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BE STE  BAL IABIDE E K E STAL TZE N E Z  DITUZTE N BE HAR R IZANE I BIDE R AT UT AKO  

DIR U- L AG UNTZE TAR AKO  2 0 2 0 . UR TE KO  DIR UL AG UNTZE N DE IAL DIAR E N O INAR R I 
E SPE ZIF IKO AK

E SPAR R UA: G IZ AR TE  
O NG IZAT E A

IN-E  180 /04-1 9

UDAL E R AKUNDE A: G iz arte O ngiz aterako Saila

INST R UKT O R E A: G iz arte O ngiz aterako Saileko giz arte langileak

BALO R AZ IO  
BAT Z O R DE A:

Herritarrak batz ordea

DIR ULAG UNT Z A 
E BAT Z IKO  DUE N 
O R G ANO A

Alkatetz a Dekretua

E BAZ PE NA 
JAKINAR AZ T E KO  
E PE A

Deialdian z ehaz tuko den eskaerak aurkez teko epea amaitu eta hilebeteko 
epea egongo da.

DIR U-LAG UNT Z AR E N 
LE R R O A 

G abez iak dituz ten eta baldintz a berez iak betetz en dituz tenei laguntz a 
ematea. 

KO DE A:

AUR R E KO NT UAN 
Z E HAZ T UT AKO  DIR U-
KO PUR UA:

Urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera.

HE LBUR UAK 

G iz arte Baz terkeria eta E skubide Soz ialen G utunean agertz en diren 
baliabideek estaltz en ez  dituz ten gabez iak dauz katen pertsonei laguntz a 
puntual eta osagarria eskaintz ea.

Herriko desoreka soz iala z uz entz ea eta bardintasun soz iala bermatz ea.

E PE A:

E skariak aurkez teko epeak, Biz kaiko Aldiz kari O fiz ialean argitaratuko diren 
deialdietan z ehaz tuko dira.
Justifikaz ioak aurkez teko epeak, Biz kaiko Aldiz kari O fiz ialean argitaratuko 
diren deialdietan z ehaz tuko dira.

BALO R AZ IO  IR IZ PIDE  
Z E HAT Z AK:

 Laguntz a hauek borondatez ko diru laguntz a iz aera daukate eta 
helburu jakin baterako dira, beraz , helburu horretarako baino ez in dira 
erabili eta Bermeoko Udaleko aurrekontuetan helburu horretarako 
kreditua esleituta egotearen baitan egongo da laguntz a ematea ala 
ez .

 Laguntz a hau ez  da bateragarria iz ango administraz io publikoak 
eskaintz en dituen laguntz a publikoekin.

 G ehienez  aurkez ten den beharriz anaren %60a lagunduko da diruz  
eta hori ez in iz ango da 2 .100  euro baino gehiago iz an.

Laguntz a eskaria hainbat kontz epturengatik aurkez tu ahal iz ango da eta 
eskariaren kopurua, kontz eptu desberdinetako beharriz anen kopurua 
guz tira kontuan hartuta kalkulatuko da.
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HIZ KUNT Z A 
IR IZ PIDE AK

 Diruz  lagunduko diren elkarteen eta udalaren arteko ahoz ko eta 
idatz iz ko harremanak, ahal den kasu guz tietan euskaraz  bideratuko 
dira.

 E gunerokotasunean erabiltz aileei informaz ioa helaraz teko edo 
herritarrei z uz enduta erabiltz en dituz ten informaz io kanaletan ere 
euskara erabiliko da posible den kasu guz tietan (Whatsapp taldeak, 
posta elektronikoa sare soz ialak...)

 Hiz kuntz a iriz pideak az altz eko, "elkarte"  terminoa erabili da, baina 
iriz pide hauek diru laguntz aren onuradun guz tiek bete beharrekoak 
dira, diru laguntz a hartuko duten pertsona fisiko eta juridiko pribatu 
guz tiek betetz ekoak, hain z uz en ere.

E SKAT Z AILE AK:
 Laguntz a hauek hartu ahal iz ango dituz te, giz arte beharriz an egoeran 

dauden pertsonek eta familiek edo babes soz ialeko beste sistema 
batz uetatik laguntz arik ez  dituz tenek.

 E skatz ailea gutxienez  Bermeon 3  hilabetez  egon beharko da.
 E skatz aileak ez in iz ango du udalarekin inolako z orrik eduki.

DIR UZ  LAG UNDUKO  
DIR AN KO NT Z E PT UAK 

 Laguntz a hauen bidez  diruz  lagungarriak diren kontz eptuak bi dira:

a) E stimulaz io goiz tiarra bermatz eko laguntz a: 6 tik 14  urte bitarteko 
umeentz ako errehabilitaz io (fisikoa eta psikologikoa) tratamenduek 
eragindako gastuak ordaintz eko laguntz ak dira. 

 Derrigorrez koa iz ango da ez intasun edota mendekotasun 
egiaz tagiria aurkez tea. Salbuespena: 6  urte baino 
lehenago Biz kaiko F oru Aldundiak eskaintz en duen 
estimulaz io goiz tiarrari buruz ko z erbitz uko parte hartz ailea 
iz atea.

  T ratamendua agintz en duen medikuaren txostena eta 
aurrekontua edo/eta faktura ere aurkez tu beharko dira.

