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EGINBIDEA, nik, behean sinatzen dudan Idazkari honek emana, 

ekainaren 5eko 409/2019 zk. duen Alkatetza Dekretu bidez 

agiri hau, 1etik 19raino (biak barne) zenbakituriko eta idatzirik 

edo grafiaturik dauden 19 orriz osatua, onetsi zela jasota 

geratzeko. 

Zizur Nagusia, 2019ko ekainaren 5ean. 

  

DILIGENCIA extendida por mí la infraescrita Secretaria, para 

hacer constar que el presente documento conformado por 19 

páginas escritas o grafiadas y numeradas del 1 al 19, ambas 

inclusive, fue aprobado por Decreto de Alcaldía nº 409/2019 

de 5 de junio.  

Zizur Mayor, a 5 de junio de 2019. 

Idazkaria-La Secretaria 

 

INKLUSIO SOZIALEKO ETA/EDO LARRIALDI SOZIALEKO PROZESUETAN DAUDEN PERTSONA 

ETA/EDO FAMILIEI ZIZUR NAGUSIKO UDALEKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK EMATEKO OINARRI 

ARAUTZAILEAK 2019. URTERAKO, NAFARROAKO GOBERNUKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREKIN 

BAT (22E/2019 FORU AGINDUA, OTSAILAREN 19KOA, GIZARTE ESKUBIDEETAKO KONTSEILARIAK 

EMANA. 60. ZENBAKIKO NAO, 2019KO MARTXOAREN 28KOA) 

 

1. Administrazio deitzailea: ZIZUR NAGUSIKO UDAL TXIT GORENA 

2. Organo emailea: Alkatetza 

3. Alor kudeatzailea: Herritarren Zerbitzuko Alorra 

4. Instrukzio-organoa: Dirulaguntza kudeatzen duen alorreko teknikariak. 

5. Prozedura: Banakako ebaluazioa 

 

1. DEIALDIAREN XEDEA: 

Oinarri hauen helburua da zerbitzu sozialen arloko dirulaguntzak banakako ebaluazioan emateko 

prozedura garatzea, Nafarroako Gobernuko dirulaguntzen deialdian xedatutakoarekin bat 

(22E/2019 Foru Agindua, otsailaren 19koa, Gizarte Eskubideetako kontseilariak emana). Larrialdi 

sozialeko egoeran eta/edo inklusio sozialeko prozesuetan laguntza jasotzeko egoeran dauden Zizur 

Nagusiko pertsona eta/edo familiei zuzeneko prestazio ekonomikoak ematea dute xede, baldin eta 

beren oinarrizko premiak (bizilekua, energia, nutrizioa, osasuna eta hezkuntza) berehala asetzeko 

zailtasun handiak badituzte gabezia ekonomikoak eta/edo soziosanitarioak baitituzte eta 7. 

oinarrian xedatutako baldintza eta betekizunak betetzen badituzte. 

Zuzeneko prestazio ekonomiko horiek unean uneko laguntza ekonomikoak dira, ez aldizkakoak, 

subsidiarioak eta osagarriak, eta beren oinarrizko premiak asetzeko nahikoa baliabiderik ez duten 

pertsona eta/edo familien oinarrizko premiak asetzea dute helburu. 

 

2. DEIALDIAREN HELBURUA: 

Agiri honek biltzen dituen prestazio ekonomikoak Zizur Nagusiko Udaleko Gizarte Zerbitzuetako 

Zentrotik garatutako programa guztietan kokatzen dira. 

Prestazio horien xedea da: 
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–Laguntza ekonomikoko tresnak sortzea, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko Gizarte Lanaren 

jardun profesionalaren osagarri, Zizur Nagusiko bizilagun diren pertsona eta/edo familientzat, 

baldin eta, ekonomiaren arloan gabezia egiaztatuak izanik, oso zail badute oinarrizko premiak 

asetzea honako hauetan: bizilekua, hornidurak, nutrizioa eta osasuna eta gizarteratzea. Orobat, zail 

badute baliabideak erabiltzea haurren arrisku- edo babesgabetasun-egoerak prebenitzeko eta 

beste egoera batzuetan ere arreta emateko, hori egin ezean, deserrotzea, marjinazio soziala edo 

gizarte-bazterketaren arriskua eragin edo areagotu baitaitezke. 

 –Kolektibo minoritarioetako eta kolektibo kultural bereizietako pertsonak edo familiak 

integratzen laguntzea. 

 –Bazterketa- eta/edo gatazka-egoeran dauden familietako adingabeen eskolaratzea eta 

gizarteratzea erraztea. 

 –Autonomiaren aldetik zailtasunak dituzten pertsonak beren etxeetan geldi daitezen 

bermatzea. 

Prestaziook honako ezaugarri hauek dituzte: 

–Laguntzak xededunak dira, ematen diren helburua betetzekoak baitira soilik. 

–Pertsonalak eta besterenezinak dira, familia-unitateari zuzenduta baitaude. 

–Berehalakoak tramitazioan, kudeaketak laguntza ahalik eta lasterrena lortzea errazten baitu. 

–Ekintza profesionalaren osagarriak dira, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak familia-unitatearekin 

garatutako esku-hartzeari laguntzeko neurri gisa sortu baitira. 

