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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

KORRESKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Lehen egoitza izateko etxebizitzaren alogera sustatzeko deialdiaren oinarriak

Korresko Kontzejuak, 2018ko martxoaren 6an egindako bilkuran, erabaki du onestea Korre-
sen lehen egoitza izateko etxebizitzaren alogera sustatzeko dirulaguntzen deialdiaren oinarriak.

Jendaurreko 30 eguneko epea irekitzen da, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera, edozein pertsonak espedientea aztertu eta, hala badagokio, egoki iritzitako 
alegazioak eta iradokizunak aurkez ditzan.

Korresen lehen egoitza izateko etxebizitzaren alogera 
sustatzeko dirulaguntzen deialdiaren oinarriak 

1. Deialdiaren xedea

Korresko Kontzejuak, herrigunean oso jende gutxi bizitzeak dakarren egoera larria dela eta, 
deialdi honen bidez lehen egoitza izateko etxebizitzak alokatzeko laguntzak sustatzen dit; hori 
guztiori, deialdi honen arabera.

Oinarri hauek betez eta gauzatuz ematen diren dirulaguntzak, hala, itzuli beharrik gabeko 
dirulaguntzak direla joko da.

2. Onuradunak

2.1. Deialdi honetako dirulaguntzen onuradun izateko, baldintza hauek bete behar dira, 
hurrengo idatz zatian aurreikusitako salbuespenekin:

— Pertsona fisikoa izan eta etxebizitzaren gozamena edukitzea errentamendu kontratuarekin, 
erregistratuta eta gutxienez 12 hilabeteko antzinatasunekoa dirulaguntza jasotzeko eskaera 
aurkezten denetik, eta betiere Korresko Kontzeju barruan kokatua.

— Erroldatuta egotea eta benetan bizitzea Korresen eskaera aurkezten den momentuan, 
gutxienez 12 hilabeteko antzinatasunarekin.

— Eskabidea aurkezteko unean 18 eta 40 urte bitarteko adina izatea.

2.2. Ezingo dira izan dirulaguntzen onuradun Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2013 
Lege Orokorraren 13. artikuluan aipatzen diren egoerak dituzten pertsonak (azaroaren 18ko 
BOE, 276. zk.).

3. Aurrekontu zuzkidura eta eskabideak aurkezteko epea

3.1. Deialdi honi esleitutako zuzkidura ekonomikoa “lehen egoitza izateko etxebizitza 
alokatzea” izeneko aurrekontu partidari dagokio, Korresko Kontzejuak urtero finkatuko duena.

3.2. Laguntza eskaerak aurkezteko epea deialdiaren iragarkia ALHAOn argitaratu eta hu-
rrengo egunean hasiko da, eta amaitu onuradun izateko urtero baldintzak bete ostetik hiru 
hilabetera.

4. Diruz lagundu daitezkeen jardunak eta dirulaguntzen zenbatekoa

4.1. Deialdi honen araberako dirulaguntza gai diren jardunak izango dira Korresko Kontzejuan 
lehen egoitza izateko etxebizitza alokatzekoak, kontratuaren indarraldiko lehen bi urteetan soilik.

4.2. Eskaeraren zenbatekoa eskaera kopuruaren araberakoa izango da, eta ez du gaindituko 
inolaz ere aurrekontuetan jasotako zenbatekoa eta 600 euro errentamendu kontratu, onuradun 
eta urte bakoitzeko, gehienez ere bi urterako izanik.
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4.3. Dirulaguntza hauek bateragarriak dira beste herri administrazio batzuetatik edo erakunde 
pribatu batzuetatik jaso daitezkeen dirulaguntzekin; nolanahi ere, guztiak batera ezingo dira izan 
alokairuaren guztirako prezioa baino gehiago. Osterantzean, kendu egingo dira muga horreta-
tik gora emandako zenbatekoak, edo itzuli egin beharko dira, eta, beraz, legezko egintzei ekin 
ahalko zaie, horretarako ezarritako lege prozeduren ondorioetarako.

5. Laguntzak eskatzea

5.1. Dirulaguntzen mahaia, beraz, Korresko Administrazio Batzarreko kideek eratuko dute, 
eta errejidorea izango du mahaiburu, eta fede emailea idazkari. Dirulaguntzen mahai honek az-
tertuko ditu eskabideak eta egingo du dirulaguntzen esleipena, eta, horretarako, egoki deritzon 
aholkularitza teknikoa eta juridikoa baliatu ahal izango ditu.

