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ZUZENEAN EMATEA  

 
AURREKARIAK 
 
Basauriko Udalak familiei lagundu nahi die ikasturte hasierarako ezinbesteko eskola-
materiala eskuratzen. 

 

Horrez gain, udalerriko merkataritza ere sustatu nahi da —izan ere, diruz lagundutako 

materialak Basauriko herrigunean dauden, 10 langile baino gutxiago dituzten, eta 

eskolarako gauzak saltzen dituzten dendetan erosi beharko dira—. 

 
Onuradunei dagozkien izapideak eta barne kudeaketakoak erraztearren, hauxe izango 
da sistema: eskola-bonu batzuk egongo dira, aurretiaz Udalak eskainitako programarekin 
bat egin duten herriko dendetan trukatu ahalko direnak. Eta dendek, gero, diruz 
lagundutako materiala saldu ostean, trukatutako bonuen zenbatekoak jasotzen dituzten 
faktura sinplifikatuak aurkeztuko dituzte Udalean.  
 
1.- DIRULAGUNTZAREN XEDEA. 
 
Deialdi honen xedea da 2005eko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra bitartean 

jaiotako ikasleentzako 2020/2021 ikasturterako eskola-materiala erosteko dirulaguntzak 

emateko prozedura arautzea. 

 

2.- DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK. 

Dirulaguntzak honako hauek erosteko emango dira, bakar-bakarrik: eskolarako jantzi eta 

oinetakoak, kirol-materiala eta eskolarako materiala. Erosketak, gainera, Basauri 

udalerrian dauden, eta adierazitako baldintzak betetzen dituzten dendetan egin beharko 

dira, 2020ko irailaren 7tik urriaren 9ra bitartean. 

 Idazmahaiko material suntsikorra 
Arkatzak, boligrafoak, ezabatzeko elementuak, klipak, zorrozkailuak, erregelak, 
eskuairak, kartaboiak, angelu-garraiagailuak, rotring-ak, koadernoak, folioak, 
suntsikor informatikoak… 



 Material ez-suntsikorra 
Paper-zorroak, sailkatzeko paper-zorroak, artxibategiak, estutxeak, kalkulagailuak, 
konpasak, eskolarako motxilak, bereizgailuak… 

 Eskola-jarduerarako beharrezko jantziak 
Eskola-uniformeak (mantalak barne) eta kirola egiteko jantzi eta oinetakoak. 

 Eskulanetarako osagaiak 
Arte-hezkuntzan, hezkuntza plastiko edo bisualean eta teknologian edo musikan 
jarduteko osagaiak (argizariak, olioak, margoak, pintzelak). 

 

3.- ONURADUNEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK.  

Dirulaguntza hauek jaso ahalko dituzte 2005eko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 

31ra bitartean jaiotakoek, 2020ko ekainaren 30ean Basaurin erroldatuta badaude. Beren 

ikastetxea udalerritik kanpo badago ere, dirulaguntza jasotzeko eskubidea izango dute. 

Udalak ofizioz egiaztatuko du onuradunak udalerrian erroldatuta daudela.  

 

4.- DIRULAGUNTZEN ZENBATEKOA. 
 
Basauriko Udalak 100.000 euro bideratuko ditu deialdi honetara, honako partida honen 

kontura: 72 3241 48177, TRANSF. ARR. FAMILIEI.  

Eskola-bonu bakoitzaren zenbatekoa 30,00 euro izango da. Zenbateko hori finkatu da, 

batetik, kontuan hartuta Udal Erroldaren arduradunak emandako egiaztagiriaren 

arabera, 2020ko ekainaren 30ean Oinarri hauen baldintzak betetzen dituzten (alegia, 

2005eko urtarrilaren 1a eta 2014ko abenduaren 31 bitartean jaio diren) 3.302 lagun 

daudela herrian;  eta, bestetik, aintzat hartuta Basauriko Udalak 100.000 euro bideratuko 

dituela deialdi honetara.  

 
5.- IZAPIDETZEA ETA EMATEKO PROZEDURA. 
 
Bonua modu orokorrean eta ofizioz emango zaie, Hezkuntza Atalaren bitartez, lehenago 
adierazitako baldintzak betetzen dituzten guztiei, ikasketak Basauri ez den beste udalerri 
batean egiten badituzte ere.  
 
Bonua eskuratu ahal izateko ezinbesteko baldintza izango da eskabidea beteko duten 

adin txikiko onuradunaren guraso, legezko tutore edo legezko ordezkariek honako 

baldintza hauek betetzea: 

- Adieraztea oinarrietan ezarritako irizpideak ezagutu eta onartzen dituztela. 

 

Adieraztea onuradun izateko debekuetako bat ere ez daukatela (Diru-laguntzei buruzko 

Lege Orokorraren 13. artikuluak jasotzen ditu debeku horiek, 2. eta 3. ataletan). 

Adieraztea ez daukatela udal dirulaguntzak emateari buruzko Basauriko Udalaren 

Ordenantzaren 10. artikuluan ezarritako debekurik. 



