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II. ERANSKINA
MUGITZEKO ZAILTASUN BEREZIAK DITUZTEN ETA 2021-2022 IKASTURTEAN EUSKAL
AUTONOMIA ERKIDEGOAN UNIBERTSITATE-IKASKETAK ETA GOI-MAILAKO BESTE
IKASKETA BATZUK EGITEN DITUZTEN DESGAITASUN FISIKO ETA PSIKIKOA DUTEN
PERTSONEN GARRAIO-GASTUAK ORDAINTZEKO DIRULAGUNTZAK
1. artikulua.– Xedea eta izaera.
1.– Hauxe da deialdi honen xedea: beren ezaugarri fisikoak edo psikikoak direla-eta, mugitzeko
zailtasun bereziak dituzten ikasleei Euskal Autonomia Erkidegoko ikastegietara lekualdatzeko
garraio-gastuak ordaintzeko dirulaguntzak ematea, baldin eta ikasle horiek 2021-2022 ikasturtean
unibertsitate-ikasketak, goi-mailako arte-, erlijio- eta militar-ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egiten badituzte. Eta, betiere, baldin eta garraiobide publikoak, haien ezaugarriei egokituta,
ezin badituzte erabili; edo garraiobide publikoak erabiltzeko, beste pertsona baten laguntza behar
badute, 4. artikuluan ezarritako betekizunak beteta.
2.– Laguntza horiek dirulaguntzak dira. Araubide juridikoan aurreikusten ez den guztirako hauxe
aplikatuko da: Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartua, eta, batez ere,
Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren laguntzen eta dirulaguntzen erregimenari
eta arau-hausteen eta zigorren araubideari buruzko xedapenak, Dirulaguntzen azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorraren arabera eta haren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege
Dekretua.
2. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.
1.– Pertsona interesdunek bide elektronikoak erabili ahal izango dituzte prozedura honetako
izapideak eskatzeko, kontsultatzeko eta bideratzeko. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartzen diren identifikatzeko eta elektronikoki izenpetzeko
bitartekoen bidez identifikatu eta izenpetu beharko dira eskaerak. Bitarteko horiek helbide honetan
egongo dira eskura: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak
2.– Era elektronikoan, ordezkari baten bidez, egin ahal izango du zuzenbidean baliozkoa den
eta ordezkaritza dagoela modu fidagarrian egiaztatzen duen edozein bitartekoren bidez.
3.– Izapidetze elektronikoa ondoko bi hauetan dago araututa: Administrazio Elektronikoari
buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan, eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa
(PLATEA) onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren
9ko Ebazpenean. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektroniko
honetan zehazten da nola izapidetu eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako
ereduak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0175508
Herritarrek, eskabidea egiteko eta dokumentuak aurkezteko, bide presentziala edo elektronikoa
erabiltzeak ez du esan nahi nahitaez baliabide horiek erabili behar dituztenik prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke eta.
Eskaeraren ondorengo izapideak, bide elektroniko bidez egin nahi badira, Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire Karpeta» atalaren bidez egingo
dira. https://www.euskadi.eus/nirekarpeta
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3. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa.
1.– Dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, eskatzaileak aurkeztu duen aurrekontua oinarritzat hartuko da. Aurrekontu hori balioetsiko da, dagokion sektoreko jardunbide egokien arabera,
eta Hezkuntza Administrazioak beste kostu edo irtenbide batzuk ere proposatu ahal izango ditu.
2.– Onartzen den aurrekontu guztia (% 100) finantzatu ahal izango da, eta eskaera bakoitzeko,
gehienez, 12.000 euro emango dira, horretarako ezarritako diru-kopurua agortu arte.
Beharrezko dirulaguntzaren kostua egoitza baten kostua baino askoz ere handiagoa baldin
bada, eskatzaileari proposatuko zaio beste aukera hori kontuan hartzea; betiere, baldin eta egoitza
egokituta eta ikastegitik hurbil baldin badago, eta garraiobide publiko egokiak eskuragarri baditu.
