Amorebieta-Etxanoko Udala
Bizkaia

Saila: ENPLEGU ETA SUSTAPEN EKONOMIKOA
Nº de Expediente: 17-3336
SEME-ALABAK JAIOTZEAGATIK EDO ADOPTATZEAGATIK DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAK ONETSI DITUEN
ORDENANTZA BEREZIA

Amorebieta-Etxanoko Udalak jaiotza-tasaren zein lan eta familiako bizitza
adiskidetzeko politikei heltzeko geroz eta premia nabariagoari erantzuna eman nahi dio
eta Ordenantza berezi honen bidez, helburu nagusitzat, oztopo ekonomikoetako batzuk
estaltzea du, sendiek askatasunez erabakitzen duten seme-alaba kopurua eduki dezaten.
Horregatik, Ordenantza honen bidez, diru-laguntzen ikuspegitik, asmoa da
laguntza ekonomiko bat erregulatzea, batean emango dena, seme-alaba baten jaiotza edo
adopzio bakoitzeko, interes sozial eta ekonomikoko arrazoiak estalita.
Laguntza honen xedea da sendiei laguntza ekonomikoa ematea, seme-alabak
jaiotza edo adopzioagatik handitzean ondoren sortzen diren ezohiko premiei erantzuten
laguntzeko, neurri batean izaki berriak, bereziki bere bizitzaren lehenengo etapan,
eragiten dituen gastu handiagoak konpentsatuta eta horrela Planean aldarrikatutako
helburua lortzea erraztuta. Hau da, Amorebieta-Etxanoko udalerriko familiek
askatasunez erabakitzen dituzten seme-alabak eduki ahal izatea.

1. ARTIKULUA.- Xedea
Oinarri hauen xedea da Amorebieta-Etxanoko Udalak emango dituen laguntzak
erregulatzea, Amorebieta-Etxanoko udalerrian bizi diren familiei laguntza ekonomikoa
emateko xedez, urte naturalean zehar jaiotza edo adopzioagatik seme-alabak
handitzearekin batera sortzen diren premiei erantzuten laguntzeko.
Laguntza ekonomikoa jaiotza edo adopzioagatik seme-alabak handitzeak
eragindako gastuak ordaintzera zuzenduko da.
Aplikatu beharreko araubide juridikoa Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege
Orokorrak, legea garatzeko araudiak, 887/2006 Errege Dekretuak eta AmorebietaEtxanoko Udalaren Diru-laguntzak araupetzen dituen Ordenantzak ezarritakoa da.
Prozedura
arrazoiengatik.

zuzenean

ematearena

da

interes

sozial

eta

ekonomikoko

Diru-laguntzetarako deialdia Amorebieta-Etxanoko Udaleko Alkateak egingo
du, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta udalaren web orrian argitaratuko da.
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2. ARTIKULUA.- Aplikazio-eremua.
Oinarri hauetan aurreikusitako laguntzak aplikatuko zaizkie urte naturalean
zehar gertatzen diren eta Amorebieta-Etxanoko udalerriko Erroldan inskribatuta
agertzen diren jaiotza edo adopzio berriei.
Jaiotza edo adopzio anizkoitzei dagokienez, ezarritako laguntza jaiotza edo
adopzio bakoitzeko emango da.

3. ARTIKULUA.- Diruz lagun daitekeen gastuaren izaera.
Diruz lagun daitekeen gastua jaio edo adoptatu berriaren umearen beharrizanak
estaltzera zuzenduta egongo da, eta gastua Amorebieta-Etxanoko udalerrian kokaturik
dauden eta umeei zuzendutako artikuluak merkaturatzen diren hurrengo saltoki mota
txikietakoren batean egin beharko da:
-

Tokiko farmaziak
Haur arroparen dendak
Etxerako haur artikulu eta osagarrien dendak
Umeen oinarrizko beharrizanak, oro har, estaltzera zuzendutako haur
artikulu eta osagarrien dendak, hala nola elikadura eta higienea.

Ez da diruz lagunduko umea zaintzeko langileak kontratatzeari dagokion gastua.

