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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IZORIAKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Bi etxebizitza alokatzeko enkantea

Izoriako Kontzejuak, 2018ko uztailaren 16ko bilkuran, erabaki du bere bi etxebizitza babes-
tutako errentan (araubide orokorra) emateko esleipen prozedura hastea, eta errentatzaileak 
hautatzeko oinarriak arautuko dituen baldintza agiria onartzea.

Oinarriak

1. Xedea. Izorian (Aiara), Ripa kaleko 44 zenbakian dauden etxebizitzak.

1. etxebizitza. 97,65 metro koadro erabilgarri. 2 logela.

2. etxebizitza. 97,97 metro koadro erabilgarri. 2 logela.

2. Eskatzaileek bete behar dituzten betekizunak. Gaitasun juridiko osoa eta jardutekoa izatea 
eta kontratatzeko debekuren bat ez izatea eta:

— Adinduna edo emantzipatua izatea.

— Etxebizitza behar izatea eta Eusko Jaurlaritzako etxebizitza arloan eskumena duen sailaren 
etxebizitza eskatzaileen erregistroan izena emanda egotea.

— Euskal Autonomia Erkidegoan erroldaturik egotea.

— Gehieneko eta gutxieneko diru sarreren baldintza betetzea. Elkarbizitza unitatearen kideek 
urtean 3.000 eta 39.000 euro arteko diru sarrera ponderatuak dituztela egiaztatzea.

3. Hasierako urteko gehieneko errentaren kalkulua.

Araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen jabetza osoaren gehienezko salmenta 
prezioari aplikagarriak diren ehunekoak 2010eko azaroaren 3ko Aginduaren 20. artikuluan (ba-
bes ofizialeko etxebizitzen gehienezko prezioak zehazten dituena) ezarritakoak izango dira.

4. Kontratuaren iraupena.

— Gutxienez, 5 urte. Urtero luza daiteke, 15 urte arte.

5. Agiriak eskuratzea.

Oinarrien agiri arautzailea Aiarako udal bulegoetan (Eliza auzoa, 2. Arespalditza) aztertu ahal 
izango da, astelehenetik ostiralera, jendaurreko orduetan (9:00-14:00). Horretarako, hilabete 
izango da, lizitazio iragarkia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

6. Eskaerak aurkeztea.

Eskabideak Aiarako udal bulegoetan (Eliza auzoa, 2. Arespalditza) aurkeztu ahal izango dira, 
astelehenetik ostiralera, jendaurreko orduetan (10:00-15:00). Horretarako, hilabete izango da, 
lizitazio iragarkia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Azken egun hori larunbata edo egun 
baliogabea balitz, hurrengo egun baliodunean ere aurkeztu ahal izango lirateke.

7. Fidantza.

Hautatutako eskatzaileek behin betiko fidantza eratu beharko dute, errentako bi hilabeteri 
dagokiona, diru sarreren kalkuluen araberakoa, eta babes ofizialeko etxebizitzen araudian ze-
haztutakoaren araberakoa. Zenbateko hori diruz gordailatu beharko da.
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8. Baremazio irizpideak.

— Errentamendu araubideko etxebizitza eskatzaileen erregistroan duten antzinatasuna. 
Gehienez 40 puntu.

— Bizikidetza unitateko kide kopurua. Gehienez 30 puntu.

— Gizarte eta ekonomia egoera. Gehienez, 20 puntu.

— Etxebizitza behar bereziak dituzten taldeak. Gehienez 30 puntu.

— Izoriako herrian edo Aiarako udalerrian erroldatuta egotea. Gehienez 10 puntu.

5 puntu emango dira eskatzailea udal erroldan badago Aiarako udalerria osatzen duten toki 
erakunde txikietako batean, oinarri hauek argitaratu eta urte bat lehenagotik. Izoriako kontzejuko 
biztanle erroldan badago 10 puntu emango zaizkio.

Puntu gehien lortzen duenak bi etxebizitzetako bat aukeratu ahal izango du, eta berdinketa 
gertatzen bada zozketa egingo da.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Izoria, 2018ko urriaren 2a

Lehendakaria
JULEN IBARROLA GOBANTES
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