Egoitzaren aukera hautatzen badu, deialdi honetako 1. eranskinean zehaztuta dagoen unibertsitate-ikasketetarako beka, egoitzari eta garraioari buruzko osagaiak dituena, eskatu ahal izango du.
3.– Lehen aipatu den 2. atalean jasotako muga aintzat hartuta, egokituta dagoen ibilgailu pribatua erabiliz gero joan-etorrietarako, laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, kilometro bakoitza
0,29 euroko kopuruaz biderkatuko da. Eskatzailearen ohiko bizilekutik ikastegirainoko distantzia
laburrena kalkulatzeko eta ikastegia kokatzeko, Google Maps informatika-tresna, honako web-helbide honetan erabilgarri dagoena, erabiliko da: https://maps.google.es/. Horretarako, autoz joateko
distantziarik laburrena kalkulatzeko aukera hautatuko da, autobideak eta bidesariak barne hartuta.
4.– Lehen aipatu den 2. atalean jasotako muga aintzat hartuta, egokitutako taxi bat joan-etorrietarako erabiliz gero, gehienezko dirulaguntzak ezin du inola ere gainditu Hezkuntza Administrazioak
sektoreko elkarte ordezkagarriari eskatutako aurrekontua, hala egiteari egoki irizten badio. Lekualdaketa zer lurraldetan egingo den, han eskatuko du aurrekontua administrazioak.
5.– Garraiobide publiko kolektiboa erabiltzeko, beste pertsona baten parte-hartzea behar bada,
beste pertsona horren lekualdaketaren gastuak ere ordainduko dira.
6.– Deialdi honen xedea den garraio-gastua ordaintzen laguntzeko erabilgarri dagoen kreditua
ez bada ontzat jotako eskabide guztietan jasotako kostu guztiak finantzatzeko bezain handia,
onartu diren aurrekontu guztiak kontuan hartuko dira, eta onartutako eskabide guztietan laguntzaren zenbatekoa murriztuko da aurrekontuetan dagoen gabeziaren proportzio berean.
4. artikulua.– Betekizunak.
Beka eskuratzeko eskubidea izateko betekizunak hauek dira:
a) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean erroldatuta egotea eskabidea aurkezten den
egunean, eta justifikatzea gutxienez urtebetez EAEn erroldatuta egon direla, eskabideak aurkezteko epe orokorra amaitzen denean.
b) Foru Aldundiaren Balioespen eta Orientazio Unitateak ziurtatuta edukitzea, eskaera bakoitzaren motaren arabera.
– Mugikortasun-arazoak direla-eta, garraiobide publiko kolektiboak erabiltzeko ezintasuna: % 33ko
minusbaliotasuna edo handiagoa, eta garraiobide publikoak erabiltzeko mugikortasun-arazoak,
abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 3. eranskineko baremoaren arabera (minusbaliotasunaren maila onartzeko, aitortzeko eta kalifikatzeko prozesua arautzen du errege-dekretu
horrek). Laguntza jasotzeko, eskatzaileak egiaztatu egin beharko du A, B edo C egoeran dagoela.
Egoera horietako batean ez badago, gutxienez 10 puntu lortu beharko ditu D eta H ataletako puntuazioak batzen dituenean.
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– Hala badagokio, beste pertsona baten beharra izatea, ikastegira lekualdatzeko: beste pertsona
baten beharra ziurtatu behar da, minusbaliotasun-maila onartzeko, aitortzeko eta kalifikatzeko prozesua arautu zuen abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 2. eranskinean ezarritako
baremoaren arabera; edo apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuaren 1. eranskinean ezarritakoaren arabera. Azken horren bidez onartu zen mendekotasuna duten pertsonen balioespen-baremoa,
abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritakoa; hain zuzen, autonomia pertsonalaren sustapenari
eta mendekotasuna duten pertsonentzako laguntzari buruzko legeak ezarritakoa.
c) Matrikula egitea eta 2021-2022 ikasturtean modu presentzialean egitea honako ikasketa
hauetako bat:
– Graduko unibertsitate-titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak.
