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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BARRUNDIAKO UDALA

Etxebizitzak eraberritzeko dirulaguntzak

Alkate-udalburuak, 2019ko azaroaren 27ko 524. erabakiaren bidez, “Etxebizitzak eta monu-
mentu sailkatutako eraikinak birgaitzeko eta eraikinak apaintzeko” arloan dirulaguntza ema-
tearen deialdia onartu zuen.

Deialdiaren eranskina honako hau da:

ETXEBIZITZAK ETA MONUMENTU SAILKATUTAKO ERAIKINAK BIRGAITZEKO ETA 
ERAIKINAK APAINTZEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA, 2019KO EKITALDIA

1. Oinarri laguntzaileak

Dirulaguntza hauek deialdi honetan araututakoaren arabera xedatuko dira; etxebizitzak eta 
monumentu sailkatutako eraikinak birgaitzeko eta eraikinak apaintzeko dirulaguntzak arautzen 
dituen ordenantza; dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; uztailaren 
21eko 886/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako dirulaguntzen legearen Araudi Orokorra; 
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 
martxoaren 8ko 130/2019 Errege Dekretua, Dirulaguntzen Datu Base Nazionala eta dirulaguntzen 
eta gainerako laguntza publikoak arautzen dituena eta kasuan kasuko aplikagarriak diren admi-
nistrazio arloko zuzenbideko arauak, eta horiek ezean, zuzenbide pribatuko arauak.

Dirulaguntza hauen emakidaren oinarri arautzaileak etxebizitzak eta monumentu sailkatu-
tako eraikinak birgaitzeko eta eraikinak apaintzeko dirulaguntzak arautzen dituen ordenantzan 
daude.

Dirulaguntza hauen emakidarako prozedura, dirulaguntzetarako zuzendutako gehiengo 
zenbatekoa, dirulaguntzaren onuradunen artean hainbanatzea izango da.

2. Aurrekontu zuzkidura

Dirulaguntza atxikitzen zaion aurrekontu zuzkidura honako hau da: 1522.780.000, eta diru-
laguntza deialdiako gehienezko zenbatekoa 2.000,00 eurotakoa da.

3. Dirulaguntzaren xedea, baldintzak eta helburua

Dirulaguntza honen helburua, zati batean, etxebizitzak eta monumentu sailkatutako eraikinak 
birgaitzeko eta eraikinak apaintzeko lanak finantzatzea da.

Deialdi honetan zehaztutako laguntzen emakida honako hastapen hauetan oinarrituko da: 
publikotasuna, gardentasuna, lehia, objektibotasuna, berdintasuna eta diskriminaziorik eza, ha-
laber helburuak betetzeko efikazia eta baliabide publikoen erabilpen eta atxikipen eraginkorra.

4. Dirulaguntza eskatzeko eta hauek kreditatzeko betebeharrak

Dirulaguntza eskatzeko baldintzak honako hauek dira:

• Udalerrian kokatutako etxebizitzaren baten jabe diren eta ohiko bizilekua bertan duten 
pertsona fisikoek, baita maizterrek eta bestelako tituluak dituztenek ere.

• Eskatzaileek ezin izango diete herri administrazioei, erkidegoko administrazioei, 
gainontzeko antzeko erakundeei eta dagozkien aprobetxamenduak arautzen dituztenei inongo 
zorrik izan; hau da, ez zerga betebeharrak, ez kanonak edo kuotak direla-eta zorrik izan.
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Eskatzaileek betebeharrak, era honetan, kreditatu beharko dituzte:

• Alkateari zuzendutako eskabidea. Bertan eskatzailearen nortasun datuak, eraikinaren kokale-
kua, obra mota, aurrekontua, obra gauzatzeko epea eta eskatzen den dirulaguntza agertuko dira.

• Jabetzaren eskritura edo horren kopia kautotua, eta obrak egin eta dirulaguntza jasotzea ga-
laraziko lukeen kargarik ez dagoela dioen aitorpena, bai eta okupazioa frogatzen duen agiria ere.

• Obraren aurrekontua, obra egin behar duen kontratistak edo industrialak sinatua. Fakulta-
tibo batek esku hartzea derrigorrezkoa bada, proiektu teknikoa aurkeztu beharko da.

