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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
LURRALDEAREN ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA

Gasteizko Erdi Aroko hiriguneko isolamendu akustikoa hobetzeko Gasteizko Udalaren dirulaguntzak 
emateko deialdia —2022 urtea

2022ko ekainaren 10ean egindako ohiko bilkuran onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak Gas-
teizko Erdi Aroko hiriguneko isolamendu akustikoa hobetzeko obrak finantzatzeko dirulaguntzak 
emateko deialdia eta hori arautuko duten oinarriak.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean, lege horren araudia onetsi 
zeneko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, eta Gasteizko Udalaren Diru-laguntzak 
arautzeko ordenantzan arautuaren ildotik, argitara ematen dira, denek izan dezaten horien berri.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko ekainaren 15ean

Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren administrazio-burua
EUSEBIO-MARTÍN MACHO PÉREZ

BERARIAZKO OINARRIAK

Euskal Autonomia Erkidegoko kutsadura akustikoari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuan 
jasota dago zarataren inguruko araudia, bai autonomia-erkidegoaren mailakoa, bai lokala. 
Testuinguru horretan, Gasteizko Udalak, zarata lokalaren kudeaketan eskumena duen orga-
noa den aldetik, Zarataren Mapa Estrategikoa egiten du aldiro —azkenari, 2017koari, 2018ko 
martxoaren 9an eman zitzaion behin betiko onespena—. Gerora, 2019ko abuztuaren 2an, Gas-
teizko Soinu-giroa Hobetzeko Ekintza-plana (2019-2023) onetsi zuen Tokiko Gobernu Batzarrak, 
Zarataren Mapa Estrategikoko zarata-indizeak hobetze aldera.

2017ko Zarataren Mapa Estrategikoa eta Soinu-giroa Hobetzeko Ekintza-plana (2019-2023) 
egiteaz gain, zarataren arloko legedian agintzen da babes akustiko bereziko eremuak deklara 
daitezela baldin eta kalitate akustikoaren helburutik gorako mailak atzematen badira. Orobat 
xedatzen da 213/2012 Dekretu horretan ezen, babes akustiko bereziko eremuen deklarazioa 
tramitatzeko, eremuko plana egin beharra dagoela, zarata-mailak leuntzera zuzendua, har-
tara, modu progresiboan, kalitate akustikoaren helburuak bete daitezen. Babes akustiko be-
reziko 8 eremu definitu dira Gasteizen, zein deklaratzea eta eremuko planak egitea Soinu-giroa 
Hobetzeko Ekintza-planak (2019-2023) barne hartzen baititu, bertan jasotzen direlarik, nagusiki, 
behar diren hobekuntza-ekintzak, lehenik eta behin eremu horietan aplikatuko diren kalitate 
akustikoaren helburuak betetzeko eta, gerora, populazio osoak bizitegi-eremu lasaiaren hel-
buruak lortzera jotzeko.

Gaur egun, artean behin betiko onespena eman ez bazaio ere, Gasteizko Erdi Aroko hiri-
guneko babes akustiko bereziko 1. eremuko plana landua dago. Dokumentu horretan, aisial-
diak eragiten duen zarataren problematika dela eta, kanpoko kalitate akustikoaren helburuak 
betetzen saiatzea xede duten ekintzak finkatu dira. Nolanahi ere, eremuko plan hori landu 
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bitartean, Erdi Aroko hiriguneko zenbait lekutan antzeman da gaueko zarata-indizea (Ln) nabar-
menki gainditzen dela, eta epe luzeko ekintzak beharko dira halakoetan, kalitate akustikoaren 
helburuak lortzekotan. Izan ere, Soinu-giroa Hobetzeko Ekintza-planeko 5. ekintza-ildoan —
Ostalaritzarekin eta gaueko aisialdiarekin lotutako eragozpenak murriztea—, zeinen helburua 
baita gaueko aisialdiaren ondorioz kalitate akustikoaren helburuak gainditzen dituzten mailak 
jasan behar izaten dituen populazioa apurka gutxitzea eta jarduera hori biltzen den zonetako 
biztanleei sortzen zaizkien eragozpenak murriztea, epe motz edo ertainean kanpoko espazioan 
kalitate akustikoaren helburu horiek lortzea zail dela adierazten da. Hori dela eta, babes akus-
tiko bereziko 1. eremuko planean, kanpoko ingurune-zarata murrizteko ekintzak ez ezik, zonako 
zaratak gehien eragiten dien inguruetako etxebizitzen barruko kalitate akustikoaren helburuak 
lortzera bideratutako ekintza osagarririk ere jasotzen da.

Horregatik, Gasteizko Udalak, ikusirik hiriko zona zehatz horretako aisialdiaren zaratarekin 
zerikusia duen problematika, babes akustiko bereziko 1. eremuko planeko ekintza horietako bati 
—Erdi Aroko hiriguneko Isolamendu Akustikoaren Planari— lehenbailehen ekitea erabaki du.

Plan horren bitartez finkatu da zein etxebizitzatan hobetu beharko litzatekeen kanpoko 
fatxadetako baoen isolamendu akustikoa; izan ere, etxebizitza jakin bat plan horren xede izan 
dadin, fatxadan —aisialdiaren eraginez— zarata-maila jakin bat jasotzearen betebeharra bete 
beharko du, 2017an lortu ziren datuak abiapuntutzat hartzen direlarik.

Hartara, oinarri arautzaile hauetan ezartzen diren betebeharrak betetzen baditu etxebizitzak, 
isolamendu akustikoaren obren kostuaren ehuneko 70eko dirulaguntza emango da, adierazten 
diren gehieneko zenbatekoetara arte.