4. ARTIKULUA.- Onuradunak
Laguntza hauetarako eskubidea izango dute hurrengo pertsona fisiko hauek:
a)
b)

c)
d)

e)

Aita edo ama, filiazio natural edo adopziozkoagatik, guraso-ahala
gabetuta edo berau kenduta ez badaude.
Gurasoak guraso-ahala gabetuta edo kenduta egonez gero,
onuraduna guraso-ahala duen tutorea izango da, betiere eskatutako
baldintzak betetzen baditu.
Banaketa judizial edo dibortzioa gertatuz gero, ebazpen judizial
egokiak jagoletza eman dion aita edo ama.
Ebazpen judizialean ezarritako hainbat pertsonen arteko zaintza eta
jagoletzaren kasuan, berriz, pertsona hauek bere artean erabaki
beharko dute laguntza nork eskatuko duen, pertsona onuraduna
bakarra delako.
Pertsona onuraduna Amorebieta-Etxanoko Erroldan jasota egon
beharko da, gutxienez, eskabide hau aurkeztu aurretiko azkeneko
hamabi hilabeteetan jarraian.
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5. ARTIKULUA.- Laguntzen zenbatekoa
Jaiotza edo adopzioagatiko laguntzen zenbatekoa 300,00 eurokoa izango da ume
bakoitzeko.

6. ARTIKULUA.- Eskabideak eta dokumentazioa
Eskariak aurkeztu ahalko dira deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta hurrengo egunetik hasita, urte bereko abenduaren 31ra arte.
Onuradunak eskabideak Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko ditu,
I. ERANSKINEAN ageri den eredu ofizialean formalizaturik, eta bere termino guztietan
behar bezala beteta, hiru hilabeteko epearen barruan, jaiotegunetik edo ebazpen
judiziala edo adopzioa egiteko antzeko dokumentua jakinarazteko egunetik aurrera
zenbatuta.
Aipatutako eskabide horrekin batera hurrengo agiri hauek ere aurkeztu beharko
dira:
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)

Pertsona eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria.
Familia Liburua. Bertan laguntza eskatzen duen pertsonaren semealaba gisa laguntzaren xede den umea jasota egongo da. Baita
jaiobarri edo adopzioan hartutakoaren gurasoak agertzen diren
orriak.
Adopzioari dagokionez, ebazpen judizialaren edo berau egiten duen
antzeko agiria.
Pertsona eskatzailearen ezkontza-deuseztasun, banaketa judizial edo
dibortzioaren kasuan, laguntzaren xede den seme-alabaren zaintza
eta jagoletza ematen dituen ebazpen judiziala.
Laguntzaren xede den seme-alabaren zaintza eta jagoletza
partekatuaren kasuan, ebazpen judizialean ezarrita, laguntzaren
eskatzailea nor izango den adierazteko egindako akordioa sinatzea.
Diru-laguntza honen xede den gastua justifikatzen duten jatorrizko
fakturen zerrenda.
Laguntza kobratu nahi den onuradunaren bankuko kontuaren edo
aurrezki-libretaren titularitateko datuak.
Zerga-betebeharrak egunean eramatea egiaztatzen duen eta dirulaguntzak eskuratzeko bateraezintasuneko kausan erorita ez
egotearen deklarazio arduratsua. (II. eranskina).
Diruz lagundutako banako gastuen banakapena. (III. eranskina).
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7. ARTIKULUA.- Eskabidearen akatsak zuzentzea.
Laguntzen eskabideak osatu gabe badaude edo beharrezko agiriekin batera ez
badaude, pertsona interesdunari agindeia egingo zaio hamar eguneko epearen barruan
akatsa zuzendu edo beharrezko agiriak aurkezteko. Halaber, adieraziko zaio, horrela
egin ezean, bere eskabidean atzera egin duela joko dela. Administrazioa eskabide honen
gainean ebazpen adierazia ematera behartuta egongo da, bai eta jakinaraztera ere,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko
39/2015 Legearen 68 eta 21.1 artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

8. ARTIKULUA.- Ebazpena, errekurtsoak eta ebazteko epea.
Oinarri hauetan araupetutako laguntzak kudeatzeko eskudun
Amorebieta-Etxanoko Udalaren Ekonomia Sustapen eta Lan Saila izango da.