– Unibertsitate-masterreko titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak.
– 25 urte baino gehiagokoak unibertsitatean sartzeko prestakuntza-ikastaroak, unibertsitate
publikoetan emandakoak.
– Goi-mailako arte-ikasketak.
– Goi-mailako ikasketa militarrak.
– Goi-mailako erlijio-ikasketak.
d) Administrazioak laguntzak eta dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako
Ogasun eta Finantza Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean egon behar du
eskatzaileak. Hirugarren interesdunaren alta eman edo datuak aldatzeko: https://www.euskadi.
eus/hirugarrenak
Banku-ziurtagiria, eskatzailearen libretako edo kontu korronteko IBAN adierazita (eskatzaileak
titularra edo titularkidea izan behar du). Ziurtagiri horren ordez, libretaren kopia edo banku elektronikoko inprimaki bat entrega daiteke. Bertan libretaren edo kontu korrontearen titularrek eta IBAN
zenbakiak agerian egon behar dute.
e) Txosten justifikatu baten bitartez ziurtatzea, garraiobide publiko kolektiboak ez direla egokiak
eskatzailearen beharretarako, eta ikastegira lekualdatzeko bide osoan edo zati batean garraio-neurri bereziak behar dituela.
f) Ikasleek ez izatea bekarekin egin nahi dituzten ikasketen maila bereko edo handiagoko titulurik, eta ez betetzea horrelako tituluren bat eskuratzeko legezko betekizunak. Ondorio horietarako,
Diplomatura, Ingeniaritza Teknikoko edo Arkitektura Teknikoko titulazioa lortzeko moduan daudenek edo jada lortu dutenek ez dute bekarik lortuko gradu-ikasketak egiteko.
g) Beren ezaugarri fisikoak edo psikikoak direla-eta, mugitzeko zailtasun bereziak dituzten
ikasleei ikastegietara lekualdatzeko garraio-gastuak ordaintzen laguntzeko dirulaguntzarekin
bateragarria ez den beste beka edo dirulaguntza bat ez jasotzea.
5. artikulua.– Eskatzailearen betekizun jakin batzuk egiaztatzea.
Azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz, honako betekizun hauek egiaztatuko
dira, eskabidean txertatuko den erantzukizunezko adierazpen baten bidez:
– Helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide batzuk eskatu,
eta, hala badagokio, jaso direla adierazi behar du erakunde eskatzaileak, edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik etorriak direla ere.
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– Eskatzaileak egiaztatu behar du ez dagoela laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzea
eragozten dion zehapen administratibo edo penal baten pean, edo ez daukala horretarako legezko
debekurik.
Eskatzaileak eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla adieraztea, eta
laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela
adieraztea. Eskabideetan sartuko da badagoela aukera laguntza eskatzen duen pertsonak honako
hau baimen dezan, espresuki: gainerako datuak edo agiriak organo kudeatzaileak lortu edo egiaztatzea, bai bide presentziala, bai elektronikoa erabilita, eta, betiere, Administrazio Publikoak dituen
egiaztatze-, kontrolatze- eta ikuskatze-ahalmenen kalterik gabe.
6. artikulua.– Bateragarritasuna beste beka eta laguntza batzuekin.
1.– Dirulaguntza horiek bateragarriak dira beste erakunde batzuek helburu bererako ematen
dituztenekin, bai eta 2021-2022 ikasturtean unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko
bekekin ere, betiere beken finantzaketa guztira handiegia ez bada.
