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HITZAURREA 

Euskal hiztun berriak sortzea eta euskal hiztunen artean erabilera esparruak zabaldu eta indartzeko xedearekin  

Irungo Udalak 2006 urteaz geroztik, urtero egiten du euskararen erabilera sustatzen duten eragileek euskara 

ikasteko edo hobetzeko beken deialdia. 

2015-2019rako Udal gobernu programan “IRUNEN ALDEKO ITUNA" euskararen erabilera normalizatzeko 

bidean lan egingo dela eta euskara doan ikasteko programak bultzatuko direla adierazten da. 

Oinarri hauek Gobernu programan jasotakoa garatzera datoz. 

1. Artikulua- Araubide juridikoa. 

Deialdi hau ondoko xedapenek eraentzen dute: 

– Ordenantza Orokorra, Irungo Udalak deialdi bidezko diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituena. 

(GAO 124  zenbakia, 2017-06-29) 

– 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, diru-laguntzei buruzko Orokorra (03/11/18BOE). 

– 887/2006 Errege Dekretua, ekainaren 21ekoa, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorra. 

2. Artikulua- Xedea eta zenbatekoa 

Deialdi honen xedea da euskararen erabilera sustatzen duten eragileei beken kontzesioa norgehiagoka arautzea.  

Beketarako aurreikusitako zenbatekoa 65.064,04 eurokoa da. 1. 1010.480.99.335.30.2018 aurrekontu 

aplikazioari egotziko zaizkio. 

Deialdian ezarritako kopuru hau handitu daiteke, gastatu gabeko aurrekontu baliabideen arabera, beste 

laguntzen gauzatzearen ondorioz gelditu daitezkeenak, horiek ebatzi aurretik. 

Deialdian jaso dira oinarri arautzaileak Azaroaren 17ko 38/2003 Legeren 23.2 artikuluaren a) letran 

aurreikusitako salbuespenaren babesean, izan ere sari eta beken oinarri arautzaile berezituak deialdian bertan 

sartu daitezke 
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3. Artikulua.- Eskatzaileak 

Bekak eskatu ahal izateko hauetako kasu batean egon behar da: 

1. 2017-2018 ikasturtean (2017ko urritik 2018ko irailera) zehar, Irunen HABEk homologatutako 

euskaltegietako batean euskalduntze taldeetan matrikulatuta. 

2. 2017-2018 ikasturtean zehar Irunen eskaintzen ez den erritmo batean HABEk homologatutako 

euskalduntze taldeetan matrikulatuta (2017ko urritik 2018ko irailera). 

3. 2017-2018 ikasturtean  (2017ko urritik 2018ko irailera) zehar xede berezietarako taldeetan arituta 

(euskaltegietako talde berezietan matrikulatutakoak, unibertsitateek udan euskaraz antolatzen dituzten 

ikastaroetan izena emandakoak eta euskarazko aisi edo kirol ikastaroetan matrikulatutakoak). 

4. Artikulua. Aplikatu beharreko araudia 

Beka hauek emateko eta emailea eta erakunde onuraduna elkarri lotuko dituen harreman juridikoa finkatzeko, 

deialdi hau, oinarri berezi hauek eta bekak ematen direnean, indarrean dauden arauak bete beharko dira. 

Aintzat hartu ez diren kontu guztietarako, Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrak eta 887/2006 Errege 

Dekretuak hura garatzeko onartutako Arautegiak diotena hartuko dira kontuan. 

Deialdi honetan arautzen diren beken onuradunek ezin dute izan Subentzioak arautzen dituen azaroaren 17ko 

38/2003 Lege Orokorraren 13. Artikuluko 2. eta 3. ataletan aurreikusten den egoeraren batean diren pertsona 

edo erakundeek, ezta ere sexu diskriminazioa egiteagatik desgaikuntza edo lege debeku kasuren batean 

daudenek otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzkoak, xedatutakoaren 

arabera. 

