Mutrikuko Udal Euskaltegitik
kanpo euskara ikasteko diru-laguntzak

1. Diru-laguntzaren xedea:
Diru-laguntza honen xedea da Mutrikuko bizilagunak euskara ikastaroetan parte hartzera
bultzatzea. Hori dela-eta, Mutrikuko Udalak diru laguntzak emango dizkie Udal Euskaltegitik
kanpo euskara ikasten ari diren ikasleei.
2. Onuradunak:
Diru-laguntza honen onuradunak izango dira, Mutrikuko Udal Euskaltegitik kanpo, beste
euskaltegiren batean euskaraz ikasten ari diren mutrikuarrak (herrikoan ez dagoelako eskatzen
den talderik). Nahitaez, herritik kanpoko euskaltegiren batean euskara ikasten dihardutenek
ere, diru laguntza hau eskatzeko eskubidea izango dute.
3. Bete beharreko baldintzak:
Diru-laguntza eskuratu nahi dutenek honako betebehar hauek bete beharko dituzte:
—Mutrikun erroldatuta egotea.
—Udal euskaltegitik kanpo euskara ikastaro batean parte hartzea. Horretarako arrazoia
hauetako bat izan behar da: Mutrikuko Udal Euskaltegian izena eman eta dagokion talderik
sortu ez izana edota nahitaez Mutrikutik kanpoko euskaltegiren batera joan beharra.
—Ikastaroa bukatzea eta gutxieneko aprobetxamendua izatea.
—Gutxienez, %80ko asistentzia izatea.
—Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.artikuluko 2. eta 3. ataletan ezarritako kausaren baten
pean ez egotea.
—Betebehar fiskalak, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta Udalarekikoak egunean
izatea.
Diru-laguntza hauek bateragarriak dira beste administrazio edo erakunde publiko edo
pribaturen batek emandako diru-laguntzekin. Nolanahi ere, ez da gain-finantzaketarik izango,
eta hala gertatzen bada, diru laguntza murriztu egingo da, dagokion gehienezko mugaraino.
4. Eskaerak eta beharrezko dokumentazioa aurkeztea:
Diru laguntza eskaerak Mutriku Udaleko Euskara Zerbitzuan (Txurruka plaza z/g, 20830
Mutriku) aurkeztu ahal izango dira urtarrilaren 31ra arte. Egun hori larunbata ala jaieguna
bada, eskabideak aurkezteko epea hurrengo lanegunera arte luzatuko da.
Eskaerarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:
 Urtarrilaren 31rako:
—Eskaera orria, behar bezala beteta.
—Bestelako administrazioei eta erakunde publiko edo pribatuei egindako diru-laguntza
eskaeren zein jadanik emandako diru-laguntzen gaineko zinpeko aitorpena (I. eranskina)
—Betebehar fiskalak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen dituela egiaztatuko
duen agiria (I. eranskina)

—Nortasun Agiri Nazionalaren kopia
—Matrikularen kopia
—Mutrikuko Udal euskaltegiaren ziurtagiria, egin den ikastaroa Mutrikun egiterik izan ez duela
adieraziz, edo nahitaez beste euskaltegiren baten ikasi behar duela erakusten duen agiria.
 Kurtsoaren amaieran:
—Ikastaroa egin den euskaltegiak egindako ziurtagiria. Bertan honako gorabehera hauek
zehaztu beharko dira: eskatzaileak ikastaroa bukatu eta gutxieneko aprobetxamendua izan
duen ala ez, eta asistentzia zenbatekoa (ehunekotan) izan den.
—Eskatzaileak duen bankuko kontuaren titularitatea egiaztatuko duen agiria.
Ofizioz egiaztatuko da Udalarekiko betebeharrak betetzen direla.
Udalak beharrezkoa irizten dion informazio osagarria eskatu ahal izango die eskatzaileei
eskabidean adierazitakoa egia dela ziurtatzeko. Diru-laguntza eskaera aurkezteaz bat,
eskatzaileak deialdian ezarritako baldintza guztiak betetzen dituela, eta oinarri hauek
osotasunean onartzen dituela aitortuko du.
Halaber, eskabidean agertzen diren datu pertsonalak bere baimenarekin hartu direla
adieraziko du, eta datu horiei tratamendu automatizatua emateko baimena emango du. Eta
era berean, datuak behar bezala baimenduta dauden Udalaren fitxategietan sartzea onartuko
du. Horretaz gain, datu horiek erabiltzeko baimena emango du, baldin eta erabilera hori
Udalaren kudeaketara mugatzen bada. Hala ere, eskatzaileak datu horiek beste Herri
Administrazio batzuei edo hirugarrengoei uzteko edo jakinarazteko baimena emango du, beti
ere, Datu Pertsonalak Babesteko azaroaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitakoaren
arabera.
Atal honetan aipatutako dokumentu edo egiaztagiriren bat aurkeztu ezean, eskatzaileari
hamar eguneko epea emango zaio aurkeztutako dokumentazioa zuzen edo osa dezan. Hori
horrela egin ezean, eskaerari uko egiten diola uste izango da, eta beste tramiterik egin gabe,
eskaera artxibatu egingo da.
5. Diru laguntza emateko prozedura:
Diru-laguntzak Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako akordioaren bidez emango dira; behinbehineko erantzuna, gehienez ere, hiru hilabeteko epean emango da, eta kurtso amaieran
beharrezko dokumentazio aurkeztu ondoren, egoki bada, diru laguntza jasoko dute
eskatzaileek.
Gobernu Batzarraren ebazpena, aldez aurretik, Euskara Batzordeak egin duen proposamenean
oinarrituko da. Horrela, Euskara Batzordeak, dagokion proposamena egin aurretik,
aurkeztutako diru laguntza eskabideak aztertuko ditu, Euskara Zerbitzuak egindako txosten
teknikoari jarraiki.
6. Diru-laguntzaren zenbatekoa:
Mutrikuko Udalak eskatzaile bakoitzari emango dion diru laguntza matrikularen %50aren
parekoa izango da, beste diru-laguntza batzuekin batera zein bera bakarrik. Matrikularen
prezioa, ordea, ez da izango ikasleak ordaindutakoa: Mutrikuko Udal euskaltegiak
ikastaroetarako ezarria dauzkan prezioen arabera kalkulatuko dira diru laguntzak.
Laguntzetarako aurreikusitako diru izendapena goian adierazitako diru-laguntza emateko
bestekoa ez bada, diru laguntzen onuradun guztien artean, diru laguntzetarako den
gehienezko zenbateko osoaren banaketa proportzionala egingo da.