2.– Hezkuntza sailak, haien ezaugarri fisikoak edo psikikoak direla-eta, zailtasun bereziak dituzten ikasleei ematen dien lekualdaketa-laguntzaren zenbatekoak ezin izango du benetako kostua
gainditu. Laguntza horrek EAEko ikastegietara unibertsitate-ikasketak edo goi-mailako ikasketak
egitera joateko gastuak ordaintzen laguntzen die ikasle horiei. Gaindituz gero, dirulaguntzaren
zenbatekoa murriztu egingo da lekualdaketaren kostu errealaren % 100era iritsi arte, gehienez.
7. artikulua.– Nola aurkeztu eskabidea.
Eskaerak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu ahalko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0175508).
Era berean, aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira Herritarrentzako Arreta Bulegoetan, Zuzenean
zerbitzuan. Aurrez hitzordua eskatu beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.
eus/cita-previa-zuzenean; edo bestela, aurrez hitzordua eskatu edo baliogabetzeko telefono
esklusiboaren bidez: 945 01 90 00.
Eskabideak aurkezteko lekuak izango dira, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta
funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuak zehaztutako egoitzetako edozein
edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
16. artikuluan adierazten diren tokiak. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioari
zuzendutako idazkiak udal-erregistroetan aurkezteko, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetza-hitzarmena izenpetu duten udaletara ere jo daiteke.
Eskabideak aurkezteko argibideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren
egoitza elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0175508
Eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez dezakete, nahi
duten eran. Prozedura osoan zehar, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta
6.1 artikuluetan ezartzen den moduan.
8. artikulua.– Aurkeztu beharreko agiriak.
Eskatzaileek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:
a) Administrazio-egoitzaren ziurtagiria; bertan jasoko da Euskal Autonomia Erkidegoko zein
udalerritan dagoen erroldatuta eta noiztik.
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b) Dagokion foru-aldundiak emandako desgaitasun-ziurtagiria, 4. artikuluan zehaztutako baldintzak egiaztatzen dituena.
c) 2021-2022 ikasturtean 4. artikuluaren c) ataleko ikasketaren bat egiteko matrikula egin izanaren egiaztagiria.
d) Txosten bat, hau ziurtatuko duena: garraiobide publiko kolektiboak ez direla egokiak eskatzailearen beharretarako, eta ikastegira joateko eta handik etortzeko bide osoan edo zati batean
garraio-neurri bereziak behar dituela.
e) Aurrekontu zehatza, honako hauek biltzen dituena: dirulaguntzaren bidez ordainduko den ibilbidea, ikasturtean zenbat bidaia egitea aurreikusten den, bidaia bakoitzaren unitate-kostua, bidaia
guztiak kontratatzeagatik ezarritako deskontua (hala dagokionean), pertsona laguntzailearen kostua, pertsona horren lan-ordutegia edo erabilgarritasuna, bai eta egoera ulertzeko eta baloratzeko
beharrezkotzat jotzen diren gainerako datu guztiak ere.
f) Banku-ziurtagiria, eskatzailearen libretako edo kontu korronteko IBAN adierazita (eskatzaileak titularra edo titularkidea izan behar du). Ziurtagiri horren ordez, libretaren kopia edo banku
elektronikoko inprimaki bat entrega daiteke. Bertan libretaren edo kontu korrontearen titularrek eta
IBAN zenbakiak agerian egon behar dute.
9. artikulua.– Aurkezteko epea.
1.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitara eman eta hurrengo
egunean hasiko da eskaerak aurkezteko epea, eta hilabete bat geroago bukatuko du, ikasle
guztientzat.
2.– Salbuespen gisa, eskatzaileek 1. puntuan adierazitako epea amaitu ondoren hasten den
matrikula-epea duten ikasketak egiten badituzte, matrikula-dataren ondorengo 5 egun baliodunetan egin ahal izango dute beka-eskaera. Ez da inola ere onartuko 2021eko abenduaren 31tik
aurrerako beka-eskaerarik.
10. artikulua.– Hautatzeko eta izapideak egiteko batzordea.