5. Artikulua. Onuradunak 

Ezingo dute bekarik jaso baldin eta Gizarte Segurantza, Foru Ogasuna eta   Irungo Udalarekin dituzten 

zorrengatik behartze bidez ordainarazteko prozeduretan hasita badaude, ezta ere Udalarekiko zerga obligazioak 

ordaintzeke izanez gero, harik eta zor horiek, benetan, ordaindu eta kitatzen dituzten arte; salbuespen bakarra 

izango da zorrak geroratuta edo epeka ordaintzeko izatea edo halakoen exekuzioa behera utzita egotea. 

Herri administrazioek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek 

itzultzeko edo zigortzeko prozeduraren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko 

da onuradunei bekak eman eta, kasua balitz, ordaindu ahal izateko. 

6. Artikulua.- Diruz laguntzen dena 

Beka hauen bitartez, euskara eskolak, udako unibertsitateetako euskaraz diren ikastaroak bai eta euskarazko aisi 

edo kirol ikastaroak ere diruz laguntzen dira. 

7. Artikulua. Deialdiak 

Beka hauen Deialdiaren laburpena GAOn argitaratuko da Diru-Laguntzen Datu-Base Nazionalaren (BDSN) 

bitartez, behin Irungo Udalak azken honen aurrean deialdiaren testua eta argitaratzeko beharrezkoa den 

informazioa eman eta gero. 
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8. Artikulua.- Eskarien aurkezpena  

Bekak emateko prozedura ofizioz hasiko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako deialdien bitartez.  

Eskariak internetez egingo dira SAC24h zerbitzuaren bitartez (www.irun.org/sac). Horretarako epea deialdi hau 

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik 2018ko urriaren 4ra artekoa izango da, azken hau barne. 

Nahi izanez gero, HAZeko autozerbitzu terminaletan (San Martzial kalea, 2) ere egin ahalko dira eskariak 

egunero 8:00etatik 22:00etara. IRUN TXARTELA edo beste ziurtagiri elektroniko batzuk erabiliz (NA 

elektronikoa, IZENPE txartela..) egin beharko dira eskariak. 

Eskariarekin batera ez da dokumentaziorik aurkeztu beharko. Irungo Udalak ofizioz egiaztatuko ditu bekaren 

onuradun izateko baldintzak. Horretarako eskatzaileen baimena eskatu eta beharrezkoa den hitzarmena egingo 

da, hala badagokio. 

Interesatuek egin duten ikastaroko eskari bat aurkeztu beharko dute. 

9. Artikulua.- Bekak esleitzeko irizpideak 

Bekaren zenbatekoa matrikula gastuen %100 izatera irits liteke 2017-2018 ikasturtean (2017ko urritik 2018ko 

irailera) HABEk homologatutako euskaltegi batean matrikulatuta egon diren lagunentzat. Edozein kasutan, 

eskatzaileak egindako ikastaroek bat egingo balute denboran eta ordutegian, bakarra lagunduko da diruz, kostu 

txikiena duena, hain zuzen. 

10. Artikulua .- Eskatzaileek bete beharreko baldintzak 

Euskara ikasteko edo hobetzeko bekak jaso ahal izateko eskatzaileek honako baldintzak bete beharko dituzte: 

a) Irunen erroldatuta egotea 2017ko irailaren 1a baino lehen.  

b) 2017-2018 ikasturte barruan (2017ko urritik 2018ko irailera) 16 urte edo gehiago betetzea. 

c) Oinarri hauetako hirugarren atalean aipaturiko taldeetako batean aritzea.  

d) Euskalduntze ikas-prozesuan, gutxienez HEOCean adierazten diren euskalduntzeko azpimaila bat 

gainditzea, 165 ordutik beherako ikastaroetan izan ezik. Honakoak kontuan hartuko dira: 

 A0-B1 bitarteko azpimailak behin bakarrik lagunduko dira diruz.  

