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ZUIAKO UDALERRIAN, MENDEKOTASUN EGOERA AITORTUAN DAUDEN EDO EHUNEKO 
65EKO EDO HORTIK GORAKO EZGAITASUN MAILA DUTEN PERTSONAK, EDO 

HORRETARAKO IZAPIDEAK EGITEN ARI DIRENAK, ETXEAN ZAINTZEKO LANGILEEN 
KONTRATAZIORAKO LAGUNTZAK EMATEA EZARTZEN DUTEN OINARRIAK

1. artikulua. Xedea

Deialdi honen helburua da menpekotasun egoera aitortuan edo horren ebaluazio prozesuan 
dauden pertsonak zein ehuneko 65eko edo hortik gorako ezgaitasun maila duten pertsonak 
euren etxeetan zaintzeko langileen kontratazioaren ondoriozko 2021 osoko gastuak ordaintzen 
laguntzea. Laguntzak norgehiagoka araubidean emango dira, eta Zuiako Udalaren plan estra-
tegikoan xedatutakoa gauzatzeko.

2. artikulua. Onuradunak

Zuian erroldatuta dauden pertsonak izan ahalko dira laguntza hauen onuradunak, baldin eta, 
menpekotasun egoera aitortuan edo horren ebaluazio prozesuan egonda, zein ehuneko 65eko 
edo hortik gorako ezgaitasun maila egiaztatua izanda, hirugarren pertsona edo erakunde bat 
kontratatzen badute, bere etxean behar dituen oinarrizko zaintzen zati bat jasotzeko, eta oinarri 
hauen 3. ataleko eskakizunak betetzen badituzte.

3. artikulua. Onuradunen eskakizunak

1. Eskaera aurkezten den egunean, Zuiako udalerrian erroldatuta egotea eta bertan errolda-
tuta egoten jarraitzea diru-laguntza jasotzen den denbora osoan, genero indarkeriaren biktima 
izaera duten pertsonak salbu, segurtasun arrazoiengatik eta izaera hori genero indarkeriaren 
aurkako oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organi-
koaren 23. artikuluan ezarritakoari jarraituz egiaztatzen badute.

2. Etxean edo familia ingurunean zaintzak jasotzea, erakunde edo pertsona fisiko batekin 
legez ezarritako kontratu baten bitartez.

3. Udal gizarte zerbitzuei menpekotasun egoeran dagoen pertsonaren etxebizitzan sartzen 
uztea, baldintzak betetzen direla edo zirkunstantziak aldatu direla egiaztatzeko.

4. Zuiako udalaren zein administrazio batzordeen zerga, tasa eta zigorren ordainketak egu-
nean izatea.

5. Zaintzak jasotzen dituen pertsonaren familia unitateak 3.000,00 eurotik gorako eta 
30.000,00 eurotik beherako diru sarrera haztatuak jaso beharko ditu.

Sarrerak haztatzeko honako hauek izango dira kontuan: sarrera konputagarriak, bizikidetza 
unitateko pertsona kopura, hala badagokio, eta sarrerak dituzten bizikidetza unitateko kide 
kopurua.

Aipatu 38/2008 Dekretuaren 21. artikuluan zehaztutakoak dira sarrera konputagarriak.

— EAEn Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena aurkeztu behar izan du-
tenek eta beharrik izan ez arren, aurkeztu dutenek, dagokion PFEZ aitorpenaren edo aitorpenen 
oinarri ezargarri orokorrak eta aurrezkikoak eta laneko etekinei ezarritako hobariak zenbatuko 
dira. Eta dagokionean, baita salbuetsitako errentak ere.

— Errentaren gaineko zergen aitorpena EAEn aurkezteko betebeharrik ez duten pertsonen 
kasuan, sarrera hauek zenbatuko dira:

a) Lan etekinei eta langabezia prestazioei dagokienez, kontzeptu guztietan egiaztatutako 
sarrera gordinen ehuneko ehuneko 95; eta,

b) Pentsioei eta langabezia sorospenei eta halaber zergarik gabeko dietei dagokienez, 
kontzeptu guztietan egiaztatutako diru sarrera gordinen ehuneko 100.
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Diru-sarrerak haztatzeko, formula hau erabiliko da:

DH = DK x N x A, honako hauek izanik:

DH: DH: diru-sarrera haztatuen zenbatekoa.

