen diru-laguntzak 
arautzea da. Onuradunak 2018/2019 ikasturtean udalerritik kanpo unibertsitateaz kanpoko ikas-
keta arautuan, batxilergoan edo lanbide heziketan ikasten ari diren ikasleak izango dira. Ezin-
bestekoa da ikasketak Zuiako udalerrian egitea ezinezkoa izatea.

Era berean, Zuiako Udalak sustatu edo diruz lagundutako ikastaroetara joateko udalerrian 
erroldatutako pertsonek eta langabetuak zuzenean lan-munduratzera zuzendutako ikastaroetara 
joateko egiten duten garraioa barne hartuko da.

2. Aurrekontu-kreditua

2019ko aurrekontuan 7.000,00 euro ezarri dira 326.481.020 gastu partidan 2018/2019 ikastur-
tean ikasketetarako laguntzak emateko. Halaber, gastuen aurrekontuetako 241.480.000 partida, 
5.000,00 eurokoa, ere badago langabeziaren aurka egiteko laguntzetarako.

3. Onuradunak

Ikasturtea hasteko egunean Zuiako udalerrian erroldatuta, gutxienez, urtebete daramaten 
(eta ikastaroa bukatzen den egunera arte, hori barne, erroldatuta jarraitzen duten) unibertsitateaz 
kanpoko, batxilergoko eta lanbide heziketako ikasleek eta ikasturtea hasteko egunean Zuiako 
udalerrian erroldatuta, gutxienez, urtebete daramaten (eta ikastaroa bukatzen den egunera 
arte, hori barne, erroldatuta jarraitzen duten) eta Zuiako Udalak sustatu edo diruz lagundutako 
ikastaroak egiten dituzten pertsonek parte hartu ahal izango dute diru-laguntza deialdi honetan, 
bai eta lan-munduratzea xede argia izanik erakunde publikoek sustatzen dituzten ikastaroak, 
unibertsitate-ikasketak izan ezik, egiten dituzten pertsona langabetuek ere.

Unibertsitate-ikasketak direla-eta, laguntza-deialdi honek ondorengoak barne hartzen ditu: 
unibertsitate-graduko ikasketa ofizialak, karrera-amaierako proiektuak barne, eta musika eta 
dantza, arte dramatiko, arte plastiko eta diseinu eta kirol arloko ikasketen goi-mailako gra-
dua. Ondorengo ikasketak kanpo gelditzen dira: edonolako masterrak, doktoregoak, arlo 
zehatzetako adituak, beste ikasketa batzuetara sartzeko prestakuntza-ikastaroak edo, oposaketak 
eta antzekoak, ikerlanak, gradu ondokoak eta espezializazioak eta urrutiko ikasketak bezalako 
alderdiak.

Genero-indarkeriaren biktimak salbuetsita egongo dira erroldatuta edo ikastaroak dirauen 
bitartean erroldatuta egotearen betebeharraz. Beren eskaerek lehentasuna izango dute, eta ez 
da inoiz laguntza hainbanatuko. Horretarako, egoera hori egiaztatu beharko da kondena-epai 
bidez, biktima babesteko aginduaz eta, salbuespen gisa, eskatzailea genero-indarkeriaren bik-
tima delako susmoak daudela dioen fiskaltzaren txostenaren bitartez, babes-agindua ematen 
den bitartean.
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4. Eskabideak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa

Eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira.

— Pertsonaren NANa; adingabea bada, legezko ordezkariarena.

— Diru-laguntza zein banku-kontutan ordainduko den, diru-laguntza jasoz gero.

— Batxilergoko edo LHko ikasketak egiten ari den ikastetxeko matrikularen ziurtagiria eta 
ikasketa-espediente pertsonala; matrikulatutako ikasgaien ehuneko 30 gainditu beharko da.

— Unibertsitate-ikasketen kasuan, dagokion ikasturteko nota-agiria. Matrikula gutxienez 40 
kreditukoa izango da eta gutxienez ehuneko 30 gainditu beharko da.

— Ikastaroari probetxu atera izanaren ziurtagiria, pertsona langabetuen kasuan.

