
V. ERANSKINA 

EUSKO JAURLARITZAKO HEZKUNTZA SAILAREN ETA 
___________________________________ UDALAREN ARTEKO HITZARMENA, ZERO ETA 

HIRU URTE ARTEKO UDAL-TITULARTASUNEKO HAUR-ESKOLAK FINKATZEKO. 

Vitoria-Gasteizen, 2022ko ______________ren ___an 

BILDUTA 

Batetik, Jokin Bildarratz Sorron jauna, Hezkuntza Sailburua. 

Bestetik, ___________________________________________________  jauna/andrea, 
________________________________________________ alkatea. 

ADIERAZI DUTE 

Lehenik.- Hezkuntza Sailburuaren 2021ko azaroaren 2ko Aginduaren bidez ( Abenduaren 
27ko EHAA), dei egin zitzaien Euskal Autonomia Erkidegoko udalei zero eta hiru urte arteko 
haurrentzako udal-titulartasuneko haur-eskoletan gaur egungo eskaintza finkatzeko 
laguntzetarako eskaerak aurkez zitzaien. 

Bigarren.- _____________________________________ Udalak, Haur Hezkuntzaren 
arloan egiten duen lanaren barruan, laguntzak jasotzeko eskaera aurkeztu du, aipatutako 
Aginduari jarraituz. 

Hirugarren.- Hezkuntza Sailak, Agindu honetan xedatutakoari jarraituz, hitzarmen hau 
sinatzen duen _____________________________________ Udalak aurkeztutako eskaera 
onartu du. Hona hemen Hitzarmen horren 

KAUSULAK 

Lehena.- Lege-esparrua 

Hezkuntza sailburuaren 2021ko azaroaren 2ko Aginduan oinarrituta dago Hitzarmen hau. 
Agindu horren bitartez, dei egin zitzaien Euskal Autonomia Erkidegoko udalei 0 eta 3 urte 
arteko haurrentzako udal-titulartasuneko haur-eskolak mantentzeko laguntzetarako eskaerak 
aurkez zitzaten. 

Bigarren.- Helburua. 

Hitzarmen honen helburua Hitzarmen hau sinatzen duen Udalaren titulartasuneko haur-
eskolaren kalitatea mantentzen eta areagotzen laguntzea izango da, betiere 2021eko irailaren 
1etik 2022ko uztailaren 30era arte. 

Hirugarrena.- Egin beharreko hezkuntza eta laguntzako ekintzak. 

Burutu beharreko ekintzak horiek, hain zuzen, Udalak haur-eskolarako landu eta 
mantendu beharko duen hezkuntza- eta laguntza-proiektuan zehaztuko dira; proiektu hori, 
bestalde, Hitzarmenaren jarraipen-batzordearen esku egongo da. 

Laugarrena.- Hartzaileak. 

Hitzarmen honen hartzaile zuzena Hitzarmen hau sinatzen duen Udalaren titulartasuneko 
haur-eskola da eta, azken finean, haur-eskola horretan seme-alabak dituzten familiak. 



Bosgarrena.- Batzuen eta besteen ekarpenak. 

Helburuak lortzeko eta proiektuetako ekintzak gauzatzeko, Hitzarmena sinatzen duten 
alde biak ados daude honako ekarpen eta konpromiso hauek betetzeko: 

A) Udal sinatzaileak: 

A 1 - Ekarpenak 

- Azaroaren 16ko 215/2004 Dekretuak, 0 eta 3 urte bitarteko umeentzako haur-eskolek 
bete beharreko gutxieneko baldintzak ezarri dituenak, zehaztu dituen jende- eta gauza-
baliabideak. 

- Haur-eskolaren kontrola, antolakuntza, administrazio-lanak, garbiketa, mantentze-lanak 
eta beste zerbitzu batzuk egiteko eta bermatzeko behar beste langile egoki. 

- Une oro hezkuntza-proiektua bermatzeko behar beste baliabide ekonomiko izatea. 
Hezkuntza Sailak eman ditzakeen diru-laguntzen bitartez lor daitezkeen baliabide 
ekonomikoez gain. 

A 2 - Konpromisoak 

- Hezkuntza Sailetik jasotako diru-laguntza udal-titulartasuneko haur-eskola mantentzeko 
erabiltzea. 

- Diru-laguntza jaso duen proiektuaren garapenari buruzko informazioa helaraztea 
Jarraipen Batzordeari, eskatzen denean. 

B) Hezkuntza Sailak: 

Ekarpen ekonomikoak 

- Hezkuntza Sailak Udal sinatzaileari _________ euro diru-laguntza emango dio 2022.eko 
________________ren ___ko Ebazpenaren bidez (2021ko _____________ren ___ko EHAA). 
Diru-laguntza horren bitartez udal sinatzailearen titulartasuneko haur-eskolan 0 et 3 urte arteko 
plazen kostua finantzatzeko laguntza bideratuko da 2021-2022 ikasturtean. 

Horretarako eratuko den Jarraipen Batzordeak ikuskatuko du laguntzaren erabilera. 

Seigarrena.- Diru-laguntza ordaintzeko epeak. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aurreko klausulan aipatutako diru-laguntza honako 
epe hauen barnean ordainduko du: 

1.- _________ euro, Hezkuntza Sailburuordearen Ebazpena jakinarazi ondoren, 
Hitzarmen honetako lehen klausulan aipatzen den 2021ko azaroaren 2ko Aginduaren arabera. 

2º.-_________ euro, gastuen egiaztagiriak aurkeztu ondoren, aipatutako 2021ko 
azaroaren 2ko Aginduko 13. artikuluan azaltzen den moduan. 

Zazpigarrena.- Ez betetzea eta itzultzeko prozedura. 

Udal sinatzaileak diru-laguntza eskatu eta eman zen helburuetarako erabiltzen ez badu, 
diru-laguntzaren bidez egin beharreko jarduera betetzen ez badu, hasierako helburuak 
lortzeko erabili izana egiaztatzen ez badu, edo orokorrean, 2021ko azaroaren 2ko Aginduan, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen 



Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretu 53. artikuluan 
edo Hitzarmen honetan zehaztutako eginbeharrak betetzen ez baditu, jasotako diru guztia 
itzuli egin beharko du dagozkion lege-interesekin batera. Interesak abenduaren 17ko 698/1991 
Dekretuan erabakitako prozeduraren arabera zehaztuko dira. 

Diru-kopuru horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako. 

Zortzigarrena.- Hitzarmenaren indarraldia. 

Hitzarmen hau sinatzen den egunean jarriko da indarrean eta 2022ko uztailaren 30era 
arte egongo da indarrean. 

Bederatzigarrena- Hitzarmen honek administrazio-izaera du, eta kontuan hartuko da 
Hitzarmena betetzeko orduan gerta daitezkeen arazoak ebazteko. 

Interesdunak ados daude eta honelako bi kopia sinatu dituzte, goiburukoan zehaztutako 
tokian eta egunean. 

 
 

HEZKUNTZAKO SAILBURUA 
JOKIN BILDARRATZ SORRON 

         
 

 

________________________________________
KO/GO ALKATEA 

 IZENA:__________________________________ 
________________________________________
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