7. Onuradunen betebeharrak:
Honako hauek dira diru laguntza honen onuradunek bete beharko dituzten betebeharrak:
—Diru laguntza gai izan den jarduera bete-betean burutzea.
—Diru-laguntza zertarako eman den, hartarako erabili behar da.
—Mutrikuko Udalari aditzera eman beharko zaio, berak diruz lagundutako jarduera hau
burutzeko, onuradunak beste diru laguntzaren bat eskuratu al duen.
—Onuradunek indarrean dagoen araudian ezarritako betebehar orokorrak bete beharko
dituzte.
8. Diru-laguntzaren ordainketa:
Tokiko Gobernu Batzarrak dagokion behin betiko erabakia hartu ondoren (kurtso amaierako
dokumentazioa aurkeztu ondoren), diru laguntzaren %100 ordainduko da.
9. Diru laguntza aldatzea:
Diru laguntza ematerako orduan kontuan izan diren baldintzak aldatzen badira, eta nolanahi
ere, beste erakunde publiko edo pribatu batzuetatik norgehiagokaren bidez laguntzak jasotzen
badira, emakidari buruzko erabakia aldatu ahal izango da.
10. Oinarriak ez betetzea:
Onuradunak oinarri hauetan ezarritako baldintzetako bat bete ez duela egiaztatzen bada, diru
laguntza osoa edo diru laguntzaren zati bat kendu ahal izango zaio; horretara heldu baino
lehen, interesatuari entzunaldia egiteko aukera eskainiko zaio, eta hala badagokio, jasotako
zenbatekoa itzultzeko erabakia ere hartuko da.
Ondoren aipatuko diren kasuak izango dira oinarriak bete ez izanaren arrazoi. Hori dela-eta,
ondorengo kasuak diru laguntza kentzeko edo, premiazko bidez, diru laguntza itzularazteko
arrazoi izango dira:
—Eskaeraren datuetan gezurrak sartzea.
—Diru-laguntza emateko kontuan izan den edozein baldintza aldatzea.
—Eskatutako dokumentazioa ezarritako epean ez aurkeztea.
—Diru-laguntza eman den xederako ez erabiltzea.
—Oinarri hauetan ezarritako betebeharrak, edo hala badagokio, emakida egintzan ezartzen
direnak ez betetzea.
—Beste edozein xedapenen bidez oro har ezarritako betebehar guztiak ez betetzea.
11. Interpretazioa:
Euskara Batzordeak deialdi honen irakurketaren, interpretazioaren, ezarpenaren eta
eraginaren ondorioz sor daitezkeen zalantza guztiak argituko ditu.
12. Araubide osagarria:
Oinarri hauetan berariaz zehaztu ez diren kasuetarako, Mutrikuko Udalaren eta Bere
Ardurapeko Autonomiadun Erakundeen Diru-Laguntzei buruzko Ordenantza Orokorra
aplikatuko da. Halaber, Diru Laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra izango da kontuan.