 

3.- DEFINIZIOAK  

1.-  Larrialdi sozialeko laguntza eta/edo inklusio sozialeko prozesuetan laguntzekoa:  ordainketa 

bakarreko prestazio ekonomiko bat da, gizarte-bazterketako egoerei aurrea hartzeko edo halakoak 

saihestu edo arintzeko behar diren berariazko gastuei (arruntak edo bereziak) aurre egiteko 

baliabide ekonomiko aski ez duten familia-unitateei ematen zaiena. 

2.  Elkarrekin bizi den familia-unitatea: bertan sartzen dira eskatzailea eta, hala badagokio, harekin 

bizi diren pertsona bat edo gehiago, ezkontzaren bidez edo pareko afektibitate-harreman baten 

bidez elkartuta daudenak, edo bigarren gradurainoko odol-ahaidetasuneko lotura edo lehen 

gradurainoko ezkontza-ahaidetasunekoa dutenak. 

3. Familia-unitatearen baliabide ekonomikoak: Familia-unitateari egozteko moduko diru-sarrerak 

eta ondarea (ondasun higigarriak eta ondasun higiezinak). 

Familia-unitatearen diru-sarreratzat hartuko dira eskaera egiten den unean unitatearen edozein 

kidek eskuratutakoak kontzeptu hauen bidez: 

–Besteren konturako lan-etekinak edo enpresa- edo lanbide-jardueren bidezkoak (zenbateko 

gordinak kontuan hartuta, hau da, Gizarte Segurantzako kotizazioak eta eskubide pasiboengatik, 
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nahitaezko mutualitateengatik eta antzekoengatik ordaindu beharrekoa kenduta), prestazioak eta 

pentsioak, eta hilero jasotzen den beste edozein diru-sarrera. 

–Ohiko bizilekutik aparteko ondasun higiezinek emandako etekin garbiak (alokairuak, errentak,...). 

Ondasun higigarriak eta ondasun higiezinak 7. oinarriko 4. eta 5. puntuetan ezarritakoaren arabera 

baloratuko dira. 

 

4.- DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK:  

1. Diruz lagundu daitezkeen gastuak dira jardueraren izaerarekin bat datozenak, baldin eta behar-

beharrezkoak badira, pertsonen gizarteratze- eta laneratze-prozesua errazten badute eta 2019ko 

urtarrilaren 1etik azaroaren 30era bitartean egiten badira. 

2. Kategoria edo azpikategoria bakoitzean ezarritako diru-muga arteko dirulaguntzak eman 

daitezke, eta hauxe izango da gehieneko zenbatekoa familia-unitate bakoitzeko: 3.000 euro urte 

osorako. 

3. Diruz lagundu daitezkeen gastuek kategoria hauetako batekoak izan beharko dute: 

a) Bizilekua. 

a.1) Honako hauek ordaintzeko: etxebizitzaren alokairua, etxebizitzaren hipoteka-maileguaren 

kuota, etxebizitza partekatuko logela, bestelako bizilekuren bat (ostatua, hotela, etab.), bizilagunen 

erkidegoen gastuak. 

Kontzeptu horretan, gehienez ere 3.000 € emango dira urtean familia-unitate bakoitzeko. 

a.2) Etxebizitza berria alokatzeko kontratua, eskatzailearen ohiko bizileku erreal eta benetakoa izan 

behar duenean, hasierako ordainketa harentzat ohiz kanpokoa denean eta bere baliabide 

ekonomikoekin etxebizitzaren ohiko ordainketa bermatu ahal duenean 

Kontzeptu horretan, gehienez ere 2.000 € emango dira urtean familia-unitate bakoitzeko. 

Dirulaguntzan ezin izango da egotzi kontzeptu honen konturako gastua, baldin eta laguntza jaso 

duten familia-unitateek, eskaera egiten den unean, Nafarroan etxebizitzarako eskubide 

subjektiboari buruzko abenduaren 26ko 28/2018 Foru Legean araututako xede berdinetarako 

laguntzak jasotzen badituzte. 

b) Oinarrizko hornidurak.  

b.1) Ur hotzaren hornidura-gastuak eta bestelako zerbitzuetakoak (estolderia, zabor-bilketa, etab.). 

b.2) Elektrizitatea, gasa, berokuntza, ur bero zentrala eta bestelako erregaiak (egurra, ikatza, 

berokuntzarako gasolioa etab.). 

b.1) eta b.2) kontzeptu horietan, gehienez ere 800 € emango dira urtean familia-unitate bakoitzeko. 

b.3) Ohiko etxebizitzaren oinarrizko horniduretarako kontratuen altei dagokienez, altako kostuaren 

zenbatekoa emango da gehienez. 

Kontzeptu horretan, gehienez ere 2.000 € emango dira urtean familia-unitate bakoitzeko. 
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Komunikazio- eta informazio-gastuak ez dira sartzen. 

c) Nutrizioa eta higienea. 

c.1) Familia-unitatea osatzen dutenen eguneko elikadurako eta higieneko gastuak (norberaren eta 

etxeko higienerako oinarrizko gaiak). 