 B2-C2 bitarteko azpimailak bi aldiz lagunduko dira 

 Xede berezietako talderen batean aritu diren eskaitzaleen kasuan, dagokion euskaltegiak, udalak, 

mankomunitateak, aisi eskolak edo ikastaroaren antolatzaileak betetako ziurtagiri originala aurkeztu 

beharko da. 

Ziurtagiri horretan, egin duen ikastaroaren hasiera eta bukaera datak, eta ordutegiaz gainera, ikastaro 

osoaren asistentzia-portzentajea, eskatzailearen aprobetxamendua (ikastaroari dagozkion maila-

azterketa edo lan guztiak eginak dituen ala ez), eta guztira matrikularengatik pagatu duena zehaztuko 

da. 

Nolanahi ere, xede berezietako taldeak behin bakarrik diruz lagunduko dira. 
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 Beti ere, ikaslearen azken bost ikasturteetako ikas-prozesua kontuan hartuta. 

 Kasu guztietan ikasketa prozesua jarraitua denean, aurreko ikasturtean diruz lagundutako urratsa baino 

baxuagorik ez da lagunduko. 

e) Ikastaroa bukatzea, egin beharreko ebaluazio probak egitea eta %85 edo gehiagoko asistentzia erreala 

izatea ikasturtean, izan ere, nahiz eta faltak justifikatuak izan, asistentzia-falta gisa hartuko dira. 

f) Matrikula ordaindu izana dagokion euskaltegiari nahiz ikastaroaren antolatzaileari. 

g) Bekak ebatzi baino lehen, Gizarte Segurantzarekiko eta Zerga betebeharretan (Foru Ogasuna eta Irungo 

Udala)  egunean egotea.  

11. Artikulua. Akatsak zuzentzea 

Irungo Udalak ezingo balu bekaren onuradun izateko baldintzaren bat ofizioz egiaztatu, interesatuei hamar 

eguneko epea emango zaie, eskatzen zaien egunaren hurrengotik hasita, hura zuzen dezaten. Epea amaitu eta 

akatsak konpondu ez badituzte, eskaera bertan behera utzi dutela ulertuko da, eta prozedura artxibatu egingo da, 

39/2015 Legearen 68. Artikuluak adierazitakoarekin bat ebazpena egin ondoren. 

IZAPIDEA 

12. Artikulua. Organo-instrukziogilea 

Bekak emateko prozedura izapidetzea Euskara Arloko Normalizazio Zerbitzuko arduradunaren eginkizuna da, 

eta hau izango da, era berean, diru-laguntza hauen organo instrukziogilea. Ebazpen proposamena gauzatzeko 

beharrezkoak diren datuak zehaztu, eskuratu eta egiaztatzeko ekintza guztiak burutuko ditu. Beharrezkotzat 

jotako txosten guztiak eskatu ahal izango ditu, eta txosten horiek hamar egunen barruan igorriko dira. 

Organo instrukzio-egileak, ezer baino lehen, laguntza hauen onuradun izateko ezarritako baldintzak betetzen 

direla egiaztatuko du. 

13. Artikulua. Eskarien ebaluazioa 

Organo instrukzio-egileak aurkeztutako eskarien ebaluazioa egingo du eta txosten batean jasoko du, eta bertan 

azalduko dira. 

a) Eskaria egin eta onartutakoen zerrenda, era berean, ezetsitako eskaerak, eta horretarako arrazoiak. 

b) Aurkeztutako eskarien gaineko ebazpen proposamena, eta honakoak jaso beharko dira: 

I. Beka emango litzaiekeen eskatzaileen zerrenda. 

II. Bekaren zenbatekoa. 

III. Baloratzeko ebaluazioa eta kontuan hartutako irizpideak.  

Espedientearen instruktoreak, horren aurrean, erabakitzeko proposamena egingo du eta behin betikoa izango da 

prozeduran ez badira ez agertzen eta ez  kontuan hartzen interesatuek emandakoak ez diren beste gertaera ezta 

beste alegazio eta frogarik ere.  
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14.-Artikulua. Organo-eskumenduna 

Beka hauek esleitzeko organo eskuduna Alkate-Lehendakaria izango da edo honen delegazioagatik ardura duen 

delegatua. 