organoa

Oinarri hauetan araupetutako laguntzak eman eta, beharrezkoa bada, ukatuko
dira Amorebieta-Etxanoko Udalaren Alkate-Udalburuaren ebazpen adieraziaren bidez.
Bertan eskabidea eman edo ukatzen den jasoko da, baita bere banako zenbatekoa ere.
Laguntza emateari buruzko ebazpena onuradunei jakinaraziko zaie lau
hilabeteko gehieneko epearen barruan, bere eskabidea egin zenetik zenbatuta,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko
39/2015 Legearen 40. eta hurrengo artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz. Aipatutako
epea bukatutakoan, laguntzaren eskabidea ezetsita dagoela joko da esanbidezko
ebazpenik eman ezean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24.1 artikulua, eta diru-laguntzen azaroaren
17ko 38/2003 Lege Orokorraren Araudia onesten duen 25.5 artikuluari dagokionez,
ezarritakoaren ondorioetarako.
Diru-laguntzak emateko beharrezkoa da diru-laguntza Udalaren iragarkioholean, baita Udalaren web orrian ere, erakustea.
Ebazpena administrazio bidean behin betikoa da eta pertsona onuradunek bere
aurka beharrezko errekurtsoak aurkez ditzakete indarreko legeriaren arabera.

9. ARTIKULUA.- Ordaintzeko modua eta laguntzen justifikazioa.
Emandako laguntzak honela gauzatuko dira:
Seme-alaba bakoitzaren jaiotza edo adopzioagatiko laguntza ekonomikoa
ordainketa bakarrean ordainduko da hilabeteko epearen barruan, ebazpen-egunetik
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aurrera zenbatuta, onuraduntzat hartu ondoren eta gastua justifikatzen duten jatorrizko
fakturak aurkeztuta.
Onuradunek beharrezko den eta espedientea izapidetzen duen Sailak eta
Amorebieta-Etxanoko Udalaren Kontu-hartzailetzak eskatutako agiri guztiak aurkeztu
beharko dituzte.

10. ARTIKULUA.- Aldi berean bestelako laguntzak jasotzea.
Oinarri hauetan araupetutako laguntza ekonomikoa bateragarria izango da xede
berberaz ematen diren edo Herri Administrazioetako edozeinek ezar ditzakeen bestelako
laguntzekin.

11. ARTIKULUA.-Itzulketa
Jasotako zenbatekoak itzultzea eta berandutzako interesa eskatzea, diru-laguntza
ordaintzen den momentutik berau itzultzea erabakitzen den eguna arte, bidezkoa izango
da, eta Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 38.2 artikuluan finkatutako
zenbatekoan, diru-laguntza eskuratu badute horretarako eskatutako baldintza guztiak
bete gabe, horretarako eskatutako laguntzak faltsutu edo ematea eragotziko luketenak
ezkutatuta.
Itzulketa eskatzen duen ebazpena diru-laguntza ematen duen organo berberak
emango du. Aipatutako ebazpena arrazoitua izango da eta itzultzeko beharra eragiten
duen kausa espresuki adieraziko du, baita itzuli beharreko zenbatekoa eta itzultzeko
borondatezko epea ere. Halaber, ohartaraziko du, itzulketa aurreikusitako epean egin
ezean, premiamenduko bidera joko dela.
Itzultzeko espedientea Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen IV. tituluan ezarritako prozeduraarauei egokituko zaie.

12. ARTIKULUA.- Zenbatekoa
Diru-laguntzetarako funtsak zeintzuk diren, eta aurrekontuko zein partidatik
ordainduko diren deialdian bertan zehaztuko da.
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I. ERANSKINA.- SEME-ALABEN JAIOTZA EDO ADOPZIOAGATIKO UDAL DIRU-LAGUNTZAREN
ESKUBIDEA.

Eskatzailearen izen-abizenak

NAN / Pasaportea / AIZ

Helbidea

Udalerria

Posta-kodea

Amorebieta-Etxanoko udalerriaren noiz erroldatu den

Telefonoa

E-maila

Egoera zibila

Umearen jaiotzaren edo adopzioaren eguna

Umean oiz erroldatu den

BANKUKO DATUAK
IBAN

ENTITATEA SUKURTZALAREN ZKIA. K.Z.

