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Diruz lagundutako jarduerak edo jarduerek eragindako gastuak frogatzen dituzten agiriak: fak-
turak eta hartu agiriak, bankuaren ordain-ketaren frogagiriarekin (fotokopia konpultsatuak), guztira 
jasotako diru-laguntzaren zati proportzionalari dagokion zenbatekoa jotzen dutenak, gutxienez.

Gastuak frogatzeko ez dira onartuko ondoko datuak argi eta garbi ezarrita ez dituzten ordai-
nagiriak, fakturak eta gainerakoak:

— Emailea: izena eta NAN edo sozietatearen izena eta IFZ.
— Hartzailea: egoitza eta IFZ (diru-laguntza jaso duen erakundea izan behar da).
— Gastuaren xedea.
— Data.
— BEZ: aplikatutako zerga tasa(k).
Gastuen frogagiriak inprimakiko kontzeptuen arabera antolatu eta multzokatu behar dira.
— Zinpeko aitorpena: beste administrazio edo erakunde zein organismo publikoren batek 

xede bererako diru-laguntzarik edo laguntzarik eman dionez. Beste diru-laguntzaren bat lortuz 
gero, zenbatekoa izan den zehaztu behar da eta zer administraziok eman duen argitu, eta datuok 
benetakoak direla frogatzen duen agiria aurkeztu behar da.

— Diruz lagundutako jarduerari buruzko programa, kartel eta publizitateko elementuen ale bana.
15. Erakunde onuradunaren betebeharrak. Diru-laguntza galtzea
Diru-laguntza jasotzen duen erakundeak nahitaez burutu behar du aurkeztutako proiektua. 

Gainera, deialdi honetan ezarritako xedapenak bete behar ditu, bai eta diru-laguntzak emateko 
prozedura arautzen duen udal ordenantzan agindutakoa ere.

Hain zuzen ere, erakunde eskatzaileari hauxe gogorarazten zaie: derrigorrezkoa da Zuiako 
Udalaren babesa aipatzea diruz lagundutako jarduera sustatzeko elementuetan, karteletan, 
idatzietan edo dokumentuetan. Gainera, elementu horiek guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko 
bi hizkuntza ofizialetan editatu behar dira.

Ondoko kasuetan erakunde onuradunek deialdi honen bidez emandako diru-laguntzak gal 
ditzakete, espedientea abiatu ondoren:

— Aurkeztutako eskaera eta agirietan datu faltsuak jarri badira.
— Ezarritako epealdian agiriren bat aurkezten ez bada, berariaz eskatu arren.
— 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 kon-

tura 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.

16. Diru-laguntza aldatzea
Diru-laguntza emateko kontuan hartutako inguruabarretako bat aldatzen bada, horren in-

guruko ebazpena ere aldatu ahal izango da.
17. Interpretazioa
Oinarri hauen interpretazioan sortzen diren zalantzak Alkateak ebatziko ditu, informazio 

batzordeak txosten teknikoa eman eta gero.

2020-2021 IKASTURTEAN IKASI ETA PRESTATZERA JOATEKO GARRAIORAKO 
DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUZTEN OINARRIAK

1. Helburua eta xedea
Deialdi honen xedea Zuiako Udalak 2021ean ikasketetarako emango dituen diru-laguntzak 

arautzea da. Onuradunak 2020/2021 ikasturtean udalerritik kanpo unibertsitateaz kanpoko 
ikasketa arautuan, batxilergoan edo lanbide heziketan ikasten ari diren ikasleak izango dira. 
Ezinbestekoa da ikasketak Zuiako udalerrian egitea ezinezkoa izatea.
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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

2021eko aurrekontuan 17.500,00 euro ezarri dira 326.481.020 gastu partidan 2020/2021 ikas-
turtean ikasketetarako laguntzak emateko. Halaber, gastuen aurrekontuetako 241.480.000 par-
tida, 3.000,00 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 gradua. 
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.

4. Eskabideak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa

Eskabidea Zuiako Udaleko sarrera-erregistroan entregatuko da, ereduaren arabera, edo, 
bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legean adierazitako edozein bide erabiliko da, dokumentazio honekin batera:

— 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, baita ogasunarekin eta gizarte segu-
rantzarekin ere egunean eduki behar ditu zerga-betebeharrak.
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6. Eskaerak aurkezteko epea

Eskabide hauek aurkezteko epea 2021eko irailaren azken egun baliodunean amaituko da, 
udalak sustatu edo diruz lagundutako ikastaroen kasuan izan ezik, ikastaroa amaitu arte lu-
zatuko baita horien epea, 2021eko 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 bizi-
leku duten herriaren eta dagokien ikastetxea dagoenaren arteko distantziaren arabera ezarriko 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 150,00 eurokoa izango 
da eta egindako ikastaroaren edo ikastaroen iraupenaren arabera emango dira, gutxienekoa 
25 ordukoa izanik, ondorengo taularen arabera:

IKASTAROAREN IRAUPENA LAGUNTZAREN 
ZENBATEKOA

0 eta 24 ordu bitartean 0,00 euro

25 eta 50 ordu bitartean 70,00 euro

51 eta 75 ordu bitartean 75,00 euro

76 eta 100 ordu bitartean 100,00 euro

100 ordutik gora 150,00 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.