15. Artikulua. Entzuteko tramitea 

Hartu beharreko ebazpenaren aurretik, interesatuei 10 eguneko epea eskainiko zaie entzuteko tramitean nahi 

dituzten alegazioak aurkez ditzaten.  

Halakorik egonez gero, aurkeztutako alegazio eta egokitzapenak aztertu ondoren, behin betiko ebazpen 

proposamena egingo du organo instrukziogileak 

Tramitazio hori saihestu ahal izango da prozeduran pertsona interesatuek aurkeztutako egintza edo alegazio eta 

probak baino ez daudenean, edo horiek baino kontuan hartzen ez direnean. Kasu honetan ebazpena behin 

betikoa izango da. 

16. Artikulua. Ebazpena 

Beka hauek esleitzeko organo-eskuduna Alkate-Lehendakaria izango da. 

Ebazpenak argi eta garbi adierazi beharko du zein eskatzaileari ematen zaion beka, beka horren zenbatekoa, bai 

eta eskarien gainean egindako ebaluazioa eta emakida egiteko jarraitutako balorazio irizpideak. Era berean, argi 

eta garbi azalduko da bekaren jasotzaileak horiek jasotzeko baldintza guztiak betetzen dituztela. Gainera, 

Ebazpenean argi adieraziko da baztertutako eskarien erlazioa eta honen zergatia. 

Ebazpenak bide administratiboa agortuko du. Hala ere, argi adierazi beharko ditu haren aurka jotzeko dauden 

errekurtso bideak, zein organoren aurrean aurkeztu behar diren eta zein epe dagoen hori egiteko.  

Jakinarazpenak bide telematikoz egingo dira: Iragarki-taularen edo web orrialdearen bidez (www.irun.org). 

Diru-laguntza eskaeran adierazitako kontuan ordaintzen denetik hilabete igarota, eta onuradunak uko egin ez 

badio, ondorio guztietarako jakinarazita dagoela ulertuko da. 

17. Artikulua. Ebazteko eta jakinarazteko epea 

Beka hauek ebatziko dira Deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko egunetik aurrera 

kontatuta sei hilabeteko epean. 

Halaber, interesdunei epe honetan jakinaraziko zaie organo-eskudunaren behin-betiko ebazpena. Denbora hori 

igaro eta berariazko ebazpenaren jakinarazpenik egin ez bada, diru-laguntza eskariak ez direla onartu ulertuko 

dute eskatzaileek 

Prozeduraren ebazpena jakinaraziko zaie interesatuei  2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 21. artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera, eta bideratzea egingo da lege horretako 21. artikuluak jasotzen dituen xedapenen 

arabera. 
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18. Artikulua. Ebazpena baliogabetzea edo aldatzea 

Ebazpenak baliogabetzeko arrazoiak izango dira administrazio prozedurako legeek aurreikusi dituztenak. 

Arrazoi horietakoren bat izanez gero ofizioz berrikusiko da kasua, edo bestela, kaltegarritzat joko da eta aurka 

egingo da administrazio prozedurako legeek diotenaren arabera. Ebazpenak ez dira ofizioz berrikusiko diru-

laguntza itzultzeko arrazoiak daudenean. 

Era berean, 39/2015 Legearen 109 artikuluak diona aplikatuko da egintza ezeztatzeko eta akatsak zuzentzeko. 

Beka ematean kontuan izandako baldintza orokorrak laguntzaren helburua betetakotzat jo arren nahiz 

oinarrietan aldatu ahal izateko aukera berariaz xedatuta duten baldintza bereziak aldatzea, eta, nolanahi ere den, 

edozein erakunde publikok edo pribatuk emandako diru-laguntzaren edo bestelako laguntzaren bat lortzea 

nahikoa zioa izan daitezke diru-laguntzak emateko Ebazpena aldatzeko. 

