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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAGRANGO UDALA

2021. ekitaldian euskara ikasteko laguntzak emateko oinarriak

1. artikulua. Deialdiaren xedea eta helburua

2020ko urritik 2021eko irailera bitarteko ikasturtean euskara ikasten laguntzeko bekak ematea, 
udako ikastaroak eta barnetegiak barne. (Barnetegien kasuan kanpo geratzen dira joan-etorrien, 
mantenuaren eta ostatuaren gastuak).

2. artikulua. Onuradunak

1. Deialdi honen onuradun izan daitezke Lagrango udalerrian erroldatutako pertsona fisikoak, 
bai ikasturtearen hasieran, bai ikasturtearen amaieran edo ikasturtean zehar, bai eta udalerrian 
egoitza soziala duen erakunde edo enpresaren batean lanean ari direnak ere, eta, nahitaez, 
baldintza hauek bete behar dituzte:

a) Izena ematean 16 urte baino gehiago izatea.

b) Helduen Alfabetatze eta Euskalduntze Erakundeak (HABE) onartutako zentro edo ikastaro 
batean matrikulatuta egotea, edo, hala badagokio, eskualdeko erakunde publikoek antolatu-
takoak.

c) Ehuneko 75eko asistentzia edo handiagoa egiaztatzea, edo matrikulatuta dagoen ikastaroa 
edo ikastaroak gainditu izana.

d) Lagrango Udalean ordainketak egunean izatea.

2. Ez dira onuradunak izango Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oroko-
rraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan aurreikusitako egoeraren batean dauden pertsonak.

3. artikulua. Aurrekontu kreditua

2021. urterako aurrekontu-zuzkidura 1.000 eurokoa da, 227040-335 aurrekontu-aplikazioari 
dagokiona.

4. artikulua. Dirulaguntzen zenbatekoa eta haiek emateko irizpideak

Laguntza aurrekontuko kreditu muga kontuan hartuta emango da, 1.000 euro gehienez.

Eskaera kopurua eta jaso beharreko zenbatekoak direla eta, jaso beharreko gehieneko zen-
batekoak murriztu behar badira aurrekontuko partidara egokitzeko, murrizketa eskaera guztiei 
proportzioan ezarriko zaie.

Nolanahi ere, eskatzaile eta urte bakoitzeko beka ez da 500 eurotik gorakoa izango.

Bekaren kopurua matrikularen kostuaren ehuneko 75era iritsiko da gehienez, betiere 
kopuru horrek araudian ezarritako gehieneko zenbatekoa gainditzen ez badu. Gainditzen badu, 
hitzartutako gehieneko zenbatekoa jasoko du.

Egoera hauetako batean egonez gero: langabezia, lanaldi partzialak, 25 urte baino gutxiago 
edo ikasle ofiziala, eskatzaileak matrikularen ehuneko 100 jasoko du, baldin eta arautegian 
ezarritako gehieneko zenbatekoa gainditzen ez badu. Gainditzen badu, hitzartutako gehieneko 
zenbatekoa jasoko du.
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5. artikulua. Aurkeztu beharreko agiriak

Eskatzaileek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

a) Eskaera.

b) NANaren fotokopia.

c) Zentroaren ziurtagiria, ikastaroaren ezaugarriak adierazten dituena (hasiera eta bukaera 
data, bertaratzeari, aprobetxamenduari eta abarri buruzko datuak...). Barnetegien kasuan, zen-
troaren ziurtagiria, non irakaskuntza, mantenu eta ostatu gastuak banakatuta agertuko diren.

d) Matrikularen ordainketa egiaztatzen duen banku-erakundearen egiaztagiria, baita ordain-
tzailea eta erakunde hartzailea ere.

e) Langabezian egonez gero, langabezian egondako aldia egiaztatzen duen agiria. Ikasketa 
ofizialak eginez gero, ikastetxearen ziurtagiria. Lanaldiaren ehuneko 40tik beherako kontratua 
izanez gero, horren egiaztagiria.

f) Beste erakundeen aldetik jasotako laguntzaren zenbatekoa egiaztatzen duen agiria. Edo 
bestelako laguntzarik eskatu izanaren egiaztagiria.

g) Gizarte Segurantzan eta zerga-betebeharretan egunean egotearen ziurtagiria; halakorik 
ezean, zerga-betebeharrak egunean dituela dioen zinpeko aitorpena aurkeztu beharko da. Ko-
menigarritzat jotzen bada, ziurtagiri horiek eskatzen ahalko dira.

6. artikulua. Eskaerak aurkezteko epea eta tokia

Eskaerak aurkezteko epea otsailaren 11an bukatuko da.

Agiriak Lagrango Udalaren erregistro orokorrean aurkeztuko dira edo legez onartutako 
edozein bide erabiliz.

Eskaerak baldintza guztiak betetzen ez baditu, 10 egun balioduneko epean zuzentzeko es-
katuko zaio interesdunari, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 artikuluarekin bat etorriz.

7. artikulua. Laguntzen bateragarritasuna

Udalaren laguntzak bateragarriak dira eskatzaileak jaso ditzakeen beste laguntza batzuekin. 
Hala ere, onuradunak guztira jaso beharreko zenbatekoak ezin izango du gainditu ikastaroaren 
matrikulazioaren kostua.

Onuradunak Udalari jakinarazi beharko dio xede bererako laguntzarik jaso duen. Beste 
laguntza batzuk daudela eta haien zenbatekoa zein den jakin ondoren, Udalaren laguntza ma-
trikulazio kostuaren defizitaren arabera ezarriko da, jasotako gainerako laguntzekin batera.

HABEren mailaren bat gainditzen duten ikasleak HABEren dirulaguntzen urteko deialdira 
aurkeztu beharko dira. Udalaren diru-laguntza HABEk ematen duenaren osagarria izanen da.

8. artikulua. Eskaerak aztertu eta ebaztea

Eskaerak euskara teknikariak aztertu eta baloratuko ditu. Alkatetzak aurkeztutako eskaerak 
ikusita bidezkoa dena ebatziko du, txosten teknikoaren berri ondoren eta dekretuaren bidez.

9. artikulua. Datu pertsonalen babesa

Diru-laguntza eskatzen duten pertsona edo erakunde guztiek konpromisoa hartzen dute 
Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege 
Organikoa eta 2016/679 EB Erregelamenduan xedatutakoa betetzeko.

Era berean, deialdi honetan parte hartzen duten pertsonek baimena ematen diote Lagrango 
Udalari beste erakunde publiko batzuetan egiazta dezan aurkeztutako agirietako datuak egiazkoak 
direla.
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Azken xedapena

Oinarri hauetan xedatu ez den orotan, Udalak onetsitako diru-laguntzak eta laguntzak arau-
tzen dituen ordenantzan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Proze-
dura Erkidearen Legean, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrean eta ekainaren 21eko 887/2006 
Errege Dekretuan araututakoari jarraituko zaio.

Lagran, 2022ko urtarrilaren 13a

Alkatea
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ


