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EUSKARA SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA
2019-2020 ikasturtea
(2019ko irailetik 2020ko abuztura bitarte egindako ikastaroak)
Erabakia, Zizur Nagusiko Udalaren Kultur Patronatuak 2020ko maiatzaren 19an hartua.
Zizur Nagusiko Udalaren Kultur Patronatuak, Euskara Zerbitzuaren bitartez, euskara ikasteko laguntza
ekonomikoak emanen ditu, ondoko oinarri hauei jarraikiz

OINARRIAK
LEHENDABIZIKOA.- Deialdiaren xedea.
1.1. Zizur Nagusiko udal esparruan euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen ordenantza,
(2008ko 69. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, ekainaren 4an argitaratua), 2.8 artikuluan, helburu berezi gisa
ondoko hau aipatzen du: “Euskararen sustapenerako bestelako jarduerak bultzatzea, ordenantzaren
xedearekin lotura dutenak”.
Halaber, VII. Kapituluan, Euskararen Sustapena, 26. artikuluan, honela dio: “Udalaren Kultur Patronatuak
diru kopuru bat ezarriko du urteko aurrekontuetan euskarazko ikastaroetan parte hartu nahi duten herritar
helduentzat. Horretarako deialdia urtero argitaratuko da eta udalerriko postontzietan banatuko da”.
1.2. Deialdi honek arautzen dituen bekek euskara ikasteak sortzen dituen gastuak hein batean finantzatzea
dute xede.
1.3. Halaber, deialdi honek 33/2002 Foru Legean, azaroaren 28koa, emakumeen eta gizonen aukera
berdintasuna sustatzekoa, jasota dagoen emakumeen eta gizonen aukera berdintasunaren printzipioari
jarraituko dio.
BIGARRENA.- Diruz lagun daitezkeen jarduerak eta emateko prozedura.
2.1. Diruz lagunduko dira ikastaro estentsiboak nola trinkoak edo barnetegiak.
2.2. Eskatzaileek maila bereko ikastaro baterako diru-laguntza jaso ahalko dute bi deialditan soilik. Hau da,
bigarren aldiz jaso ahalko dute diru-laguntza aldez aurretik diruz lagundutako maila baterako.
2.3. Deialdi honetan diru-laguntzak emateko ezarritako prozedura banako ebaluazioaren araubidean
tramitatuko da (Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 17.1 artikulua) eta oinarri
arautzaile hauetan ezarritakoari lotuko zaio.
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HIRUGARRENA.- Diru-laguntzaren zenbatekoa.
3.1. Diru-laguntzak 2020ko aurrekontuko euskara ikasteko laguntzak izeneko 33500 4800000 kontu-sailaren
kargura ordainduko dira. Xede horretarako gehienez ere 2.500 euro bideratuko dira.
Laguntzak baremo ekonomiko honi jarraikiz emanen dira:
PCE <5.000 € ................................................... %75
PCE 5.001 € eta 8.000 € artean ....................... %60
PCE 8.001 € eta 10.000 € artean ...................... %45
PCE 10.001 € eta 15.000 € artean .................... %30
PCE 15.001 € eta 20.000 € artean .................... %20
PCE >20.000 € ................................................. %10
LAUGARRENA.- Onuradun izaera erdiesteko baldintzak.
Onuradun izaera erdiesteko, eskatzaileek, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13.
artikuluko betebehar orokorrez gain, ondoren aipatzen diren betekizun espezifikoak ere bete beharko
dituzte, diru-laguntzaren xede diren jardueren arabera:
4.1. Euskara ikasteko diru-laguntza baldintza hauek betetzen dituzten pertsonek eskatzen ahalko dute:
a. 16 urtetiko gorakoa izatea.
b. Zizur Nagusian erroldatua egotea, gutxienez ere urte bateko antzinatasunarekin laguntza eskatu
den egunetik kontatua eta laguntzeko eskatzen den ikastaroak irauten duen bitartean.
c. Gutxieneko asistentzia-portzentajea %75koa izatea.
4.2. Espresuki baztertuak gelditzen dira Zizur Nagusiko biztanleak izanik, administrazio publikoren batean
lan egin eta euskalduntze plan espezifikoren batean sartuak dauden pertsonak.
BOSGARRENA.- Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.
5.1. Eskaerak iraileko azken ostirala arte aurkeztuko dira, eskabidea sinaturik, deialdiarekin batera dagoen
eredu normalizatuan. Eskabideari deialdiko bosgarren oinarrian ezarritako agiriak eta informazioak
gehituko zaizkio.
5.2. Eskaerak aurkezteko epea luzaezina izanen da.
5.3. Aurkeztutako eskaerak ez baditu biltzen deialdi honetan ezarritako baldintzak eta agiriak, interesdunari
eskatuko zaio hori zuzentzeko gehienez ere hamar eguneko epe luzaezinean, eta adieraziko horrela egin
ezean, haren eskabideari uko egiten diola ulertuko dela, ebazpena eman ondoren, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 42. artikuluan
aurreikusitakoari jarraikiz.
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5.4. Eskaerak Zizur Nagusiko Udalaren Kultur Patronatuko Erregistroan aurkeztu beharko dira.
SEIGARRENA.- Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiri eta informazioak.
6.1. Eskabidearekin batera ondoko agiri hauek aurkeztu beharko dira:
a. Eskatzailearen NANaren fotokopia.
b. Familiaren diru-sarrera gordinak egiaztatzen dituen agiria.
c. Ikastaroa antolatzen duen entitatearen ziurtagiria, haren baldintzak zehaztuta: iraupen datak,
maila, ikastorduen kopurua, ikastaroaren kostua eta eskatzaileak izan duen asistentziaportzentajea.
d. Matrikularen ordainagiria (banku entitateak luzatua). Bertan matrikularen %100 ordaindua dela
egonen da jasota.
e. Eskatzailearen kontu korrontearen zenbakia (24 digitu).
f. Zizur Nagusiko zerga betebeharrak eguneratuak izatea.
6.2. Orobat, hala badagokio, ondoko agiri hauek aurkeztu beharko dira:
a. Erretiratuak edo pentsiodunak badira, edo lan ezintasuneko egoeran edo baliaezintasun egoeran
dauden langileak badira, eskatzaileek eskaera aurreko hamabi hilabeteetan jasotako pentsioaren
edo prestazio ekonomikoaren ziurtagiria aurkeztuko dute.
b. Norberaren konturako langileak badira, eskatzaileek Gizarte Segurantzarendako urteko
kotizazioaren ziurtagiria aurkeztuko dute, bertan jasota kuotak kalkulatzeko urteko oinarria eta
diru-sarrerei buruzko aitorpen pertsonala.
c. Langabezian badaude, eskatzaileek Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) luzatutako
ziurtagiria aurkeztuko dute, eskaera aurreko hamabi hilabeteetan jasotako prestazioak egiaztaturik.
ZAZPIGARRENA.- Eskaeren balorazioa.
7.1. Eskaeren balorazioa honela eginen da:
a.

Familiaren diru-sarrera gordinak kontuan hartuko dira (errenta aitorpeneko 507, 8810 eta
8808 laukitxoen batuketa ken 708 laukitxoa) eta familia unitateko pertsonen kopurutik zatituko
dira.
b. Familiaren diru-sarrera gordintzat hartuko dira beka eskatzen duen familia unitatetik heldu
direnak. Eskatzailea bere/n aita/k, ama/k eta/edo adopziozko familia edo abegi-familiarekin bizi
bada, horiek sortzen dituzten diru-sarrerak ere jasoko dira. Ez dira kontuan hartuko anaiek,
arrebek edo eskatzailearekin bizi baina ahaidetasun harremanik ez duten pertsonek sortutako
diru-sarrerak.
Diru-sarrerak honela frogatuko dira: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko azken aitorpenaren
edo aitorpenen fotokopia konpultsatua, edo, Foru Ogasunaren ziurtagiria, aitorpena ez dela
egin ziurtatzen duena, aurkeztera beharturik ez dauden kasuetan. Bestela, eskatzaileak familiak
erdietsitako diru-sarrera gordinen inguruko zinpeko aitorpena aurkeztuko du, agiri bidez
justifikaturik.
c. Aurrekoa alde batera utzita, Patronatuak eskatzen ahalko ditu beharrezkotzat jotzen dituen
frogabide guztiak, eskatzaile bakoitzaren familiaren diru-sarrerak egiaztatze aldera.
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7.2. Laguntzen eskaerak urte baterako izanen dira, eta laguntzak emateko baldintza izanen da eskaera
egiten den ekitaldi ekonomikoan Patronatuaren aurrekontuetan diru erabilgarria izatea.
7.3. Nolanahi ere, aurrekontuan dagoen diru erabilgarriaren eta eskatzaile kopuruaren arabera,
beharrezkoa bada, onuradun bakoitzari dagokion ekarpena proportzioan murriztuko da.