Ondorio horietarako, ebazteko eskumena duen organoak aldatze ebazpena emango du, emandako beken 

zenbatekoak egokitzeko; legeak agindu bezala, alde biko espedientea izapidetu ondoren. 

19. Artikulua. Beste diru-laguntzekin batera jasotzea 

Honako deialdi honetan xedaturiko bekak bateragarri izango dira helburu bererako edozein administrazio edo 

erakunde publikok nahiz pribatu nazionalek, europarrek edo nazioartekok ematen dituzten beste diru-laguntza, 

laguntza, sarrera edo baliabide batzuk lortzearekin, hurrengo atalean xedatua ere indarrekoa izango dela.  

Deialdi honen bidez Udalak emandako beka, berak bakarrik edo beste diru-laguntza, laguntza, sarrera, eta 

errekurtsoekin batera, ezin izango du inola ere erakunde onuradunak egin beharreko jardueraren kostua 

gainditu. 

Hala eta guztiz ere, diru-laguntzak hauek bateraezinak izango dira  “Irungo haur eskoletan, haurtzaindegietan 

eta haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan matrikulaturik dauden umeen gurasoentzat euskara eskolak” diru-

laguntza deialdiarekin. 

20. Artikulua.- Bekaren ordainketa 

Beka epe bakarrean ordainduko dira, onuradunek oinarri hauen laugarren atalean aipatzen diren agiriak 

aurkeztu ondoren eta HABEren (Helduen Euskalduntzerako eta Alfabetatzerako Erakundea) euskara-mailak 

edo horien baliokideak ikasturtean gainditu dituzten ikasleei ematen zaizkien 2018ko diru-laguntzak esleitu 

ondoren. 

DIRU-LAGUNTZAK ITZULTZEA 

21. Artikulua. Itzultzea 

1. 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorra eta zehazten duen Arautegietan, nola oinarrietan aurreikusten diren 

egoeraren bat gertatuz gero, jasotako diru kopurua eta berandutza-interesak eskatu ahal izango dira. 

Berandutze-interesak kalkulatzeko aintzat hartuko den epea izango da diru-laguntza ordaintzen den momentutik 

itzultzeko erabakia hartzen den momentura arte. 

2. Itzuli beharreko kopuruak zuzenbide publikoko diru-sarreratzat hartuko dira, eta beraz, premiamendu bidez 

eskatu ahal izango dira dirua ez bada erabakitako epearen barruan itzuli. 
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3. Kudeaketa, ikuskapen edo kontrol funtzioetan emandako diru-laguntzaren helburua, erabilera edo lorpen ez 

egokiaren zantzurik ondorioztatuko balitz, espedientean adieraziko dira zantzu horiek, eta beharrezkoak diren 

zuhurtziako neurriak hartu ahal izango dira. 

OINARRIEN INTERPRETAZIOA  

22. artikulua. 

Organo-eskuduna den Alkateak, Euskara Ordezkaria fakultatzen du deialdi honetatik kanpora suerta litezkeen 

zalantza egoera guztien aurrean erabakitzeko, baita une jakin batean beharreko erabakiak hartzeko ere, diru-

laguntzen esleipenerako prozesua behar bezalakoa izan dadin. 

ERREKURTSOAK 

23. Artikulua. 

Honako deialdi honen aurka berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke errekurtso kontentzioso-administratiboa jarri 

baino lehen, hilabeteko epean, deialdia onartu duen hartarako eskumena duen organoaren aurrean edo zuzenean 

inpugnatu Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian. 

PUBLIZITATEA 

24. Artikulua. 

Deialdi hau oinarri arautzaile barne, deialdia, eta horien babesean emandako bekak argitaratuko dira 

www.irun.org udal web orrian, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege 

Orokorraren 9. artikuluaren arabera eta Diru-Laguntzen Datu-Base Nazionalean (DDN), aipatutako Legearen 

18. eta 20. Artikuluen arabera. 

 


