
III. eranskina

Euskara ikasten ari diren tolosarrei diru-laguntzak ematea.

1.Xedea.

2.Bete beharreko baldintzak.

3.Finantziazioa.

4.Eskaerak.

5.Diru laguntzen zenbatekoa.

6.Erabakia.

7.Onuradunen betebeharrak.

8.Diru-laguntza ordaintzeko modua.

9.Diru-laguntzen bateragarritasuna.

10.Diru-laguntza aldatzea.

11.Zuzenbide osagarria.

1. Helburua.

Diru-laguntza hauen helburua da Tolosako herritarrak euskara ikastera bultzatzea.

2. Bete beharreko baldintzak.

Diru-laguntza eskuratu nahi duen bizilagunak ondorengo baldintzak bete beharko ditu:

• Tolosan erroldatuta egotea ikastaroa hasi baino 15 egun lehenago gutxienez.

• HABEk homologatutako euskaltegiren batean euskara ikastaro batean matrikulatu
izana.

• Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluko 2. eta 3.  zatiek adierazitako
kausaren baten pean ez egotea, besteak beste, Administrazioarekin inolako zorrik
ez izatea.

• Laguntza jasotzeko  gutxienez  honako asistentzia  izan  dela  egiaztatzea:  %85.
Egiaztapena dagokion euskaltegiak egina izan behar du.

• Ikaslearen  errendimenduaz  irakaslearen  aldeko  agiria  izatea.  Euskaltegiko
zuzendariak datu hauek balidatuko ditu dagokion lekuan.
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3.Finantziazioa.

Urtero udal aurrekontuan diru kopuru bat izendatuko da diru-laguntza hauetarako. 

4. Eskaerak.

Eskaerak  Udalak  emandako  inprimakian  aurkeztu  beharko  dira, ondorengo
dokumentazioarekin batera:

• Matrikularen ordainagiria.

• Euskaltegiaren ziurtagiria, asistentziaren  zenbatekoa, maila bakoitzari dagozkion
azterketa egin izana eta errendimendua zuzena izan den azalduko dituena.

• Beste  erakunde  pribatu  edo  publiko  batetik  jasotako  edo  hitzartutako  diru-
laguntzak, behar bezala egiaztatuta. Bestela, dirurik jasotzen ez delako zinpeko
aitorpena.

• Ogasunarekin  eta  Gizarte  Segurantzarekin  egunean  egotearen  ziurtagiria  edo
udaletik hori egiaztatu ahal izateko baimena.

• 5.3  puntuan  azaltzen  diren  baldintzetako  bat  betetzen  dutenek  dokumentazio
osagarri hau aurkeztu beharko dute:

◦ LAGS jasotzen aritzearen LANBIDEk emandako ziurtagiria.

◦ Gizarteratzeko  eta  diru-sarrerak  bermatzeko  euskal  sistemak  eskaintzen
dituen prestazioak jasotzeko egoeraren batean egotearen ebazpena. Betiere,
Tolosako Udalak ematen ez badio aipatutako prestazioa.

◦ Indarrean dagoen Familia Ugariaren Txartelaren kopia.

5. Diru-laguntzaren zenbatekoa.

Emango diren laguntzak honako hauek izango dira:

5.1 Aurrez aurreko eskoletan eta modulu konbinatuetan:

◦ B2 arteko ikastaroetan, matrikularen % 75

◦ C1 ikastaroetan, matrikularen % 50

◦ C2 ikastaroetan, matrikularen % 25

5.2 Autoikaskuntza:

◦ Matrikularen % 75

5.3 Matrikula osoaren laguntza emango zaie honako baldintzaren bat betetzen
dutenei:

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus                     2
www.tolosa.eus  

mailto:udate@tolosa.eus
http://udala.tolosa.eus/eu


• Familia unitateko kide bakoitzak urteko, batez beste, LAGSek bermatzen duen
diru-sarrera gordina ez gainditzea.

• Gizarteratzeko  eta  diru-sarrerak  bermatzeko  euskal  sistemak  eskaintzen
dituen prestazio  baterako  baldintza  ekonomikoak  betetzea.  Kasu  honetan,
materialaren kopurua ere ez dute ordaindu beharko.

• Familia ugariaren txartela indarrean edukitzea.

6. Erabakia.

Eskaerak iritsi ahala aztertuko ditu Euskara Departamentuak.

Azkenik,  Departamentuak  txosten  teknikoa  egin  ondoren,  diru-laguntzak  emateko
proposamena egingo zaio Alkatetzari erabakia har dezan.

Erabakia interesatuari jakinaraziko zaio.

Eskaerak  aurkezteko  epea  bukatu  eta  gehienez  lau  hilabeteko  epean  hartuko  da
erabakia.

Epe hori igaro ondoren, Udalak eskaeraren baten gainean erabakirik hartu ez badu,
eskaera ez dela onartu ulertuko da.

Udalak beharrezko deritzon informazio osagarri guztia eskatu ahal izango du erabaki-
proposamena formulatu aurretik.

7. Onuradunen betebeharrak.

Onuradunaren betebeharrak dira:

a) Ordenantza Orokorraren 11. artikuluan xedatutakoa.

b) Diru-laguntzaren emakida edo erabilpenerako baldintzak, jarduerak eta helburuak
bete direla Tolosako Udalaren aurrean justifikatzea.

c) Udalak egin beharreko egiaztapen jarduketen pean jartzea.

d) Tolosako Udalari berak lagundutako jarduera berberengatik jasotako beste diru-
laguntzen berri ematea.

e) Jasotako diru-laguntza itzultzea, horretarako arrazoiren bat izango balitz.

8. Diru-laguntza ordaintzeko modua.

Udalak erabakia hartu eta gero ordainduko du onartutako diru-laguntzaren %100.

9. Diru-laguntzen bateragarritasuna.

Udalak  emandako  diru-laguntza  bateragarria  da  helburu  berberarengatik  jasotako
beste edozein diru-laguntzarekin.

Hala ere, diru-laguntza ezin izango da izan, beste diru-laguntza batzuekin batera zein
bera bakarrik, lagundutako jardueraren kostua gainditzeko adinakoa.
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10. Diru-laguntza aldatzea.

Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzen aldaketek, eta, edozein kasutan,
beste  entitate  publiko  edo  pribatu  batzuetatik  konkurrentzian  jasotako  laguntzek,
emakidaren erabakia aldatzea ekar dezakete.

11. Zuzenbide osagarria.

Ordenantza honetan espresuki zehaztuta ez den orotan, lege eta ordenantza hauek
izango dira aplikaziozkoak:

– Azaroaren 17ko Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorra (azaroaren 18ko Estatuko
Aldizkari  Ofiziala);  horren  garapeneko  Erregelamendua,  uztailaren  21eko  887/2006
Errege Dekretuaren bidez onartua (uztailaren 25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala).

– Tolosako  Udalaren  eta  bere  erakunde  publikoen  diru  laguntzen  ordenantza
orokorra (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2017ko uztailaren 7a, 130 zk.).

– Tolosako Udaleko Euskara Zerbitzuak kudeatutako programen konturako zenbait
diru  laguntza  arautzen  dituen  ordenantza  (Gipuzkoako  Aldizkari  Ofiziala,  2017ko
uztailaren 10a, 131 zk.)
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