DK: diru-sarrera konputagarriak.

N: haztapen koefizientea, familia unitateko kide kopuruaren arabera.

A: haztapen koefizientea, diru-sarreren ehuneko 20 gutxienez irabazten duten familia uni-
tateko kideen kopuruaren arabera.

N= PERTSONA KOPURUA A= HARTZAILE KOPURUA

1 pertsona: 1,00 1 hartzaile: 1,00

2 pertsona: 0,95 2 hartzaile: 0,90

3 pertsona: 0,90 3 hartzaile edo gehiago: 0,85

4 pertsona: 0,85

5 pertsona: 0,80

6 pertsona: 0,75

7 pertsona: 0,70

4. artikulua. Enpresa edo pertsona laguntzailearen eskakizunak

Hona laguntzaile pertsonal gisa diharduen pertsonari aplikatzeko baldintzak:

1. Adin nagusikoa izatea.

2. Zerbitzuak ematen dituen eta behar bezala homologatuta eta baimenduta dagoen enpre-
sarekin formalizatutako kontratu baten bitartez ematea zerbitzuak, edo bestela, zuzenean laneko 
edota zerbitzuak emateko kontratu baten bitartez.

3. Gizarte Segurantzako afiliazio, alta eta kotizazio baldintzak betetzea.

4. Onuradunaren ezkontidea, eta/edo odol, ezkontza edo adopzio ahaidetasunezko hiru-
garren mailara arteko ahaidea ez izatea, eta familia harreraren ondoriozko loturarik ez izatea.

5. artikulua. Onuradunen betebeharrak

Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Zuiako Udalaren diru-laguntzak 
ematea arautzen duen ordenantzaren 6. artikuluan ezarritakoaz gainera, honako hauek ere 
badira onuradunaren betebeharrak:

— Diru-laguntza zertarako eman den, horrexetarako erabiltzea.

— Zuiako Udalari eskatzen zaien informazio osagarri guztia eman behar diote.

— Diru-laguntza emateko kontuan hartu den edozein baldintza subjektibo zein objektibo 
aldatu bada, udalari eman beharko zaio aldaketaren berri.

6. artikulua. Eskabideak aurkeztea: epea eta modua

Laguntza horiek jaso nahi dituztenek eskabidea beteta aurkeztu beharko dute udal bulegoetan, 
ALHAOn argitaratzen den egunaren ondorengo 3 hilabeteen buruan.

1. Eskaera inprimakia, behar bezala beteta eta sinatuta.

2. Laguntzaren eskatzailearen indarreko NANaren edo egoitza txartelaren, edo pasaportea-
ren fotokopia.

3. Enpesarekin edo zaintzailearekin ezarritako kontratuaren kopia, indarrean dagoena eta, 
gutxienez ere, diruz laguntzeko epearen zati bat hartzen duena.

4. Kontuaren titulartasuna egiaztatzen duen dokumentua.
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5. Erakunde eskudunak emandako menpekotasun edo ezgaitasun egoeraren aitorpena edo 
mediku txostena eta laguntza pertsonala behar izatearen balorazioa, betiere, izapideak abian 
badira.

6. Zerga eta gizarte segurantzarekiko betebeharrak administrazioaren aurrean egunean 
izatea egiaztatzen duen agiria.

7. Zinpeko adierazpena, egiaztatzen duena eskatzaileak ez duela oro har diru-laguntzak 
jasotzeko inolako eragozpenik eta, zehazki, oinarri hauen onuradun berezien eskakizunak 
betetzen dituela.

8. Hala badagokio, genero indarkeriaren biktima izatearen ziurtagiria; egoera hori genero 
indarkeriaren aurkako oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 
Lege Organikoaren 23. artikuluan aurreikusitako edozein moduren bitartez egiaztatu beharko 
da (dagokion epaiaren, biktimaren aldeko babes aginduaren, eta abarren bitartez).

9. PFEZ aitorpena dela-eta:

a. PFEZ aitortu behar duenak edo aitortu duenak, honako hauek egiaztatu beharko ditu:

— Eskabidea aurkezteko unean, igaro den azken zerga ekitaldiko pertsona fisikoen erren-
taren gaineko zergaren inguruan aurkeztutako aitorpenaren fotokopia, orijinalarekin batera, 
erkaketa egiteko.