5. Onuradunen betebeharrak

Onuradunek hauexek egin beharko dituzte:

— Udalari helburu bererako beste diru-laguntza edo laguntza batzuk lortu izana jakinaraz-
tea, beste edozein administrazio, erakunde edo entitate publikotatik helburu bererako beste 
diru-laguntza edo laguntza batzuk eskuratu diren ala ez dioen zinpeko deklarazio baten bitar-
tez. Beste diru-laguntzaren bat eskuratu bada, lortutako zenbatekoa eta administrazio emailea 
adierazi eta datu horien egiazkotasuna ziurtatzen duen agiria aurkeztu beharko da.

— Onuradunaren familia-unitateak Zuiako Udalarekin egunean eduki behar ditu zerga-be-
tebeharrak.

6. Eskaerak aurkezteko epea

Eskabide hauek aurkezteko epea 2019ko irailaren 30ean amaituko da, udalak sustatu edo 
diruz lagundutako ikastaroen kasuan izan ezik, ikastaroa amaitu arte luzatuko baita horien epea, 
2019ko abenduaren 15eko mugarekin. Egun horiek jaiegun izanez gero, hurrengo laneguna 
hartuko da erreferentziatzat.

Eskatzen den dokumentazio osoa Zuiako Udalaren bulegoetan aurkeztu behar da.

7. Balorazio-irizpideak

Diru-laguntzak borondatezkoak dira eta Udalak ez dauka zertan diru-laguntzarik eman.

8. Eskaerak ebazteko organo eskuduna

Alkate-udalburuak emango du ebazpena, informazio-batzordeak dagokion txostena egin 
ondoren.

9. Laguntzaren zenbatekoa

Onuradunentzako laguntzen gehieneko zenbatekoa kopurua finkoa izango da eta ikasleek 
bizileku duten herriaren eta dagokien ikastetxea dagoenaren arteko distantziaren arabera eza-
rriko da.

— 40 km arteko distantzia: 150,00 euro.

— 40 eta 80 km bitarteko distantzia: 175,00 euro.

— 80 km-tik gorako distantzia: 200,00 euro.

Distantziak ezartzeko http://maps.google.es web tresna erabiliko da, eta ibilbiderik motzena 
izango da aintzat.

Pertsona langabetuentzako laguntzen kasuan, gehieneko muga hori 150 eurokoa izango da 
eta egindako ikastaroaren edo ikastaroen iraupenaren arabera emango dira, gutxienekoa 25 
ordukoa izanik, ondorengo taularen arabera:

http://maps.google.es
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IKASTAROAREN 
IRAUPENA

LAGUNTZAREN 
ZENBATEKOA

0 eta 24 ordu bitartean 0 euro

25 eta 50 ordu bitartean 70 euro

51 eta 75 ordu bitartean 75 euro

76 eta 100 ordu bitartean 100 euro

100 ordutik gora 150 euro

Diru-laguntzaren zenbatekoa, bakarrik edo beste diru-laguntza batzuekin batera, ezin da 
zerbitzuaren kostua baino handiagoa izan.

Aurrekontuan bideragarri dagoen zenbatekoa kopuru horiek finantzatzeko bestekoa izan 
ezean, saldo horren mugaraino hainbanatuko dira laguntzak.

10. Justifikatzea eta ordaintzea

Eskaera eta eskatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren ordainduko da diru-laguntza, 
eskaerak aurkezteko epealdia amaitutakoan.

11. Arauak ez betetzea eta ondorioz diru-laguntza itzuli behar izatea

Onuradunak diru-laguntza jasotzeko jarri diren baldintzak betetzen ez baditu eta, era be-
rean, aurkeztu beharreko datuak eta agiriak faltsutzen edo gordetzen baditu, kendu egingo da 
diru-laguntza, eta kasu horretan itzuli egin beharko du jasotako zenbatekoa.

Oinarri hauetan jasotzen ez den orotarako, Zuiako Udalaren laguntzak eta diru-laguntzak 
arautzen dituen ordenantza aplikatuko da.
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