EUSKALTEGIKO MATRIKULEN LAGUNTZEN PROZEDURA
1- Xedea
Diru-laguntza hauen xedea da euskaltegi homologatu batean euskara ikasten edo hobetzen
diharduten urnietarrei diru-laguntzak ematea.
2- Lagundu daitezkeen ikastaroak
HABEk
homologatutako
ikastaroak:
autoikaskuntza.

modulazio

desberdinekoak,

barnetegiak

eta

3- Diru-laguntza jasotzeko baldintzak
- Eskabidea behar bezala beteta eta derrigorrezko dokumentazioa dagokion epearen
barruan aurkeztea.
- Matrikula euskaltegiak ezarritako epearen barruan ordaintzea.
- Urnietan erroldatuta egotea, gutxienez sei hilabetez jarraian, diruz laguntzea eskatzen
den ikastaroa amaitzen den datarako.
- Udalarekin edo udalaren sozietate publikoren batekin zorrik ez izatea.
- Euskarazko ikastaroan gutxienez %80ko asistentzia egiaztatzea. Asistentzian egindako
huts egiteak zuritzeko gaixotasun agiriak bakarrik onartuko dira.
- Aprobetxamendu ona izatea.
4- Eskabideak egiteko epeak
Herritarrak diru-laguntza eskaera egin beharko du Urnietako udaletxeko Bertan herritarren
arretarako bulegoan, uztailaren 1etik 31ra.
5- Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa
- Nortasun Agiriaren fotokopia.
- Gastuaren justifikazioa.
- Beste diru-laguntzaren bat eskatu balu, horri buruzko aitorpena.
- Euskaltegiaren ziurtagiria,
ikasleak izandako asistentzia,
ordaindutako matrikula eta abarrak jasoko dituena.
- Langabetuta dagoenaren kasuan, langabetu txartela.

aprobetxamendua,

Aurkeztutako eskabidean hutsik, okerrik edo gabeziarik dagoela ikusiko balitz, 10 eguneko
epea emango litzaioke eskatzaileari akatsak zuzendu edo aurkeztu beharreko agiriak
aurkezteko. Emandako epe hori zuzenketak egin gabe igaroz gero, Herriko Gobernu Batzarrak
jardunbidean dagoen eskabidea baztertutzat emango duen erabakia hartuko du, dagokionari
horren berri emanez.
6- Diru-laguntzaren zenbatekoa
Ikasleek jasoko duten diru-laguntza matrikularen %80 izango da gehienez langabetuentzako
eta %50 gehienez lanean ari direnentzako. Diruz laguntzeko gehienezko matrikularen
kopurua 500 euro izango da urte eta ikasleko.
Barnetegiko ikastaroetan egoitza gastuak ez dira izango diru laguntza-gai.
7.- Diru-laguntzaren ordainketa
Diru-laguntzaren behin betiko ebazpena emanda, diru-laguntza bi ordainketatan kitatuko da,
modu honetan:
- %25 diru-laguntza onartutakoan.
- Gainerakoa abenduan, HABEk emandako diru-laguntzak kontuan hartuta gainfinantzaketarik ez dela gertatuko ziurtatzen denean.

CURSO

/

IKASTURTEA

EUSKALTEGI ETA HHI-ra JOATEKO DIRU LAGUNTZA ESKAERA
SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ASISTIR AL EUSKALTEGI O EPA
Espediente zk. / Nº expediente
Izena eta bi abizenak / Nombre y dos apellidos

NAN / DNI

Kalea / Calle

Zk. / Nº

Posta-kodea / Código Postal

Herria / Municipio

e-posta / e-mail

Solairua / Piso

Aldea / Mano

Lurraldea / Provincia
Telefono zk. / Nº teléfono

Sakelakoaren zk. / Nº móvil

Diru laguntza jasotzeko kontu zk. (20 digitu) / Nº de cuenta para recibir la subvención (20 dígitos)
IBAN
Erakundearen
Sukurtsalaren
KZ
Kontu zenbakia
kodea
kodea
DC
Nº de cuenta
Código de la entidad