Kontzeptu horretan, ondoko zenbatekoak emango dira urtean familia-unitatearen kide-kopuruaren 

arabera:  

FU-AREN KIDEAK GEHIENEKO MUGAK URTEAN 

1 pertsona 500 euro/urtea x familia-unitatea 

2 pertsona 700 euro/urtea x familia-unitatea 

3 pertsona 940 euro/urtea x familia-unitatea 

4 pertsona edo gehiago 1.220 euro/urtea x familia-unitatea 

 

Dirulaguntzan ezin da egotzi kontzeptu honen konturako gastua, baldin eta laguntza jaso duten 

familia-unitateek, eskaera egiten den unean, azaroaren 11ko 15/2016 Foru Legean araututako 

Errenta Bermatua jasotzen badute. 

d) Heziketa, gizarteratzea eta lan-integrazioa 

d.1) Inklusio-prozesuaren barnean norbera gaitzeko arautu gabeko prestakuntza jardueretan 

eta/edo laneratze- eta gizarteratze-jardueretan parte hartzeko diren gastuak. 

Gehienez ere 800 euro urtean familia-unitate bakoitzeko. 

e) Oinarrizko beste premia batzuk. 

Atal honetan jasoko dira aurreko ataletan zehaztu gabeko laguntzak, Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuaren balorazio teknikoaren bidez justifikatzen bada horiek eman egin behar direla. 

Kontzeptu horretan, ondoko zenbatekoak emango dira urtean familia-unitatearen kide-kopuruaren 

arabera: 

 

FU-AREN KIDEAK GEHIENEKO MUGAK URTEAN 

1 pertsona 500 euro/urtea x familia-unitatea 

2 pertsona 700 euro/urtea x familia-unitatea 

3 pertsona 940 euro/urtea x familia-unitatea 

4 pertsona edo gehiago 1.220 euro/urtea x familia-unitatea 

 



   

Parque Erreniega Parkea, s/n 

31180 ZIZUR MAYOR-ZIZUR NAGUSIA 

NAFARROA-NAVARRA 

CIF / IFK: P3190700-I 

Tel: 948181900 

www.zizurmayor.es 
 

 

5 

 

 

 

5. BETEKIZUNAK, ERAK ETA LEHENTASUNAK 

Laguntza ekonomikoak emango dira onuradun izateko baldintzak betetzen dituzten eskabideak 

aurkeztu ahala, baldin eta nahikoa aurrekontu-kontsignaziorik bada.  Laguntzak emateko baldintza 

izango da indarrean dagoen aurrekontuan kreditu erabilgarria izatea. 

Eskaerak baloratu ondoren, erreferentziako gizarte-langileak egingo du laguntzak emateko 

proposamena. Horretarako, irizpide teknikoak hartuko ditu aintzat, elkarbizitza, egokitasun, 

prebentzio edo larrialditasunarekin loturikoak, baita egin den edo egitekoa den gastu zehatza eta 

deialdi honetan ezarritako baldintzak betetzen direla ere. 

 

6. AURREKONTU-KREDITUA, DIRULAGUNTZEN GEHIENEKO ZENBATEKO OSOA ETA BANAKAKO 

ZENBATEKOA: 

6.1 Deialdian gehienez ezarritako zenbateko osoa: 30.580,41 € 

Dirulaguntzek ezin izango dute gainditu deialdi honetan ezarritako zenbatekoa. 

6.2.- Aurrekontu-partida: 1 23116 48000  

 

7. PERTSONA EDO ENTITATE ONURADUNA IZATEKO BETE BEHARREKO BALDINTZAK: 

Elkarrekin bizi den edozein familia-unitatek eta norbanakoek eskuratu ahalko dituzte laguntzak, 

gizartean bazterturik daudenean edo horretarako arriskua dutenean, eta baldintza hauek 

betetzen badituzte: 

1) 18 urtetik gorakoa edo bere ardurapean adingabeak dituen 18 urtetik beherako 

emantzipatua izatea.  

2) Zizur Nagusian erroldatua egotearen edo bertan benetako bizileku izatearen 

egiaztapena aurkeztea. 

3) Eskaera egiten denean familia-unitatearen kide guztien hileroko diru-sarrerak, 3. 

oinarrian adierazitakoaren arabera kalkulatuak, ez izatea hurrengo eskala progresiboan 

adierazten diren kopuruak baino handiagoak (familia-unitatearen kide kopuruaren arabera): 

FAMILIA-UNITATEAREN 

KIDE-KOPURUA    

 

HILEKO DIRU-SARREREN GEHIENEKO 

ZENBATEKOAK 2019 

 

1 1.255 euro/urtea x familia-unitatea 

2 1.506 euro/urtea x familia-unitatea 

3 1.631 euro/urtea x familia-unitatea 
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4 1.757 euro/urtea x familia-unitatea 

5  1.882 euro/urtea x familia-unitatea 

6 edo gehiago 2.008 euro/urtea x familia-unitatea 

 

4) Familia-unitatearen kide guztien ondasun higigarriak, eskaera egiten den unean, ezin 

dira izan 15/2016 Foru Legean ezarritako ondasun higigarri konputagarriak baino handiagoak. 

Lege horren bidez, gizarteratzerako eta errenta bermaturako eskubideak arautu ziren. 

5) Familia-unitatearen kide guztien ondasun higiezinen katastro-balioa, ohiko bizilekua 

kenduta, ezin da izan kide bateko familia-unitateentzako urtebeteko Errenta Bermatua halako 

hamar baino handiagoa. Baldintza hori ez da bete beharko justifikatzen denean ezinezkoa izan 

dela ondare hori egitea. 