5.2. Eskaeren aurkezpen hurrenkerari jarraituko zaio laguntzak eman edo ukatzeko erabakia 
hartzerakoan, eta eskatzaileei Korresko Kontzejuaren iragarki taulan argitaratuko den zerren-
daren bidez emango zaie haren berri. Erabaki horren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez 
daiteke hilabeteko epean, eta/edo administrazioarekiko auzi errekurtsoa bi hilabeteko epean, 
zerrenda argitaratzen denetik hasita.

6. Laguntzak ordaintzea

6.1. Dirulaguntzak ordainduko dira aginduzko dokumentazioa aurkeztu eta gehienez ere 45 
egun igaro baino lehen.

6.2. Horretarako, eta eskabidea aurkezten denean, dokumentazio hau aurkeztu beharko da 
kontzejuan:

a) NANaren fotokopia.

b) Erregistratutako errentamendu kontratua.

c) Errolda ziurtagiria.

d) Xede horrekin emandako edo eskatutako beste dirulaguntza batzuei buruzko adierazpena.

Aipatutako dokumentazioa aurkezten ez bada, ulertuko da eskatzaileak eskaera bertan be-
hera utzi duela.

7. Onuradunen betebeharrak

Onuradunek Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Legearen 14. artikuluan eta horrekin batera 
aplikatu beharrekoetan ezarritako betebeharrak izango dituzte, eta, bereziki, hauek:

a) Dirulaguntzaren eta deialdi honen xedea betetzea.

b) Ezarritako betekizun eta baldintzak bete izana justifikatzea.

c) Egoki diren egiaztatze jardunak jasatea.

d) Xede bererako beste dirulaguntza batzuk lortu izana jakinaraztea.

e) Kontu ematea horretarako legezko baimena duten erakundeei.

8. Ikuskapenak, baldintzak ez betetzea eta dirua itzultzea

8.1. Dirulaguntza ordaindu aurretik, eginkizun horretarako Kontzejuaren baimena duenak 
egiaztatuko du dirulaguntzaren zenbatekoa bat datorrela emandako laguntzarako konprome-
titutako diruarekin.

8.2. Deialdi honetan eta aplikatzekoa den gainerako araudian ezarritako betekizun eta 
baldintzak bete ezean, ezeztatu egingo da dirulaguntza, ez-betetzeari dagokion espedientea 
egin ondoren, eta itzuli egin beharko zaizkio kontzejuari dagozkion legezko interesekin batera, 
guztia ere Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Legean eta 887/2006 Errege Dekretuan ezarritako 
baldintzen arabera.
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9. Interpretazioa, aplikazioa eta araudia

9.1. Deialdi hau administrazio zuzenbidearen araberakoa da, eta deialdia dela-eta sortzen 
diren kontu guztiak kontzejuak interpretatu eta ebatzi beharko ditu, eta haren erabaki guztiak 
administrazioarekiko auzien jurisdikzioan ikuskatu ahal izango dira.

9.2. Oinarri hauetan aurreikusi ez den guztiari dagokionez, hauek xedatutakoa beteko da: 
38/2003 Legea, dirulaguntzena, eta beraren arautegia (887/2006 Errege Dekretuak onartua); toki 
araubidearen legeria; 11/1995 Foru Araua; eta dirulaguntza publikoen deialdiari, ebazpenari eta 
jarraipenari aplikatu ahal zaion beste edozein.

Korres, 2018ko maiatzaren 29a

Lehendakaria
GUSTAVO VALENCIA SAGASTUY
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ERANSKINA

Eskaera

Nik,.......................................................................................jaunak/andreak, adinduna naizenez, 
NAN zk.........................................; eta helbide honekin:........................................................................

ADIERAZTEN DUT

Korresen (Araba) lehen egoitza izateko etxebizitzaren alogera sustatzeko dirulaguntzen deial-
dia aztertu dut.

Deialdiaren oinarrietan ezarritako betekizunak betetzen ditudala uste dut.

Honekin batera aurkezten ditut aurkeztu beharreko dokumentazioa.

ESKATZEN DUT

Eman dakidala Korresen (Araba) lehen egoitza izateko etxebizitzaren alogera sustatzeko 
dirulaguntza. Hori dela eta, honako agiri hauek aurkezten ditut:

a) Eskatzailearen NANaren fotokopia.

b) Alokairuaren kontratua.

c) Udal erroldaren ziurtagiria.

d) Xede horrekin emandako edo eskatutako beste dirulaguntza batzuei buruzko adierazpena.

e) Dirulaguntza jasotzeko kontu korrontearen zenbakia.

Izenpetua.

Korres,.......................(e) ko........................................................aren...............(a).
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