Código de la sucursal

Harremanetarako hizkuntza / Idioma de relación
EUSKARA

CASTELLANO

Baimena ematen dut nire datuak Udaleko datu-basean sar daitezen, udal informaziorako soilik

BAI / SI

Autorizo que mis datos formen parte de la base de datos del Ayuntamiento únicamente para efectos informativos municipales

EZ / NO

ESKATZEN DEN DIRULAGUNTZA / SUBVENCION QUE SE SOLICITA
Euskaltegia
HHI / EPA
Bidaietarako diru laguntza / Subvención para viajes
Euskaltegi edo HHI-eko zentroaren izena / Nombre del euskaltegi o
Matrikularen beka / Beca para la matrícula
centro de EPA

DIRULAGUNTZA / SUBVENCION
Ikastaro mota / tipo de curso
Ohikoa (astean 8 edo 10 ordukoa) / Ordinario (8 ó 10 horas semanales)
Autoikaskuntza / Autoaprendizaje
Barnetegia / Barnetegi o internado
Berezia (zehaztu ezaugarriak) / Extraordinario (detallar características)

_____________________________________________________________
ADIERAZPEN ARDURATSUAK / DECLARACIONES RESPONSABLES
Ikastaro hauengatiko diru laguntza publikoei dagokienez, diru laguntzarik jaso
dut:
Respecto a las ayudas públicas referentes a estos cursillos he recibido subvención:
BAI / SI
Erakundea / Institución:

Data / Fecha

EZ / NO
Kopurua / Cantidad:

Halaber, zerga-arloko betebeharrak egunean
ditudala adierazten dut.
Así mismo, declaro que estoy al corriente con
mis obligaciones tributarias.
BAI / SI

EZ / NO

Sinadura / Firma

ESKABIDE HAU ONDOKO HELBIDE HONETAN AURKEZ DAITEKE:
ESTA SOLICITUD SE PUEDE ENTREGAR EN:

URNIETAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE URNIETA
San Juan 5
20130 URNIETA (Gipuzkoa)
www.urnieta.eus
ORDUTEGIA / HORARIO:
07:30 - 14:30

LEKAIO KULTUR ETXEA / CASA DE CULTURA LEKAIO
San Joan z/g
20130 URNIETA (Gipuzkoa)
www.urnieta.eus
ORDUTEGIA / HORARIO:
09:00 – 13:00
16:00 – 18:00
Ostegun arratsaldeetan itxita
Jueves tarde cerrado

DATUEN BABESA
Informazioaren
Gizarte
eta
Merkataritza
Elektronikoaren Zerbitzu legeak (34/2002 Legeak,
ekainaren
11koak)
eta
Datu
Pertsonalak
Babestekoak
(15/1999
Lege
Organikoak,
abenduaren 13koak) xedatzen dutenarekin ba
etorriz, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datu
hauek UDAL ERREGISTROA artxiboan sartuko
ditugula, aurkeztutako eskaera edo azalpenaren
ondoriozko ekintzak kudeatzeko eta tramitatzeko
helburu
bakarrarekin.
Urnietako
Udalak
konpromisoa hartzen du datu horien erabilera
komertziala ez konpartitzeko beste erakunde
batzuekin. Nahi duzunean erabil ditzakezu datuak
ikusi, zuzendu, baliogabetu edo aurka egiteko
legeak ezarritako eskubideak.

PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a lo establecido en la Ley de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio) y en la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal (15/1999, de 13 de diciembre), le
informamos que estos datos que nos proporciona
serán incorporados al fichero REGISTRO
MUNICIPAL con el único objetivo de gestionar y
tramitar las acciones derivadas de la solicitud.
El Ayuntamiento de Urnieta se compromete a no
compartir con ninguna entidad el uso comercial de
los mismos. En cualquier momento puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición determinados por la ley.