— Gainera, halakorik jasotzen bada, laguntzako prestazioen ziurtagiria.

b. PFEZ aitortu behar ez duenak eta aitorpena aurkeztu ez duenak honako hauek egiaztatu 
beharko ditu:

— Ekitaldi horretako diru-sarreren egiaztagiri ofiziala (eskaera hau aurkezteko unean mu-
gaeguneratutako azken ekitaldi fiskala).

— Ekitaldi horretan PFEZren aitorpena aurkezteko beharrik ez duela egiaztatzen duen foru 
ogasunaren egiaztagiria (eskabidea aurkezteko unean, igaro den azken zerga ekitaldia).

— Pentsioa edo edozein beka, prestazio edo laguntza jasotzen dutenen kasuan (Gizarte 
Ongizatearen laguntzak barne), haien ziurtagiria, ekitaldi horretakoa.

10. Zinpeko adierazpena; bertan jaso behar da, hala badagokio, beste diru sarrera batzuk 
badaudela (zenbatekoa zehaztu behar da), edota beste erakunde batzuei eginiko diru-laguntzen 
eskabideak.

11. Laguntza emateko eskakizunak kontuan hartuta egon daitekeen bestelako dokumenta-
zioa.

Eskatzaileek berariaz baimendu beharko dituzte Zuiako Udaleko udal zerbitzuak organo esku-
dunei laguntzen onuradun izateko eskatzen diren baldintza guztiak betetzen direla egiaztatzeko 
behar diren datuak eskatzeko, Datu Pertsonalak Babesteko indarrean dagoen araudian ezarri-
takoari jarraikiz.

7. artikulua. Hutsak zuzentzea

Aurkeztutako eskabidea edo erantsitako dokumentazioa osorik ez badaude edo konpondu 
daitekeen beste hutsik badute, eskatzaileari eskatuko zaio hutsa zuzentzeko, gehienez hamar 
egun balioduneko epean, errekerimendua jakinarazi eta biharamunetik zenbatzen hasita, 
eta adieraziko zaio, hala egin ezean, eskabideari uko egingo zaiola, eta hura izapiderik gabe 
artxibatuko dela.

Diru-laguntza ematea 

8. artikulua. Laguntzen zenbatekoa

Diru-laguntzaren zenbatekoa hileko errenta konpuntagarriaren ehunekoa oinarri hartuta 
ezartzen da; gehienez eskabide bakoitzeko euro kopurua/hilabetea ezarriko da, gehienez 12 
hileroko eperako, diru sarreren eta lanaldiaren iraupenaren arabera. Diruz lagundu daitekeen 
gehieneko aldia zehazteko, dagokion kontratuaren data hartuko da kontuan.
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Diru-laguntzaren zenbatekoa ezarritako tarte sistema batean ezartzen da, eskatzaileek egiaz-
tatutako urteko diru sarrera haztatuen arabera, eta tarte bakoitzari ehuneko bat esleituko zaio.

Tarteen sistema 

DIRU SARRERA HAZTATUAK LANALDIA: DIRU-LAGUNTZA

3.000,00 euro - 15.000,00 euro
ehuneko 50 175,00 euro

ehuneko 100 350,00 euro

15.000,01 euro - 19.000,00 euro
ehuneko 50 150,00 euro

ehuneko 100 300,00 euro

19.000,01 euro - 24.000,00 euro
ehuneko 50 100,00 euro

ehuneko 100 200,00 euro

24.000,01 euro - 30.000,00 euro
ehuneko 50 75,00 euro

ehuneko 100 150,00 euro

Ehuneko 100 edo ehuneko 50eko lanalditzat joko da indarrean dagoen lan araudiak ezarri-
takoa. Lanaldiaren bitarteko tarteetarako, laguntza proportzionala kalkulatuko da.

Emango diren diru-laguntzen zenbatekoak, guztira, dagokion aurrekontu partidan gordailu-
tutako kopurua gainditzen badu, udalak hura hainbanatu dezake, 3.000,00 eta 15.000,00 euro 
bitarteko diru sarreren tarteari ez dagozkion eskabideen artean.

9. artikulua. Laguntzak ordaintzea

Aitortutako diru-laguntza pertsonala da.