 Biz ikidetz a unitatean estimulaz io goiz tiarraren 
beharriz ana duen adin txikiko bat baino gehiago balego, 
bakoitz eko eskari bat egin beharko da.

b) Beste laguntz a publiko batz uk estaltz en ez  dituz ten larrialdi eta 
urgentz iadun egoerei erantz una emateko laguntz a: G iz arte Langileak 
egingo duen txostenaren arabera beste baliabide batz uk estaltz en ez  
dituz ten larrialdi eta urgentz ia moduan baloratz en diren egoerak 
lagunduko dira. 
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PR O Z E DUR A E T A 
AUR KE Z T U 
BE HAR R E KO  
DO KUME NT AZ IO A:

 Proz edura: Konkurrentz ia lehiakorra baina konparaz ioz ko balioespenik 
barik.

- E skarien hurrenkera, sarrera erregistroaren arabera iz ango da.
- Laguntz aren iz aera dela eta ebaz pena egitean biz ikidetz a 

unitatearen diru sarrerak ez  dira aintz at hartuko.
- E skaria egiten denerako eskatz aileak eginiko gastuen fakturak 

edo ordainagiriak aurkez tu beharko ditu. Bestalde, gastu batz uk 
urtean z ehar egiten direnez , eskaria aurkez ten denean oraindik 
gastua egin gabe badago, gastu hori egitearen beharriz ana 
justifikatz en duen agiri ofiz iala ere aurkez tu beharko da.

- Laguntz a jaso eta jakinaraz penean z ehaz tuko den epearen 
barruan eta z ehaz tutako moduan, jasotako diru- laguntz aren 
z uriketa egin beharko da

 Aurkez tu beharreko dokumentaz ioa:
 

A) Dokumentaz io orokorra:
1. Deialdian argitaratuko den eskaera inprimakia.
2. G urasoen edo ordez kari legalaren eta adingabeen NAN edo 

AIZ  agiria.
3. E skatz ailearen eta familiaren errolda kolektiboaren 

egiaz tagiria 

B) Dokumentaz io espez ifikoa:

a) E stimulaz io goiz tiarra bermatz eko laguntz aren kasuan:

1. Desgaitasun edo/eta mendekotasun z iurtagiria. . 
Salbuespena: 6  urte baino lehenago Biz kaiko F oru 
Aldundiak eskaintz en duen estimulaz io goiz tiarrari buruz ko 
z erbitz uko parte hartz ailea iz atea.

2.  T ratamendua agintz en duen medikuaren txostena

3. G astuaren faktura edo/eta aurrekontua

4.  G astu batz uk urtean z ehar egiten direnez , eskaria 
aurkez ten denean oraindik gastua egin barik badago, gastu 
hori egitearen beharriz ana justifikatz en duen medikuaren 
txostena eta tratamenduaren kostuaren aurrekontua, ere 
aurkez tu beharko da.

O harra: Biz ikidetz a unitatean estimulaz io goiz tiarraren 
beharriz ana duen adin txikiko bat baino gehiago balego, 
bakoitz eko eskari bat egin beharko da.

c) Beste laguntz a publiko batz uk estaltz en ez  dituz ten larrialdi eta 
urgentz iadun egoerei erantz una emateko laguntz aren kasuan:

1. Larrialdi eta urgentz iadun egoera baloratz eko giz arte 
langilearen txostena.

2. E goera horri erantz una emateko beharrez koa den 
gastuaren faktura edo/eta aurrekontua.

3. E goerak behar iz ango balu, dagokion profesionalaren 
txosten teknikoa edo proposamen teknikoa.
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E ta honela izan daiten eta ondorio egokiak eragin daizan, z iurtagiri hau idaz ten dot, 
erabagia agertzen dan akta behin betiko onespenaren menpean dagoela 
ohartarazota (Toki E rakundeen Antolakuntza, F untz ionamendu eta Araubide 
Juridikoa onartzen duen azaroaren 2 8 ko 2 5 6 8 /1 9 8 6  E Daren 2 0 6 . artikuluaren 
arabera), Aritz  Abaroa C antuariense alkatearen aginduz  eta oneretxiaz .

O rri-oinean sinatz ailea eta data

      

AUR R E IKUSIT AKO  
KO ST UAK  
PR O G R AMA HO NE T AN

Urteko aurrekontuan jasotako kopuruaren arabera.

SE G IME NDU E T A 
E BALUAKE T A 
E G IT E KO  
BE HAR R E Z KO  
INDIKAT Z AILE AK

 E skatz aile kopurua
 E mandako dirulaguntz a kopurua
 E z ez tatutako kopurua
 E mandako dirulaguntz en z enbatekoa

LO T UT AKO  AG IR IAK:
E skaera eta justifikaz ioa egiteko eranskinak deialdiarekin batera 
argitaratuko dira.

G E NE R O  E R AG INA Bat ere ez
1/1982  LO aren 
AR ABE R A 
AR G IT AG AR R IA E Z  
DE N E MAKIDA BAI/E Z

Maiatz aren 5eko 1 /1982  Lege O rganikoa, O horerako, Norberaren eta 
F amiliaren intimitaterako eta Norberaren Irudirako E skubidearen Babes 
Z ibilari buruz koa.
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