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ZUIAKO UDALERRIAN HAURREN HARRERA PROGRAMAK SUSTATZEKO OINARRI-ARAUAK

1. Deialdiaren xedea:

Aurrekontu mugen barruan, diru-laguntzak emanez laguntzea 2021ean Zuiako familiek 
bertan hartzeari egoera oso larrian dauden herrialdeetako umeak, adingabe horien ongizatea 
sustatzeko, eta gure udalerriko biztanleengan elkartasunaren benetako kultura bat sortzeko, 
elkarte, antolakuntza eta irabazteko xederik gabeko beste entitate batzuen bermearekin.

Harrera horien bidez, etortzen diren umeei sorlekuan falta zaiena eskaini behar zaie, hau 
da, ohiko bizimoduan urri duten ongizaterako behar duten guztia, hondamendi naturalak edo 
gatazka armatuak direla-eta edo beste inguruabar batzuen ondorioz.

2. Onuradunak:

Udalerrian erroldatuta dagoen adindun orok eskatu ahal izango ditu diru-laguntzak, modu 
frogagarrian egiaztatzen badu adingaberen bati harrera egin diola deialdi honen xedearekin 
bat datorren eran. Ezingo dira onuradun izan udal tasa eta zergen ordainketan egunean ez 
dauden pertsonak. Zerga betebeharretan eta gizarte segurantzarekikoetan ere egunean egon 
beharko dira.

Onuradun izateko, nahitaezkoa da Zuian erroldatuta egotea, etengabe eta gutxienez urte 
betez, deialdi hau ALHAOn argitaratu aurretik.

Diru-laguntzak alde batera utzita, Zuian erroldatutako pertsonek hartutako haurrak bertan 
erroldatutzat hartuko dira, udal zerbitzu eta jardueren prezio publikoak arautzen dituen udal 
ordenantzaren eraginetarako.

3. Diru-laguntzen zenbatekoa eta ezaugarriak:

Arau honen xedea betetzeko finantzaketa, gehienez ere 3.500,00 eurokoa, dagozkion aurre-
kontuetako partida honen kontura egingo da: 231.780.000; kontzeptua: laguntza humanitarioa.

Laguntzaren zenbatekoa finkatzeko, harreraren iraupena kontuan hartuta, taula hau balia-
tuko da:

— Bi aste 350,00 euro.

— Lau aste 450,00 euro.

— Sei aste 550,00 euro.

— Zortzi aste 650,00 euro.

Egindako eskaerei dagozkien zenbatekoen baturak dagoen aurrekontua gainditzen badu, 
partidaren guztirakoa onuradunen artean hainbanatuko da. Aitzitik, kredituan soberakina ba-
dago, garapenerako lankidetzako atalari gehituko zaio.

4. Diru-laguntza eskatzeko prozedura:

a. Aurkezteko tokia eta epea: eskabideak Zuiako Udaletxean aurkeztuko dira, edo bestela, 
posta ziurtatu bidez nahiz Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluan aurreikusitako beste edozein bide erabilita 
bidali, indarrean dagoen urteko irailaren azken egun balioduna baino lehen.

b. Eskaera aurkezteak berekin dakar oinarri hauetan ezarritako baldintza guztiak erabat eta 
berariaz onartzea.

c. Eskatzaileek aurkeztu behar dituzten agiriek nahikoa izan behar dute harrera modu froga-
garrian egiaztatzeko (programa antolatzen duen antolakuntzak eginiko ziurtagiria edo antzekoa, 
harreraren ezaugarri nagusiak zehazten dituena).
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d. Era berean beste edozein administrazio, erakunde edo entitate publikotatik helburu bererako 
beste diru-laguntza edo laguntza batzuk eskuratu diren ala ez dioen zinpeko deklarazioa aurkeztu 
beharko da. Beste diru-laguntzaren bat eskuratu bada, lortutako zenbatekoa eta administrazio 
emailea adierazi eta datu horien egiazkotasuna ziurtatzen duen agiria aurkeztu beharko da.

5. Deialdia ebazteko erabakiak hiru hilabeteko epean hartu beharko dira gehienez ere, proie-
ktuak aurkezteko epea amaitzen den egunetik kontatzen hasita. Epe hori amaitu eta eskaerek 
esanbidezko ebazpenik izan ez badute, ezezkoa eman zaiela ulertuko da.

6. Deialdi honen eta beronen ondoriozko administrazio-egintza guztien aurka egin ahal 
izango da, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 
39/2015 Legean ezarritako kasuetan eta moduan.

7. Zuiako Udalak beretzat gordetzen du, berariaz, diruz laguntzeko aurrekontuetan jaso den 
kopurua deialdi honen arabera agortzeko edo ez agortzeko eskumena, baita deialdi esleitu 
gabetzat jotzeko ere, aurkeztutako programei buruzko txostenetatik ondorioztatzen bada ez 
datozela bat deialdiaren xedeekin.

8. Diru-laguntza galtzea:

Onuradunek deialdi honetan jasotako diru-laguntzak gal ditzakete, aurrez espedientea irekita, 
datuak faltsutu badira laguntza eskabideetan edo aurkeztutako agirietan.

Diru-laguntza galtzeak ekarriko du itzultzea ordura arte jasotako kopuruak eta sortutako 
berandutze korrituak, diru-laguntza ordaindu zen unetik itzulketa egin behar dela erabakitzen 
den arte, Zuiako Udalari transferentzia eginez.

Jasotako diru-laguntzak azaroaren 17ko 38/2003 Legearen, Diru-laguntzei buruzko Oroko-
rraren, 36. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako kasuetan itzuli beharko dira, bertan ezartzen 
den bezala.

9. Arau hausteak eta zehapenak:

Deialdi honetatik eratorritako arau hauste eta zehapenen gaian, emandako diru-laguntzei 
dagokienez, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen, Diru-laguntzei buruzko Orokorraren, 52. artiku-
lutik 69.era bitarteko artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

10. Lege araubidea:

Oinarri hauetan xedatu ez den guztian, aplikatuko da lege-arau hauetan ezarritakoa: Zuiako 
Udalaren diru-laguntzak eta laguntzak arautzen dituen ordenantza, toki korporazioen zerbitzuen 
arautegia, azaroaren 17ko 38/2003 Legea, Diru-laguntzei buruzko Orokorra, eta aplikatzekoa 
den gainerako legeria.

ZUIAKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEENTZAKO 
DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUZTEN OINARRIAK

Zuiako udalak badaki zer-nolako garrantzia duen hezkuntzak haurren prestakuntzan eta 
ezagutzetan nahiz balioetan oinarrituta gero eta gehiago prestatzen den gizartearen eraikuntzan, 
eta jakin badaki, halaber, familiek hezkuntza egituran betetzen duten eginkizuna garrantzitsua 
dela, familiak funtsezko faktore baitira hezkuntzaren berariazko helburuak betetzeko, horren 
oinarrizko zutabeetako bat izanik. Izan ere, gaur egun ukaezina da hezkuntza komunitatearen 
eta, bereziki, familien parte-hartzea eskola arrakasta bermatzen duen faktorea dela.

Udalak hainbat jarduera garatu ditu udalerriko gurasoen elkarteen jarduna sustatzeko eta 
aldizka lagundu die beren jarduna betetzen.

Ikasleen gurasoen elkarteentzako laguntzen deialdiaren helburua da horrelako elkarteak 
egon daitezen sustatzea, haien esku-hartzea indartzea eta elkarteek antolatzen dituzten eta ikas-
leen prestakuntza osoan eta, beraz, haien eskola arrakastan eragin garrantzitsua duten eskolaz 

Agustín