6) Berariazko gastuei aurre egiteko zailtasunak izatea, eta gastu horiek ordaintzea 

beharrezkoa izatea gizarte-bazterketako egoerei aurre hartzeko edo halakoak saihestu edo 

arintzeko. 

Familia-unitate eskatzailea Errenta Bermatua jasotzen ari baldin bada, ulertuko da 

betetzen duela 3., 4. eta 5. ataletan eskatutakoa. 

7) Prestazio ekonomikoa zertarako eskatzen den, xede hori ez egotea beste prestazio 

batzuetan jasoa eta ezinezkoa izatea Foru Komunitatean dauden baliabide normalizatuen 

bitartez bideratzea. 

8) Interesdunak edozein administraziori eta Gizarte Segurantzari bereak dituzkeen mota 

guztietako laguntza, pentsio, prestazio edo subsidioak eskatu izana aitzinetik. 

9) Zizur Nagusiko Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko programaren baten bidezko esku-

hartze sozialeko prozesu baten barrenean egotea. 

10) Zizur Nagusiko Udalarekin zorrik ez izatea, ez eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 

emandako aurrerakinak itzuli gabe edukitzea ere, itzultzeko agindutako epeak amaitu 

direnean eta itzuli beharrekoa itzuli ez denean. 

Aurrekoa gorabehera, eta salbuespenez, Zizur Nagusiko Udalak alde batera utzi ahalko du 

betekizun hori, baldin eta gizarte-larrialdiko egoera bereziak ematen badira, neurriaren 

salbuespen-izaera aholkatzen duen arrazoia edo arrazoiak egiaztatzen dituen txosten 

teknikoa erakutsita betiere.  

 

8. ENTITATE ONURADUNAREN BETEBEHARRAK 

Deialdi honen ondorioetarako, pertsona edo entitate onuradunen betebeharrak dira indarreko 

legedian eta atal honetan ezartzen direnak: 

- Laguntza eman den xede zehatzerako erabiltzea emandako dirulaguntza. 
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- Erreferentziako teknikariarekin hitzartutako helburua betetzea eta jarduerak edo atazak 

egitea, dirulaguntza hau eskatzea ekarri duen egoera konpondu dadin. 

- Zizur Nagusiko Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari frogatzea betebeharrak eta 

baldintzak bete direla, eta, orobat, dirulaguntza emateko edo dirulaguntza jasotzeko arrazoi izan 

diren jarduerak egin eta helburuak bete direla justifikatzea. 

- Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari jakinaraztea gauzatzen ari den esku-hartze sozialarekin 

loturik lortutako (jasotako) edozein laguntza.   Hori jakin bezain laster egin behar da 

jakinarazpena. Eta, hala badagokio, dirua bueltatzeko aldez aurretik sinatutako konpromisoa 

betetzea, jasotako zenbatekoa Zizur Nagusiko  Udalari ordainduz. 

- Behar ez bezala jasotako prestazioen zenbatekoa edo zenbateko okerrak bueltatzea. 

- Udalaren aurrean agertzea eta horri laguntzea, hala egiteko eskatzen zaionean. 

  

9. ESKAERAK AURKEZTEA 

9.1. ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA: 

Eskabideak Zizur Nagusiko Udaleko Gizarte Zerbitzuen Zentroan (Emakumearen plaza 2, Zizur 

Nagusia) aurkeztu behar dira, hitzordua aldez aurretik eskatuta Gizarte Zerbitzuko gizarte-

langileei edo hezitzaileei.  

 

9.2. ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA 

Oinarriak Alkatetzaren Dekretuaren bidez onetsi eta haiek udalaren iragarki-oholean argitaratu 

eta biharamunetik hasiko da eskabideak aurkezteko epea. Deialdia indarrean egongo da 2019ko 

urtarrilaren 1etik azaroaren 30era, aurkezten diren eskaerak betetzeko bezainbateko 

aurrekontu-kreditua baldin badago. 

 

9.3 ESKAERAK. DOKUMENTAZIOA 

Zizur Nagusiko Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari dagokio laguntzak tramitatu eta ebaztea. 

Eskaerak Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan bideratuko dira, eskabide bitartez, deialdiaren I. 

eranskinean dagoen eredu ofizialari jarraikiz eta interesdunak sinatua. Eskabidearekin batera, 

honako agiri hauek aurkeztuko dira: 

• Erantzukizunpeko adierazpena, non agertuko baita eskatzaileak betetzen dituela 

onuradun izateko deialdi honek eskatzen dituen baldintza orokorrak eta ez duela 

onuradun izateko araudian jasotako inongo debekurik. Deialdiaren II. eranskinean ageri 

den eredua erabiliko da adierazpena egiteko. 

• Eskatzailearen eta familia-unitatearen gainerako kidearen/kideen nortasuna frogatzen 

duen agiriaren fotokopia. 
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• Familia Liburuaren fotokopia. 

• Familia-unitateak kasuan kasuko urtean dituen diru-sarreren frogagiria edo, halakorik ez 

bada, horren gaineko zinpeko aitorpena. 

• Laguntza oinarrizko eta presako zer premiatarako eskatzen den, horri loturiko 

aurrekontu edo zorraren frogagiria. 

• Egiazko bizitokia Zizur Nagusian izatearen frogagiria. 