Diru-laguntza zatika ordainduko da, bi ordainketatan:

— Lehenengo ordainketa deialdia ebatzi ondoren egingo da. Lehen ordainketaren zenbate-
koa proportzionala izango da egun horretara arte justifikatu diren nominen gastuekin.

— Bigarren ordainketa, diru-laguntzaren gainerakoari dagokiona, frogagiriak osorik aurkeztu 
ondoren egingo da, oinarri arautzaileen 10. artikuluan adierazten den bezala.

10. artikulua. Frogagiriak eta aurkezteko epea

Oro har, oinarri hauen helburu diren diru-laguntzak justifikatzeko ondorengo dokumentazioa 
aurkeztu beharko da, 2021eko abenduaren 28a baino lehen:

a) Zaintza kontratuari dagozkion nominen ordainagiriak.

b) Zerga eta gizarte segurantzarekiko betebeharrak administrazioaren aurrean egunean 
izatea egiaztatzen duen agiria.

c) Beste edozein administrazio, erakunde edo entitate publikotatik helburu bererako beste 
diru-laguntza edo laguntza batzuk eskuratu diren ala ez dioen zinpeko deklarazioa. Beste di-
ru-laguntzaren bat eskuratu bada, lortutako zenbatekoa eta administrazio emailea adierazi eta 
datu horien egiazkotasuna ziurtatzen duen agiria aurkeztu beharko da.

11. artikulua. Onuradunen betebeharrak

Diru-laguntzen onuradunek ordenantzaren 3. artikuluan oro har aurreikusitako estipulazioak 
bete beharko dituzte eta, zehazki:

1. Zerga eta gizarte segurantzarekiko betebeharrak egunean izan beharko dituzte eta ez dira 
Zuiako Udaleko eta administrazio batzordeetako zordun izango.
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2. Diru-laguntza ematen duen organoak, hala badagokio, egingo dituen egiaztapen jarduke-
tak beteko dituzte, eta, horretarako, aurreko jarduketen ekitaldian eskatutako informazioa eta 
dokumentazioa aurkeztuko dute. Udal zerbitzuak etxebizitzara joan ahalko dira eta ikuskatu, 
bai eta udalaren datu baseak kontsultatu ere, oinarrietan ezarritako eskakizunak betetzen direla 
egiaztatzeko baino ez.

3. Laguntzen onuradunek, prozeduraren izapidetzean, eta laguntza eman denean, aitorpen 
hori egitea ekarri zuten baldintzetan egon den edozein aldaketa eta laguntzarako eskubidea 
bat-batean galtzea ekar dezakeena jakinarazi beharko dute.

4. Laguntzen onuradunek lan kontratuan izandako edozein aldaketa jakinarazi beharko dute, 
gehienez hamar eguneko epean.

Betebehar horietako bat bete ezean, nahikoa izango da laguntza ezeztatzeko espedientea 
hasteko eta behar ez bezala kobratu diren kopuruak bueltatu behar izateko.

12. artikulua. Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna

Oinarri hauen arabera emandako laguntzak bateragarriak izango dira helburu bererako 
emandako beste laguntza batzuekin.

13. artikulua. Finantzaketa

Deialdi honen xede diren laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoak horretarako Zuiako 
Udalaren aurrekontu orokorretan gordailututako aurrekontu kredituetatik etorriko dira. Horre-
tarako, 12.000,00 euroko 231.480.090 partida erabili ahal izango du udalak laguntzak emateko 
eta horiek ezingo dute Zuiako Udalak horretara bideratutako zenbatekoa gainditu.

Prozedura 

14. artikulua. Balorazio irizpideak

Laguntzak emateko oinarrizko irizpideak oinarri hauen 3., 4. eta 5. artikuluetan zehazten dira.

Baldintza eta eskakizunak betetzen direla egiaztatu ondoren, laguntzak emango dira, 
ordenantza honetan ezarritako baldintzetan.

15. artikulua. Prozedura

a) Jarraibideak eta proposamena:

1. Zuiako Udaleko laguntzak kudeatzeko batzorde arduradunari dagokio deialdi honetan 
aurreikusitako laguntzak bideratzeko lanak egitea. Eskabideak dagokion batzordean aztertu eta 
ebaluatuko dira, eta, irizpen baten bidez, ebazpen proposamena egingo zaio organo eskudunari.

