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MUGITZEKO ARAZOAK DITUZTEN PERTSONEI TAXIA GARRAIOBIDE 

ALTERNATIBO MODURA ERABILTZEKO LAGUNTZEN URTEKO DEIALDIA 

 

CONVOCATORIA ANUAL DE AYUDAS, DIRIGIDAS A PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

MOVILIDAD, PARA LA UTILIZACION DEL SERVICIO DE TAXI COMO MEDIO ALTERNATIVO DE 

TRANSPORTE 

 
ONURADUNEN BALDINTZAK 

 

- Gutxienez 12 urte izatea 

- Eskaera aurkeztu aurretik gutxienez 

urtebetean erroldatuta egotea Arabako 

Lurralde Historikoko udalerri batean. 

 

 

- Ezin da egon ezgaituta osasun 

egoerarengatik ez beste ezegatik ohiko 

etxebizitzatik kanpora joateko. 

- Onuradunak honako hauek bete behar ditu 

desgaitasunaren aldetik: 

- Galera funtzionala edo anatomikoa edo 

funtsezko deformazioa edukitzea, 

%33koa edo handiagoa, garraio 

kolektiboa erabiltzea erabat eragozten 

diona, arauz ezarritako baremo 

espezifikoaren arabera. Horren arabera, 

gutxienez 9 puntu lortu behar dira 

garraiobide kolektiboak erabiltzeko 

eragozpenak zehazteko baremoan. 

- Desgaitasun psikikoak edo adimen 

gaixotasunak ezin dio eragotzi bere kabuz 

bizi ahal izatea. Desgaitasun psikikoa ezin 

da izan %60koa edo hori baino 

handiagoa. 

 

 

- Baldin eta III. graduko mendekotasuna aitortua 
izanez gero, ezin da modu iraunkorrean 
okupatu plaza bat egoitza batean. 

 

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA ETA TOKIA 

 

Eskaerak aurkezteko epea 2021eko urriaren 31n 

amaituko da. 

 

Argibide gehiago nahi izanez gero, udaleko 

gizarte langilearen bulegora jo dezakezu. 

REQUISITOS PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

- Tener 12 años de edad o más 

- Estar empadronada en cualquiera de los 

municipios del Territorio Histórico de Alava 

durante un periodo mínimo ininterrumpido de 

un año, que habrá de ser inmediatamente 

anterior a la fecha de solicitud. 

- No encontrarse imposibilitada para efectuar 

desplazamientos fuera de su domicilio 

habitual. 

- Deberá cumplir los siguientes requisitos de 

discapacidad: 

- Estar afectada por pérdida funcional o 

anatómica, o por deformación esencial, 

que en grado igual o superior al 33%, le 

dificulta gravemente el acceso a 

transportes colectivos. Deberá además 

obtener al menos 9 puntos en el baremo 

para determinar la existencia de 

dificultades para utilizar transportes 

colectivos. 

- Que la discapacidad psíquica, o 

enfermedad mental, no le impida el 

desarrollo de una vida social autónoma. 

En ningún caso el grado de discapacidad 

psíquica será igual o superior al 60%. 

 

- En caso de tener reconocido grado III de 
dependencia, no ocupar plaza de forma 
permanente en residencia. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

El plazo de presentación finalizará el 31 de octubre 

de 2021. 

 

Para más información se pueden dirigir a la oficina 

de la Trabajadora Social. 

 
Aramaion, 2020ko azaroaren 20an. 
 
Lierni Altuna Ugarte 
Aramaioko alkatea 



 

 

 

Esp. kodea: 2020AOKU0001  

 

MUGITZEKO ARAZOAK DITUZTEN PERTSONEI 
TAXIA GARRAIOBIDE ALTERNATIBO MODURA 

ERABILTZEKO LAGUNTZEN URTEKO DEIALDIA 
 
 
ONURADUNEN BALDINTZAK 

 

- Gutxienez 12 urte izatea 

- Eskaera aurkeztu aurretik gutxienez urtebetean erroldatuta egotea Arabako Lurralde 

Historikoko udalerri batean. 

- Ezin da egon ezgaituta osasun egoerarengatik ez beste ezegatik ohiko etxebizitzatik 

kanpora joateko. 

- Onuradunak honako hauek bete behar ditu desgaitasunaren aldetik: 

 

- Galera funtzionala edo anatomikoa edo funtsezko deformazioa edukitzea, 

%33koa edo handiagoa, garraio kolektiboa erabiltzea erabat eragozten diona, 

arauz ezarritako baremo espezifikoaren arabera. Horren arabera, gutxienez 9 

puntu lortu behar dira garraiobide kolektiboak erabiltzeko eragozpenak zehazteko 

baremoan. 

- Desgaitasun psikikoak edo adimen gaixotasunak ezin dio eragotzi bere kabuz bizi 

ahal izatea. Desgaitasun psikikoa ezin da izan %60koa edo hori baino handiagoa. 

   

   -   Baldin eta III.graduko mendekotasuna aitortua izanez gero, ezin da modu 

iraunkorrean okupatu plaza bat egoitza batetan. 

 

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA ETA TOKIA 

 

Eskaerak aurkezteko epea 2021eko urriaren 31n amaituko da. 

 

Argibide gehiago nahi izanez gero, udaleko gizarte langilearen bulegora jo dezakezu. 

 
 
 
Aramaion, 2020ko azaroaren 20an. 
 
 
 
Lierni Altuna Ugarte 
Aramaioko alkatea 
 
 