• Laguntzaren eskaera zehatzerako beharrezkotzat jo litezkeen bestelako agiriak, aurreko 

ataletan jaso ez direnak. 

• Banku-kontuaren libretaren fotokopia.  

Eskatzaileak hauetakoren bat aurkeztu behar du: libretaren fotokopia edo titular gisa 

duen banku-kontuaren zenbakia jasotzen duen agiri baten fotokopia. Hala erabakitzen 

bada eta inguruabar bereziak direnean, eskatzaileak erabakitako pertsona edo entitate 

publiko zein pribatuaren kontu-zenbakia jaso behar da bertan, kobratzeko eskubidea 

lagatzen duen agiri baten bidez. 

• Gizarte Zerbitzuko profesionalen iritziz laguntzak baloratzeko beharrezkoak diren 

agiriak. 

Udalak ofizioz egiaztatuko ditu eskatzaileen bizikidetza-egoera eta erroldatuta ote dauden. 

Eskabidea aurkezteak berekin dakar deialdi honetan adierazten den ofiziozko egiaztapenerako 

baimena ematea. 

Era berean, Oinarrizko Zerbitzuak ofizioz egiaztatuko ditu EBtik, KGPtik edo Integraziorako 

Laguntzatik datozen diru-sarrerak, eta horien zenbatekoak jasoko ditu balorazio-txostenean.  

 

10. PROZEDURAREN INSTRUKZIOA ETA EBAZPENA. EBAZPENAREN JAKINARAZPENA 

Eskabideak aurkezten diren ordenan ebatzi eta tramitatuko dira espedienteak, aurrekontuan 

horretarako kreditua dagoen bitartean. 

Zizur Nagusiko Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari dagokio ebazpen honetako prestazio 

ekonomikoaren eskaerak instruitzeko eta baloratzeko ardura. Balorazio-txostena egingo da, 

ebazpen-proposamenarekin, laguntza emateko nahiz ukatzeko. 

Dirulaguntza emateko ebazpenean aipatuko dira hura jasotzen duen pertsona edo entitate 

eskatzailea, emandako zenbatekoa eta horrek eskatutakoarekin alderatuta egiten duen 

portzentajea. Eskatutakoa diruz lagundu daitekeen zenbatekoa baino handiagoa bada, dagokion 

gehienekoaren arabera egingo da portzentajea. Agertuko dira, halaber, laguntza ordaintzeko 

modua eta kontzesioaren aldaketak aurkeztutako frogagirien arabera.  Dirulaguntza emateko 

ebazpenak amaiera emango dio administrazio-bideari, eta eskatzaileari jakinaraziko zaio 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 40. artikuluan agindutakoarekin bat.  
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11.- UKATZEKO ARRAZOIAK 

Hona laguntzak ukatzeko arrazoiak: 

A) Erreferentziako teknikariarekin dirulaguntza hau eskatzea ekarri duen egoera 

konpontzeko hitzartutako helburua ez betetzea eta jarduerak edo atazak ez egitea. 

B) Organo emailearen aurrean ez justifikatzea baldintzak eta betekizunak bete direla, bai eta 

diruz lagundutako jarduera egin ez izana eta dirulaguntzaren xedea bete ez izana. 

C) Laguntza baloratzeko eskatzen den dokumentazioa ez aurkeztea. 

D) Eskaera ez etortzea bat balorazio-irizpideekin. 

E) Ezarritako gehieneko zenbatekoa bukatzea  

 

12.- DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAREN BATERAGARRITASUNA EDO BATERAEZINTASUNA 

Udalaren dirulaguntza jasotzea bateragarria da helburu bererako beste dirulaguntza, laguntza, 

diru-sarrera edo baliabide batzuk jasotzearekin, kontuan hartu gabe zer administrazio, entitate 

edo pertsonak eman dituen laguntza horiek.  

Dirulaguntzaren zenbatekoa ez da inola ere izango, berez edo beste dirulaguntza, laguntza, diru-

sarrera edo baliabideak gehituta, diruz lagundutako jardueraren kostua baino handiagoa. 

Halakorik gertatuz gero, bidezkoa izango da kostuaren gainetik lortutako soberakina itzularaztea, 

bai eta dagozkion berandutze-interesak eskatzea ere. 

Diruz lagundutako jarduera finantzatzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo 

baliabiderik eskatu edo lortuz gero, pertsona edo entitate onuradunak horren berri eman 

beharko dio organo emaileari. Haiek lortu direla jakin bezain laster egin beharko da 

jakinarazpena, eta, betiere, hartutako funtsei emandako aplikazioa justifikatu baino lehen. 

Dena den, ezin izango dira batera tramitatu zenbateko/kontzeptu/faktura berdinerako bai 

dirulaguntza honen kargurako larrialdiko laguntza bat eta/edo inklusio sozialeko prozesuei 

laguntzekoa, bai Gizarte Eskubideetako Departamentuko ezohiko laguntzaren bat. Ez zaizkio 

dirulaguntza honi egotziko toki-entitateek familia-unitateei oinarrizko premiak asetzeko 

emandako aurrerakinak, zehazki inklusio sozialeko prozesuaren barruan alderdien artean 

hitzartutakoarekin bat itzuli behar dituztenak.  