2. Behin-behineko jakinarazpena egingo zaie interesdunei, iragarki oholaren eta Zuiako 
Udalaren web orrialdearen bidez, eta, horretarako, hamar eguneko epea emango da, alegazioak 
aurkezteko.

3. Aurkeztutako alegazioak aztertu ondoren, behin betiko ebazpen proposamena egingo da, 
eta, bertan, diru-laguntzaren onuradun izango diren eskatzaileen zerrenda eta diru-laguntzaren 
zenbatekoa zehaztuko dira. Diru-laguntza baldintzak bete dituzten guztien artean banatuko da; 
beraz, behin-behineko zerrenden ebazpenaren aurrean aurkeztutako alegazioak onartzen badira, 
aldaketak egon daitezke behin betiko zerrendetako kopuruetan.

b) Ebazpena:

1. Behin betiko ebazpen proposamena onetsi ondoren, Alkatetzak prozedura ebatziko du, 
oinarriek ezartzen dutenarekin bat datorren ebazpen arrazoituaren bidez, eta egiaztatuta geratu 
beharko dira prozeduran ebazpenaren oinarriak.

2. Ebazpenak berariaz jaso beharko du gainerako eskabideen ezespena.
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3. Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, deialdia aurkezteko 
epea amaitzen denetik hasita. Aipatutako epe horretan ebazpenik egon ezean, aurkeztutako 
eskabidea ezetsi egingo da.

4. Ebazpenean diru-laguntzaren zenbatekoa eta ordainbidea jasoko dira.

Diru-laguntzaren kontrola 

16. artikulua

Zuiako Udalak onuradunei egoki irizten dituen dokumentuak aurkezteko eskatu ahalko die.

Udal zerbitzuak etxebizitzara joan ahalko dira eta ikuskatu, bai eta udalaren datu baseak 
kontsultatu ere, oinarrietan ezarritako eskakizunak betetzen direla egiaztatzeko baino ez.

Laguntzen onuradunek Zuiako Udalak beren fiskalizazio zereginetan duen eskumenaren 
arabera eskatzen dien informazio guztia emango diote.

Publizitatea 

17. artikulua

Emandako diru-laguntzen zerrenda, onuradunak eta zenbatekoak aipatuko direla, bertako 
iragarki taulan argitaratuko dira.

Ez dira argitaratuko diru-laguntzak horien argitalpena, diru-laguntzaren helburua kontuan 
hartuta, pertsona fisikoen ohorearen errespetuaren eta babesaren, intimitate pertsonalaren 
eta familiarraren aurkakoa izan daitekeenean eta hala jasotzen denean diru-laguntza horren 
oinarri arautzaileetan.

Oinarriak interpretatzea 

18. artikulua

Oinarri hauek interpretatzeko orduan zalantzarik egonez gero, Zuiako Udalaren batzorde 
eskudunak ebatziko du.

Errekurtsoak 

19. artikulua. Errekurtsoak

Oinarri hauen aurka, hilabeteko epean, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko da, deial-
dia onetsi duen organo eskudunaren aurrean, edo aurkaratu ahalko da zuzenean, bi hilabeteko 
epean, administrazioarekiko auzien epaitegian. Epeak, bi kasuetan, oinarri hauek argitaratu eta 
biharamunetik hasita zenbatuko dira.

HAURRESKOLAK PARTZUERGOKO UDALAREN HAUR ESKOLAN 
MATRIKULATUTAKO UMEREN BAT DUTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZAK 

ARAUTZEN DITUZTEN OINARRIAK – 2020/2021 IKASTURTEA

1. Deialdiaren xedea eta onuradunak

Deialdiaren xedea eta onuradunak 2020/2021 ikasturtean haurrak udalaren haur eskoletan 
nahiz Haurreskolak partzuergoarenetan matrikulatzen dituzten familientzako diru-laguntza 
sistema ezartzea du xede deialdi honek; horretarako, familiaren 2020ko ekitaldiko errenta eta 
familia-unitateko kideen kopurua hartuko dira aintzat.

2. Aurrekontuko kreditua

2021 Ekitaldiko aurrekontuko 326.481.050 partidan 3.000,00 euroko kreditua ezarri da deialdi 
honetako laguntzak emateko.

Agustín