• Birgaitu beharreko etxebizitzaren edo etxebizitzen jabeak eta etxebizitza edozein tituluren bi-
dez okupatzen dutenek emandako baimena, dirulaguntza eskatzen dutenak beste batzuk direnean.

• Errolda agiria, eta dena delako etxebizitza gutxienez bi urtean ohiko bizilekua izan dela 
frogatzen duen agiria.

• Hamabost urte igaro arte eraikuntza ohiko etxebizitza gisa erabiltzeko eta ez besterentzeko 
konpromisoa eta baldintza horiek bete ezean dirulaguntza itzultzeko betebeharra azaltzen dituen 
agiria.

5. Prozedura izapidetzeko eta ebazteko erakundea

Agiria izapidetzeko organo eskuduna udaleko arkitekto teknikoa da.

Ebazteko organo eskuduna alkate-udalburua da.

6. Eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko epea

Eskabideak Udaleko Alkate-Udalburuari zuzenduko zaizkio, eta Udalaren sarrera erregis-
troan edota urriaren 1eko 39/2015 Legearen, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearenaren 16.4 artikuluak xedatutako edozein bitarteko bidez aurkeztuko dira, 2019ko 
abenduaren 30era arte.

Interesdunek eskabideei deialdian edo arauan zehaztutako dokumentuak edota informazioak 
atxiki beharko dizkie, salbu jarduneko administrazioko edozein organoan jadanik baudaude, edota 
beste edozein administrazioak jadanik eginda badauka. Jarduneko administrazioak dokumentu 
horiek aztertu edo jaso ahal ditzake, salbu interesdunek bere aurkakotasuna erakusten badu.

Eskabideak deialdiaren arauan jasotako betebeharrak betetzen ez baditu, organo eskudunak 
interesdunari aginguko dio 10 egunetako gehienezko eta luzaezinezko epean berori osatzeko, 
zera adieraziz, hori horrela ez balitz bere eskabidea ezetsitatz emango dela.

7. Ebazpenerako proposamena, epeak eta jakinerazpenak

Behin eskabideak aztertuta, organo izapidegileak ebazpenerako proposamena luzatuko du. 
Horretan, dirulaguntzaren emakida noren alde proposatzen den eskatzaileen zerrenda edota 
eskatzailea zehaztu beharko ditu eta bere zenbatekoa, ebaluaketa zehaztuz eta berau gauzatzeko 
jarraitutako balorazio irizpideak.

Behin behin betiko ebazpen proposamena, organo eskudunak prozedura ebatziko du. Eba-
zpenak, dirulaguntza noren alde ematen den eskatzailearen edota eskatzailearen zenbatekoaz 
gain, aitzitik, ezestutako gainerako eskabideak zehaztu beharko ditu.

Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea 3 hilabetetakoa izango da.

Ebazpena jakinarazitako gehienezko epean emango ez balitz, interesdunek, era legitimoan, 
dirulaguntzaren emakida administrazio-isiltasuna bidez ezetsitatz ulertuko dute.

8. Administrazio bidearen amaiera

Dirulaguntzaren ebazpenaren egintzak administrazio bidea amaitutzat jotzen du.
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Urriaren 1eko, 39/2015 Legearen, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
renaren 123 eta 124 artikuluetan xedatutakoaren arabera, ebazpen horren aurka Udala honen 
Alkate-Udalburuaren aurrean, jakinarazpena hartzen den biharamunetik zenbatuta hilabeteko 
epean, berraztertze helegitea jar dakioke, edota zuzenean Vitoria-Gasteizeko administrazioare-
kiko auzitegiaren aurrean, jakinarazpena jasotzen den biharamunetik zenbatuta, bi hilabeteko 
epean, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen 
duenaren 46. artikuluak xedatutakoaren arabera.

9. Jakinarazteko edota argitaratzeko bitartekoak

Jakinarazpenak eskatzaileak bere eskabidean zehaztutako tokian eta bitartekoz gauzatuko 
dira, urriaren 1eko, 39/2015 Legearen, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
dearenaren 41. artikuluak xedatutakoaren arabera.

Ozaetan, 2019ko azaroaren 28an

Alkatea
IGOR MEDINA ISASA
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