 

13.- GASTUA JUSTIFIKATZEA ETA LAGUNTZA ORDAINTZEA 

Fakturek edo gastuen frogagiriek pertsona fisiko edo juridiko igorlearen oinarrizko datuak jaso 

beharko dituzte, horretan barne direla identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) edo nortasun agiri 

nazionalaren zenbakia (NAN), gastuen kontzeptuak zehazturik, eta horiei dagokien zenbatekoa, 

balio erantsiaren gaineko zergari dagokion atala barne, halakorik bada. Halaber, pertsona fisiko 
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edo juridiko igorlearen hartze-agiriko zigilua eta sinadura jaso beharko dituzte fakturek edo 

frogagiriek. 

Onartutako ezohiko laguntzen ordainketa dena batera aldez aurretik edo zatika egin daiteke.  

Orokorrean, laguntzaren hartzailea eskatzailea bera izango da.  Salbuespenez, beste hartzaile 

bati ordaindu ahalko zaio, baita eskatzaileak aldez aurretik eta idatziz baimenduriko entitateari 

ere. 

 

14.- JASOTAKO DIRUA ITZULI BEHARRA 

Indarreko legediak behartzen duen kasuetan eta ondoko kasuetan, bidezkoa izango da 

eskuratutako kopuruak osorik edo hein batean itzultzea eta berandutze-interesak eskatzea ere 

dirulaguntza ordaindu den egunetik zenbatekoa bueltatzeko erabakitzen den egunera bitarte: 

1- Justifikazioa aurkezteko eginbeharra betetzen ez bada. 

2- Dirulaguntza horretarako beharrezkoak ziren baldintzak bete gabe lortzen bada. 

3- Dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen ez badira. 

Ikuskatzean edo kontrolatzean zantzuek erakusten badute jasotako dirulaguntza modu okerrean 

lortu, gastatu edo erabili dela, udalak erabaki ahalko du zantzu horiek erakusten dituzten fakturak 

edo agiri baliokideak atxikitzea. 

 

15. ERREKURTSOAK 

Deialdi honen, oinarri hauen eta haiek betearazteko har daitezkeen administrazio-ebazpenen 

aurka, errekurtso hauek jarri ahalko dira, aukeran:  

1. Berraztertzeko errekurtsoa, agintza administratiboa egin duen udal-organo berari zuzendua, 

hilabeteko epean, akordio hau jakinarazi eta biharamunetik zenbatzen hasita. 

2. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, eskumenak dituen  Administrazioarekiko Auzien 

Jurisdikzioaren organoari zuzendua, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 

uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoari jarraikiz, bi hilabeteko epean, akordio hau 

jakinarazi eta biharamunetik zenbatzen hasita, edo bestela, 

3. gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, akordio hau jakinarazi 

eta hurrengo hilabetearen barrenean. 

Zizur Nagusian, 2019ko maiatzaren 22an 



   

Parque Erreniega Parkea, s/n 

31180 ZIZUR MAYOR-ZIZUR NAGUSIA 

NAFARROA-NAVARRA 

CIF / IFK: P3190700-I 

Tel: 948181900 

www.zizurmayor.es 
 

 

11 

 

-I. ERANSKINA- 

 

Larrialdi sozialeko laguntzarako eta/edo inklusio sozialeko prozesuen babeserako eskabidea 

222E/2019 Foru Agindua, otsailaren 19koa 

 

I. DATUAK 

A. ESKATZAILEAREN DATUAK 

Lehen abizena Bigarren abizena Izena 

   

NAN/AIZ/Pasaportea Gizonezkoa Emakumezkoa Jaiotza-data 

        /     /      

Jaioterria  Probintzia  Herrialdea  

Herritartasuna Egoera zibila   

Helbide elektronikoa 1 telefono-zenbakia 2 telefono-zenbakia 

   

Helbidea (kalea, plaza…) Zk.  
Eskailer

a 
Solairua Letra 

     

Herria Posta-kodea Probintzia 

   

 

B. ELKARREKIN BIZI DEN FAMILIA-UNITATEAREN DATUAK (eskatzailearenak izan ezik) 

 
 1  

Eskatzail

earekin 

duen 

harrema

na 

2 

NAN/AIZ/P

asaportea 

3 

1. abizena 

4 

2. abizena 

5 

Izena 

 6  

Sexua 

7 

Jaiotza-

data 

8 

Jaioterria 

 9 

Herritartasu

na 

 10 

Lan-egoera 
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C. FAMILIA-UNITATEAREN DATU EKONOMIKOAK (diru-sarrerak) 

1. 

abizena 
2. abizena Izena (*) Kontzeptua  

(*) Hil honetako 

diru-sarrerak 

(*) Azken 6 

hiletako diru-

sarrerak 

      

      

      

      

      

      

(*) Eranskinean dagoen sailkapenaren arabera 

 

 

D. ESKATZAILEAREN ETA BERE FAMILIA-UNITATEAREN ONDAREARI BURUZKO DATUAK 

1. 

abizena 
2. abizena Izena (*) Kontzeptua 

    

    

    

    

    

    

(*) Eranskinean dagoen sailkapenaren arabera 
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*KONTZEPTUA: Zehaztu kontzeptu guztietako diru-sarrera guztiak, bai eskatzailearenak, bai 

elkarrekin bizi den familia-unitatearen kide guztienak  

 