1.– Hautaketa-batzorde batek aztertuko ditu espedienteak, eta ebazpen-proposamenak egingo
ditu. Unibertsitate Ataleko arduraduna izango da batzordeburua; Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzako bi teknikari, zuzendariak aukeratutakoak, izango dira batzordekideak.
2.– Hautaketa-batzorde horrek Unibertsitateetako zuzendariari igorriko dio ebazpen-proposamena. Bertan, adieraziko da: alde batetik, zein eskatzailek jasoko duten laguntza, eta zenbateko
laguntza jasoko duten; eta, beste batetik, zer eskaerak ez dituzten betetzen ikasle desgaituentzako garraio-laguntza jasotzeko betekizunak, eta zergatik ez.
11. artikulua.– Prozedura ebaztea eta errekurtsoak.
1.– Deialdi honetan arautzen den prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea, gehienez ere, sei
hilabetekoa da. Epe hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera zenbatzen hasiko da. Epe hori igaro ondoren, interesdunei ez bazaie ebazpenik jakinarazi,
beka-eskaera ezetsi egin dela joko da, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25 artikuluan arautzen dituen ondorioetarako.
Eskatzaileei bakarrik jakinaraziko zaie era elektronikoan ebazpena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz, https://euskadi.
eus/tablon-electronico-anuncios/resoluciones webgunean. Halaber, jakinarazpen elektroniko bat
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bidaliko zaie Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire
karpetara»: https://www.euskadi.eus/mikarpeta. Ziurtagiri elektronikoarekin sartu beharko da
bertara.
Mezu bat bidaliko da interesdunak jakinarazi duen gailu elektronikora eta/edo posta elektronikora, eta jakinaraziko zaio jakinarazpen bat eskuragarri jarri dela aipatutako egoitza elektronikoan.
2.– Ebazpen horren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epean.
12. artikulua.– Laguntzen ordainketa.
1.– Bekak emateko ebazpena jakinarazi ondoren, bekak aldez aurretik ordainduko dira, ordainketa bakarrean eta hilabeteko epean.
2.– Dirulaguntzaren onuradunek ez dute ordainketarik jasoko, harik eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomiadunek ematen dituzten izaera
bereko laguntzen arloan abian den edozein itzultze- edo zigortze-prozedura amaitu arte, betiere
azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onesten duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren 50.4 artikuluak xedatzen duenari jarraituta,
eta Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arabera eta haren erregelamendua
onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuaren arabera.
13. artikulua.– Laguntzen justifikazioa.
2022ko abuztua baino lehenago aurkeztu beharko dituzte Unibertsitate Politika eta Koordinazioko
Zuzendaritzan aurkeztutako eta adostutako aurrekontuaren fakturak onuradunek, joan-etorriak
egin direla justifikatzeko. Fakturek ondorengo baldintzak bete beharko dituzte:
– Zenbakia eta, behar izanez gero, seriea.
– Eman den data.
– Operazioaren data, emate-datarena ez bada.
– Ematen duenaren IFZ, izen-deiturak, merkatu-izena edo izendapen soziala.
– Emandako zerbitzuen identifikazioa.
– Zerga-tasa eta, aukerakoa, «BEZa barne» esaera.
– Kontraprestazio osoa.
Justifikazioak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu ahalko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalean ikusi beharko da
(https://www.euskadi.eus/nirekarpeta)
Era berean, justifikazioak aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira Herritarrentzako Arreta Bulegoetan, Zuzenean zerbitzuan. Aurrez hitzordua eskatu beharko da, honako helbide honetan:
https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean; edo bestela, aurrez hitzordua eskatu edo baliogabetzeko telefono esklusiboaren bidez: 945 01 90 00.
Justifikazioak aurkezteko lekuak izango dira, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta
funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuak zehaztutako egoitzetako edozein

2021/3734 (43/41)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

128. zk.