Adieraztea ez daukatela zorrik ez Gizarte Segurantzarekin, ez Foru Ogasunarekin, ez 

Basauriko Udalarekin. Basauriko Udalak ofizioz egiaztatuko du eskatzaileak ez duela 

zorrik berarekin. Eskatzailea zorretan badago, ezingo du bonua jaso. 

 
Eskola-bonua eskuratzeko, Basauriko Udalaren egoitza elektronikoan egongo den 
inprimakia bete beharko dute familiek. Hezkuntza Atalak dagozkion egiaztapenak egin 
eta gero, beren helbide elektronikoan jasoko dute bonua, gutxi gora behera 24 ordutan. 
Bonua, gero, kanpainarekin bat egin duten dendetan trukatu ahalko dute, bai telefonoan 
dokumentua deskargatuta, bai paperatan inprimatuta. Ez da eskudirurik jasoko eskola-
bonuaren truke. 
 
Kanpainarekin bat egin duten dendei identifikazio-kartel bat banatuko zaie, ESKOLA-
BONUA logoarekin. Horrez gain, denda horien zerrenda argitaratuko da Basauriko 
Udalaren webgunean. 
 
Bonua ezingo da zatikatu: zenbateko osoa trukatu beharko da, denda bakar batean.  
 

Bonuak trukatzeko azken eguna 2020ko urriaren 9a izango da. Data horretatik aurrera, 
bonuek ez dute balioko. Bestalde, behin deskargatuta edo jasota, eskola-bonuak ez dira 
aldatuko, galdu edo lapurtzen badira ere. 
 
6.- DENDEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK.  

 

Basauriko herriguneko establezimenduak izan behar dute, 10 langile baino gutxiago 

eduki behar dituzte eta adierazitako materialak saldu behar dituzte. 

 

Ezin dute zorretan egon Basauriko Udalarekin (dagokion atalak ofizioz egiaztatuko du 

hori). Establezimenduaren jabeak zorrak edukiz gero, baztertu egingo da kanpainan 

parte hartzeko bere eskabidea. 

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

Gizarte Segurantzaren eta Foru Ogasunaren egiaztagiriak, haiekin zorretan 
ez egoteari buruzkoak. Nahikoa izango da eskabideko erantzukizunpeko aitorpena 
betetzea. Dena dela, kanpaina amaituta, trukatutako bonuen zenbatekoa 3.000,00 euro 
baino handiagoa bada, Gizarte Segurantzarekin eta Foru Ogasunarekin zorretan ez 
egoteari buruzko egiaztagiria aurkeztu beharko da (dirulaguntzei buruzko Udal 
Ordenantzan jaso bezalaxe), Udalak bonuen zenbatekoa ordaindu ahal izateko. 

Hirugarrenaren fitxa, dagokion banku-erakundearen zigiluarekin. (COVID-

19a dela-eta ezarritako alarma-egoeraren ondorioak arintzeko merkataritzarako 

laguntzetarako eskabidea aurkeztu bada, ez da beharrezkoa aurkeztea: Udalak izango 

du jada) 

 
7.- LAGUNTZEN LIKIDAZIOA. 
 
Programarekin bat egin duten Basauriko dendek faktura emango diete onuradunaren 
guraso edo tutoreei, eskuratutako materiala adieraziz. Onuradunaren guraso edo 
tutoreek, beren aldetik, fakturaren zenbatekoa ordainduko diote, aurkeztutako bonuaren 
zenbatekoa kenduta. Erosketa bakoitzarekin faktura edo faktura sinplifikatu bat sortuko 



da. Bonuaren zenbatekoa fakturaren zenbateko osoari (BEZa barne) egindako deskontu 
gisa agertuko da. 
 
Dendek trukatutako bonuen zenbatekoarekin bat egiten duten faktura sinplifikatuen 
zerrenda aurkeztu beharko dute, Udalak haiei ordaindu ahal izateko. Zerrenda horretan, 
bonuaren deskontua edo dagokion erosketa-zatia jaso beharko dute. Dokumentazioa 
aurkezteko epea 2020ko urriaren 16an amaituko da. 
 
Udalak PIN kode bat emango dio bat egiten duen denda bakoitzari, eta, beraz, ez da 
beharrezkoa izango paperezko bonuak jaso eta faktura sinplifikatuen zerrendaria 
eranstea. 
 
8.- APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA. 
 
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak arautuko ditu 
dirulaguntza hauek. 
 
Horrekin batera, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onesten duen 
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua aplikatuko da. 
Azkenik, udal dirulaguntzei buruzko Udal Ordenantza, eta deialdi honetan jasotako 
klausulak ere aplikatuko dira. 
 
9.- BERRIKUSTEA ETA IKUSKATZEKO AHALMENA. 
 
Basauriko Udalak onuradunak erantzukizunpeko aitorpenean emandako datuak berrikusi 
eta egiaztatu ahalko ditu. Deialdi honetarako eskatutako baldintzak bete ezean, 
Basauriko Udalak emandako laguntza edo dirulaguntzaren zenbateko osoa gehi legezko 
berandutze-interesak bueltan jasotzeko eskatu ahalko du. 
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