Amorebieta-Etxanon,20

(e)ko

KONTU ZENBAKIA

(a)ren
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LAGUNTZA ESKATZEN DUTEN PERTSONA FISIKOEK AURKEZTU
BEHARREKO AGIRIAK.
(Gurutze batez adierazi aurkeztutako agiriak).










Pertsona eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria.
Familia Liburua. Bertan laguntza eskatzen duen pertsonaren seme-alaba gisa
laguntzaren xede den umea jasota egongo da.
Adopzioari dagokionez, ebazpen judizialaren edo berau egiten duen antzeko
agiria.
Pertsona eskatzailearen ezkontza-deuseztasun, banaketa judizial edo
dibortzioaren kasuan, laguntzaren xede den seme-alabaren zaintza eta jagoletza
ematen dituen ebazpen judiziala.
Laguntzaren xede den seme-alabaren zaintza eta jagoletza partekatuaren kasuan,
ebazpen judizialean ezarrita, laguntzaren eskatzailea nor izango den adierazteko
egindako akordioa sinatzea.
Diru-laguntza honen xede den gastua justifikatzen duten jatorrizko fakturen
zerrenda.
Laguntza kobratu nahi den bankuko kontuaren edo aurrezki-libretaren
titularitateko datuak.
Zerga-betebeharrak egunean eramatea egiaztatzen duen eta diru-laguntzak
eskuratzeko bateraezintasuneko kausan erorita ez egotearen deklarazio
arduratsua. (II. eranskina).
Diruz lagundutako banako gastuen banakapena. (III. eranskina).
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II. ERANSKINA.- ZERGA-BETEBEHARRAK EGUNEAN ERAMATEA
EGIAZTATZEN
DUEN
ETA
DIRU-LAGUNTZAK
ESKURATZEKO
BATERAEZINTASUN-KAUSAREN
BATEAN
EZ
EGOTEAREN
DEKLARAZIO ARDURATSUA.
Amorebieta-Etxanoko Udalaren Diru-laguntzen Ordenantza Orokorraren 7.e)
artikuluan ezarritako betebeharrak betez eta Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003
Lege Orokorraren Araudia onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren
22.1
eta
24.4
artikuluetan
ezarritakoarekin
bat
etorriz,
nik,
…………………………………………………….(e)k, .……………………… NAN
zenbakidunak eta ……………………………….……………………………. udalerriko
…………………………………………………… helbidean bizi naizen honek,

HAU ADIERAZTEN DUT
LEHENENGOA. ………………………………………………………………
xedeaz eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoa 300 eurokoa dela.
BIGARRENA.- Zerga-betebeharren ordainketa egunean dudala.
HIRUGARRENA.- Ez ni ezta nire familia-unitateko ezein kide ere ez gaudela
diru-laguntzen onuradunaren izaera eskuratzeko Diru-laguntzen azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan ezarritako bateraezintasun edo
debekuko ezein kausatan.

Eta jasota gera dadin eta ondorio egokiak izan ditzan, dokumentu hau sinatzen
dut,
………………(e)n, …………………………aren ……………(e)(a)n.

Sin.:
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III. ERANSKINA.- DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUEN BANAKAPENA.
Nik,…………………………………………………………………….(e)k,
……………………………………………….…….NAN
zenbakidunak
eta
……………………….. udalerriko …………………………………………helbidean
bizi naizen honek, laguntza honen bidez diruz lagun daitezkeen gastuen hurrengo
zerrenda aurkezten dut.
1. GASTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
ERAKUNDE JAULKITZAILEA
2. GASTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
ERAKUNDE JAULKITZAILEA
3. GASTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
ERAKUNDE JAULKITZAILEA
4. GASTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
ERAKUNDE JAULKITZAILEA
5. GASTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
ERAKUNDE JAULKITZAILEA
6. GASTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
ERAKUNDE JAULKITZAILEA
7. GASTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
ERAKUNDE JAULKITZAILEA
Amorebieta-Etxanon, ……….(e)ko ……………aren ………(e)(a)n.
Sin.:
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