ZORTZIGARRENA.- Eskaerak aztertu eta ebaztea.
8.1. Aurkezten diren eskaerak Euskara Zerbitzuak baloratuko ditu; honek, hain zuzen, gauzatuko ditu
ebazpen proposamena egiteko kontuan hartzen diren datuak zehaztu, eskuratu eta egiaztatzeko behar
diren jarduketa guztiak.
8.2. Patronatuaren erabakiaren bidez emanen dira diru-laguntzak.
8.3. Diru-laguntza hau ezin izanen da jaso beste erakunde batzuetan ere kontzeptu bererako eskatu bada.
BEDERATZIGARRENA.- Ebazpenaren epea, jakinarazpena eta aurkaratzea.
9.1. Ebazteko epea gehienez ere bi hilabete izanen da, eskaerak aurkezteko data bukatzen denetik hasita.
9.2. Epe hori iraganik ebazpen espresik ematen ez bada, eskaera ezetsitzat jotzen ahalko du eskatzaileak.
9.3. Laguntza emateko ebazpena, behar bezala arrazoitua, parte-hartzaile guztiei jakinaraziko zaie, honako
hauek adierazita: deialdia, dagozkion aurrekontu-kreditua eta egotziko zaion programa, pertsona
onuraduna, ematen den diru-kopurua eta diru-laguntzaren xedea.
9.4. Ebazpen horrek administrazio amaitzen du eta haren aurka, aukeran, ondoko errekurtso hauek
paratzen ahalko dira:
a. Berraztertze-errekurtsoa, egitate administratiboa egin duen organoaren aurrean, jakinarazi eta
biharamunetik aurrera hilabeteko epean;
b. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian edo
Salan, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean.
c. Gora jotzeko errekurtsoa Nafarroako Administrazio Auzitegiaren aurrean, ebazpena jakinarazten
den egunetik ondoko hilabeteko epean.
HAMARGARRENA.- Laguntzen ordainketa.
10.1. Emandako zenbatekoa diru-laguntzen ebazpena eman eta biharamunetik hilabeteko epean
ordainduko da.
HAMAIKAGARRENA.- Datuen egiatasunaz.
11.1. Eskaeran daturen bat ez emateak edo jasota daudenetan faltsukeriaz aritzeak eskabidearen
deuseztasuna ekarriko du, egileek izaten ahal duten erantzukizuna ukatu gabe.
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HAMABIGARRENA.- Onuradunen betebeharrak eta ez-betetzearen ondorioak. Itzulketa.
12.1. Deialdiaren oinarrietako bat betetzen ez bada edo eskatutako agiriak zehaztutako epean aurkezten ez
badira, edo garrantzizko irregulartasunik atzematen bada pertsona edo enpresa eskatzaileak aurkeztutako
dokumentazioan, organo eskudunak diru-laguntza ezeztatu ahalko du eta jasotako kopuruak itzuli beharko
dira.
12.2. Diru-laguntzaren onuradunek jasotako zenbatekoak itzuli beharko dituzte Diru-laguntzei buruzko
azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35. artikuluan aipaturiko kasuetan eta bertan ezartzen diren
baldintzetan.
HAMAHIRUGARRENA.- Datu pertsonalen trataera.
13.1. Laguntza hauek eskatzen dituztenek baimena ematen diote Zizur Nagusiko Kultur Patronatuari
deialdian ezarritako helburuak bete daitezen beharrezko datu pertsonalak biltzeko.
Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluarekin bat, aditzera
ematen da diru-laguntzen fitxategi bat dagoela, Zizur Nagusiko Kultur Patronatuak euskara ikastea
sustatzeko bultzaturiko eta gauzaturiko diru-laguntzen inskripzio, erregistro eta kudeaketa helburu.
Ez da aurreikusten bildutako datuen inolako lagapenik. Horrelakorik gertatuz gero, lagapena egin baino
lehen zure aurretiko baimena beharko da.
Fitxategiaren arduraduna Zizur Nagusiko Udalaren Kultur Patronatua da. Datuetan sartzeko, haiek
zuzentzeko, ezeztatzeko edo aurkaratzeko eskubidea baliatzen ahalko duzu Kultur Zerbitzuaren lokaletan
(Erreniega parkea, z.g. 31180 Zizur Nagusia)
_______________________________________________________________________________________
Oinarri hauetan aurreikusi ez den orotan Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean
ezarritako arauak aginduko du.
_______________________________________________________________________________________
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