2021eko ekainaren 30a, asteazkena

edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
16. artikuluan adierazten diren tokiak. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioari
zuzendutako idazkiak udal-erregistroetan aurkezteko Eusko Jaurlaritzarekin lankidetza-hitzarmena izenpetu duten udaletan ere aurkez daitezke.
Justifikazioari buruzko argibideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren
egoitza elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0175508
14. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.
Honako hauek dira dirulaguntzaren esleipendunen betebeharrak, Dirulaguntzen azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorraren arabera eta haren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege
Dekretuaren arabera:
a) Zertarako eman den laguntza, horretarako erabiltzea; alegia, laguntza ematean ezarritako
baldintzen arabera egin beharko dituzte ikastegiko joan-etorriak.
b) Beken helburua fiskalizatzeko lanetan, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen
Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia eman beharko dute, eta, behar izanez gero, laguntza emateko ezarri ziren baldintzak bete dituztela egiaztatzeko egiten diren jarduera guztiak onartu
beharko dituzte.
15. artikulua.– Beka jasotzeko eskubidea galtzea eta beka itzuli behar izatea.
1.– Unibertsitateetako zuzendariak, espedienteko interesdunaren entzunaldiaren izapidea egin
ondoren, emandako beka kobratzeko eskubidea galdu dela edo, hala badagokio, jasotako zenbatekoak itzuli behar direla eta aplikagarriak diren interesak itzuli beharko direla adieraziko du, Euskal
Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan ezarritakoaren arabera –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako testu bategina–,
eta Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren arabera eta haren erregelamendua
onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuaren arabera, honako arrazoi hauek direla-eta:
a) Eskatzaileak datuak ezkutatu edo faltsutu baditu beka jasotzeko.
b) Egiaztatzen bada jasotako beka bateraezina dela beste pertsona fisiko edo juridikoek emandako beka edo laguntzekin.
c) Helburu jakin bat betetzeko emandako bekaren zenbatekoa ez bada helburu hori betetzeko
erabili.
d) Frogatzen bada beka jaso dutenek ez dutela ezarritako betekizunen bat betetzen edo ez
dituztela betekizun horiek behar bezala egiaztatu.
e) Eskatzaileak indargabetu egiten badu bekarekin egin behar zituen ikasketen matrikula edo
ikastegira joan ez bada.
2.– Espedientearen izapideak egitean ondorioztatzen bada itzuli egin behar direla jasotako zenbatekoak –eta, behar izanez gero, baita haien legezko interesak ere–, ebazpen bat emango da;
ebazpen horrek eduki beharreko informazio guztia izango du, dirua itzuli behar dela deklaratzen
duen jakinarazpena jasotzen denetik bi hilabeteko epean zenbateko horiek itzultzeko, betiere kontuan izanik, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren bigarren titulua (698/1991 Dekretua, Euskal
Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei
eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte
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hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko betekizunak, erregimena eta eginbeharrak
ezartzen dituena).
3.– Borondatezko epearen barruan dirua itzultzen ez bada, Ekonomia eta Ogasun Sailari jakinaraziko zaio, premiamendu-bidez ekin dezan, indarrean dauden xedapenen arabera.
16. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.
Datu pertsonalak tratatu eta «Dirulaguntzak eta unibertsitate bekak» izeneko tratamenduari
dagokion jardueran sartuko dira.
Arduraduna: Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.
Xedea: Lehen eta bigarren mailako zikloetako, gradu eta master ofizialetako unibertsitate ikasleei bekak ematea. Tasa salbuespenak ematea. Unibertsitate alorrean jarduten duten entitateak
laguntzea.
Legitimazioa:
– Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legea.
– 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena.
– 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei
buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.
Hartzaileak:
– Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.
– Ekonomia eta Ogasun Saila.
– Unibertsitateak.
Eskubideak: eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai
eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.
Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta
dezakezu gure webgunean: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/055400-capa2-eu.shtml
Araudia:
– Datuak Babesteko Araudi Orokorra
HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)
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