E. ESKATUTAKO LAGUNTZAREN KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

a) BIZILEKUA 

a.1) Alokairua, hipoteka-mailegua, logela, bestelakoa bizilekua, 

erkidegoen gastuak 

 

      a. 2) Etxebizitza berriaren kontratua  
 

b) OINARRIZKO HORNIDURAK 

b.1) Ur hotzaren hornidura-gastuak eta bestelako zerbitzuenak 
 

b.2) Elektrizitatea, gasa, berokuntza, ur bero zentrala eta beste erregai 

batzuk 

 

b.3) Oinarrizko horniduren kontratuen altak 
 

c) NUTRIZIOA ETA HIGIENEA 

c.1) Eguneroko elikadura eta higienea 
 

d) HEZIKETA ETA GIZARTERATZEA 
 

e) OINARRIZKO BESTE PREMIA BATZUK  
 

 

II. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA  

(Eskatzailea ez bada EBaren hartzailea, eskabidean zehazten den dokumentazioa ere aurkeztu 

beharko du)  

 

 Nire erantzukizunpean adierazten dut 

 Eskabidean jarritako datuak benetakoak direla 

 JAKITUN NAIZELA DATUAK EZKUTATZEA EDO DATU FALTSUAK EMATEA dirulaguntza itzultzeko eta 

horrek sor litzakeen erantzukizunak nire gain hartzeko arrazoi dela  
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III. BAIMENAK  

 

 Baimena ematen dut (egokia denean) 

Eskabide honi dagokion prestazioa ondoko pertsonari eta/edo entitateari ordaintzeko: 

Titularra:  

I.F.Z.:  

Kontu-

zenbakia 
 

 

                               (a)n, 2019           ko                                aren                          (e)an. 

Eskatzailearen sinadura,  
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-II. ERANSKINA- 

 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

 

 

 

Jaun/Anderea-k, ................................................................................................................, beharrezko 

jakinarazpenak jasotzeko helbide hau duena  ....................................................................................... 

eta NAN zenbakiduna ........................................................... Telefono zenbakia 

..................................... Fax zenbakia .......................... bere izenean ala beste baten ordez (horrela 

behar bada) ........................................................................................... helbide honekin 

................................................................................... eta ezagutzen dut dirulaguntzen deialdia, 

banakako ebaluazioko araubidean, ondokoak emateko:  “Larrialdi sozialeko egoeran dauden 

pertsona eta/edo familientzako Zizur Nagusiko Udaleko prestazio ekonomikoak. 2019. urtea, 

Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzen deialdiarekin bat (Eskubide Sozialetako Departamentuko 

kontseilariak otsailaren 19an emandako 222E/2019 Foru Agindua. Nafarroako Aldizkari Ofizialaren 

60. zenbakia, 2019ko martxoaren 28koa)”. 

 

ADIERAZTEN DUT: 

- Dirulaguntzei buruzko ordenantza orokorrean onuraduna izateko ezarritako betebehar orokorrak 

betetzen ditudala, baita deialdian xedatutako espezifikoak ere, eta laguntza eskatzeko eskabidean 

adierazitako datuak benetakoak direla, eta huraxe egiaztatzen duten agiriak baditudala, eta 

eskumenak dituen agintaritzaren esanetara geratzen naizela, aipatu datuak egiaztatze aldera, eta, 

datuak faltsuak direla egiaztatzen bada, ekintza horretatik etorritako erantzukizunak nire gain 

hartuko ditudala.  

- Hitza ematen dudala eskatu dudan dirulaguntzaren zenbatekoa dirulaguntzaren oinarri diren 

helburu eta jarduerak betetzeko. 

- Xede berdinerako dirulaguntzetarako eskabideei dagokienez (adierazi dagokiona):  

o Ez dudala eskuratu edo eskatu beste administrazio publiko batzuen, beste erakunde 

publiko edo pribatu batzuen edo partikularren, Estatukoen edo nazioartekoen, 

inolako dirulaguntzarik, deialdi honen xederako. 

o Deialdi honen xederako ondoko dirulaguntza hauek eskatu dizkiedala beste 

administrazio publiko batzuei, beste erakunde publiko edo pribatu batzuei edo 

partikularrei, Estatukoei zein nazioartekoei: (adierazi eguna, erakundea, zenbatekoa)  

o Deialdi honen xede berdinerako ondoko dirulaguntza hauek eskuratu ditudala beste 

administrazio publiko batzuetatik, beste erakunde publiko edo pribatu batzuetatik 

edo partikularrengandik, Estatukoak zein nazioartekoak izan: (adierazi eguna, 

erakundea, zenbatekoa)  
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Eta horrela jasota gera dadin dagozkion ondorioetarako, agiri hau egin eta sinatzen dut 

 

Zizur Nagusian, 2019....ko ….........………….aren ............(e)an. 

(Sinadura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUEN BABESTEA: Zizurko Udala da laguntzen deialdia kudeatzeko xedez erabiliko diren datu 

pertsonalen tratamenduaren arduraduna. Datuak laga ahalko dira indarreko legediak 

agindutakoa betetze aldera. Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu; 

horretarako, jo udal-bulegoetara. Datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehigarria eta 

xehatua gure webgunean kontsulta dezakezu: www.zizurmayor.es 
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-III. ERANSKINA- 

 

LARRIALDI SOZIALEKO EGOERAN DAUDEN PERTSONA ETA/EDO FAMILIENTZAKO ZIZUR 

NAGUSIKO UDALEKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK 2019. URTERAKO, NAFARROAKO GOBERNUKO 

DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREKIN BAT (22E/2019 FORU AGINDUA, OTSAILAREN 19KOA, GIZARTE 

ESKUBIDEETAKO DEPARTAMENTUKO KONTSEILARIAK EMANA. 60. ZENBAKIKO NAO, 2019KO 

MARTXOAREN 28KOA) 

 

 

ITZULTZEKO KONPROMISOAREN AGIRIA 

 

 

Jaun/Anderea-k …………………………………………………………………………………………………… 

NAN/IFZ/Pasaporte zk. …………………………………………….. Zizur Nagusian etxebizitza duena 

……………………………………. kalean, ……………. atarian, ……………. solairuan.  

 

Honako diru-kopurua, …………….€, Zizur Nagusiko Udalari itzultzeko konpromisoa duela adierazten 

du, data honetan …………… jasotako diru-kopuruarengatik, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako 

teknikariekin eskaeraren prozeduran hitzartu bezala.  

 

Zenbatekoa Zizur Nagusiko Udalaren kontu-zenbaki honetan sartuko da: 

 

 

Bankua/Kutxa: CAIXA 

 

Zizur Nagusian, 2019....ko ….........………….aren ............(e)an. 

 

 

 

 

Stua.: 
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-IV. ERANSKINA- 

 

LARRIALDI SOZIALEKO EGOERAN DAUDEN PERTSONA ETA/EDO FAMILIENTZAKO ZIZUR 

NAGUSIKO UDALEKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK 2019. URTERAKO, NAFARROAKO GOBERNUKO 

DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREKIN BAT (22E/2019 FORU AGINDUA, OTSAILAREN 19KOA, GIZARTE 

ESKUBIDEETAKO DEPARTAMENTUKO KONTSEILARIAK EMANA. 60. ZENBAKIKO NAO, 2019KO 

MARTXOAREN 28KOA)  

  

 

 

 

 

 

 

Jaun/Anderea-k ………………………………………………………………………………………………………, NAN zk.  

……………………………………………, eta helbidea ………………………………………………………………………….. kalean, 

honen bidez Zizur Nagusiko Udalak deitutako 2019ko larrialdi sozialeko dirulaguntzei dagokiena, 

emandako dirulaguntzaren (………………………. euroko kopurua) kobrantza-eskubidea ondokoaren 

alde lagatzen du: 

 

• Izena: 

• IFK: 

• Helbidea: 

• Ordaintzeko kontua: 

 

 

Eta, jasota gera dadin, ondokoek sinatzen dute agiri hau transmisioa onartu izanaren froga gisa  

Zizur Nagusian, 2019....ko ….........………….aren ............(e)an. 

 

Lagatzailea. 

 

 

Stua.: 

NAN:  
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-V. ERANSKINA- 

 

LARRIALDI SOZIALEKO EGOERAN DAUDEN PERTSONA ETA/EDO FAMILIENTZAKO ZIZUR 

NAGUSIKO UDALEKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK 2019. URTERAKO, NAFARROAKO GOBERNUKO 

DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREKIN BAT (22E/2019 FORU AGINDUA, OTSAILAREN 19KOA, GIZARTE 

ESKUBIDEETAKO DEPARTAMENTUKO KONTSEILARIAK EMANA. 60. ZENBAKIKO NAO, 2019KO 

MARTXOAREN 28KOA)  

 

 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA NUTRIZIO ETA HIGIENERAKO LAGUNTZEN JOMUGARI BURUZ 

 

Jaun/Anderea ....................................................................................................................., 

jakinarazpenetarako helbide hau duena ................................................................................................ 

eta NAN  ........................................................................ telefono zk. ....................................... Fax 

.............................., email .................................. bere izenean ala beste baten ordez (egoerak horrela 

eskatzen baldin badu) ......................................................................... helbidea 

....................................................... IFZ .................................................... telefono zk. 

..................................... eta ezagutzen dut dirulaguntzen deialdia, banakako ebaluazioko 

araubidean, ondokoak emateko:  “Larrialdi sozialeko egoeran dauden pertsona eta/edo 

familientzako prestazio ekonomikoak. 2019. urtea, Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzen 

deialdiarekin bat (Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak otsailaren 19an emandako 

22E/2019 Foru Agindua. Nafarroako Aldizkari Ofizialaren 60. zenbakia, 2019ko martxoaren 28koa)”.  

 

ADIERAZTEN DUT: 

 

Nutrizio eta higienerako larrialdiko laguntza huraxe eskatzeko justifikazioa izan ziren elementu edo 

ondasunak ordaintzeko erabili dudala.  

 

Eta horrela jasota gera dadin dagozkion ondorioetarako, agiri hau egin eta sinatzen dut 

 

Zizur Nagusian, 2019....ko ….........………….aren ............(e)an. 

(Sinadura) 

 

 

 

DATUEN BABESTEA: Zizurko Udala da laguntzen deialdia kudeatzeko xedez erabiliko diren datu 

pertsonalen tratamenduaren arduraduna. Datuak laga ahalko dira indarreko legediak 

agindutakoa betetze aldera. Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu; 

horretarako, jo udal-bulegoetara. Datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehigarria eta 

xehatua gure webgunean kontsulta dezakezu: www.zizurmayor.es 
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