Konkurrentzia sinplearen prozeduraren bitartez eta deialdi irekian tramitatuko dira diru-
laguntzak. Hau da, aurkezten diren hurrenkeran ebatziko dira behar bezala aurkezten diren 
eskabideak, eta, betebeharrak betetzen direla egiaztatzen delarik, dirulaguntzak emango, harik 
eta deialdiaren aurrekontu-kreditua agortu arte.

Isolamendu akustikoaren obrak egin eta justifikazioko kontua aurkezten duelarik ordainduko 
zaio onuradun bakoitzari emandako laguntzaren zenbatekoa.

1. Oinarrien xedea

1.1. Gasteizko Erdi Aroko hiriguneko etxebizitzen —Soinu-giroa Hobetzeko Ekintza-planean 
(2019-2023) definitutako Erdi Aroko hiriguneko babes akustiko bereziko 1. eremuko etxebizitzak— 
kanpoko fatxadetako baoen isolamendu akustikoa hobetzeko obrak finantzatzera bideratutako 
Gasteizko Udalaren dirulaguntzak emateko prozedura arautzea dute xede oinarri hauek; zehazki, 
I. eranskinean adierazten diren etxebizitza-eraikinetan, zeinetan gaueko zarata-indizeak (Ln), 
zaratak eragiten dion fatxadan, kalitate akustikoaren helburuak 10 dB(A) gainditzen dituen, 
2017ko Gaueko Aisialdiaren Zarataren Mapa lantzean eskuratutako datuen arabera.

1.2. Nolanahi ere, aurki eguneratuko denez Gaueko Aisialdiaren Zarataren Mapa, I. eranski-
nean jasotzen diren etxebizitza-eraikinen zerrenda handitzerik izango da, aldez aurretik deialdi 
hau aldatuz, baldin eta nahikoa aurrekontu-zuzkidurarik badago.

2. Aurrekontu-zuzkidura

2.1. 2022ko udal aurrekontuetako 2022/022204 1711 78004 partidaren kontura ordainduko dira 
deialdi honen ildotik ematen diren laguntzak. 800.000,00 eurokoa da partida horren zuzkidura.

2.2. Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zinegotzi ordezkariaren erabakia dela 
medio handitu ahal izango da zuzkidura hori, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 58.2. arti-
kuluan xedatutakoaren ildotik, baldin eta erabilgarri dagoen aurrekontu-kreditua handitzen bada, 
kreditua sortu, areagotu edo gehitzearen ondorioz.
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3. Onuradunen betebeharrak

3.1. I. eranskinean adierazten diren eraikinetako etxebizitzaren baten jabe, gozamendun 
edo errentari diren edo haren gaineko beste edozein gozamen-agiri duten pertsona fisiko edo 
juridikoak izan ahalko dira dirulaguntza horien onuradun, dirulaguntzaren xede den isolamendu 
akustikoaren hobekuntza gauzatzen dutelarik.

3.2. Gainera, deialdian parte hartzekotan, eskatzaileek beteta eduki beharko dituzte Gizarte 
Segurantzarekiko, Arabako Foru Aldundiarekiko eta Gasteizko Udalarekiko betebehar fiskalak. 
Eskabidea aurkezten denean ez ezik, dirulaguntzaren prozesu osoan ere bete beharko da bete-
behar hori —dirulaguntza ematen nahiz ordaintzen denean—.

4. Diruz lagun daitekeen ekintza

4.1. Bide publikora jotzen duten kanpoko fatxadetako baoen isolamendu akustikoa hobetzeko 
obrak gauzatzea izango da diruz lagun daitekeen ekintza, hots, kanpoko arotzeria-lana —leihoak 
nahiz balkoi-ateak— ordeztea, I. eranskinean eraikinetako bakoitzeko ezartzen den gutxieneko 
isolamendua betetzen delarik.

Era berean, Erdi Aroko hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan Berezian ezarritako baldintzak 
bete beharko ditu obrak, baita Gasteizko Hirigune Historikoa Ondare Kultural izendatu —Multzo 
Monumentala kategoriarekin— eta berorren Babes Erregimena onetsi zeneko Dekretuaren 
laugarren aldakuntzaren azaroaren 18ko 281/2003 Dekretua ere.

4.2. Deialdi honetatik kanpo geratzen dira aurreko puntuan adierazitako obrak, 2022an gau-
zatuak, baldin eta deialdi hau onetsi aurretik eginak badira.

4.3. Ez da dirulaguntzarik emango etxebizitzetakoak ez diren leiho eta balkoi-ateak ordez-
teagatik, hala nola eraikinetako zona komunetakoak edo lokaletakoak.

4.4. Begiratokien kasuan, barruko ate edo leihoa ordezteagatik eman ahal izango da diru-
laguntza.

5. Diruz lagun daitekeen gastua

5.1. Aurreko oinarrian azaldu diren isolamendu akustikoa hobetzeko obren kostua izango da 
diruz lagun daitekeen gastua. Zehazki, leiho edo balkoi-atearen kostua, barne harturik markoa, 
beirak jartzea eta pertsiana-kutxa, baita horiek instalatzeak eta, behar izanez gero, leiho edo ate 
zaharrak kentzeak eska litzakeen igeltserotza-lanak ere.

5.2. Ez dira dirulaguntzaren xede izango finantzaketa-gastuak, ezta zerga eta tasei dagoz-
kienak ere.

6. Dirulaguntzaren zenbatekoa

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza izango da laguntza ekonomikoa, diruz lagun daitekeen 
gastuaren ehuneko 70ekoa, BEZa baztertuta, ordezten den leiho edo balkoi-ate bakoitzeko 
gehieneko zenbateko batera arte, honen arabera:

A. 40 dB(A)-ko edo hortik gorako isolamendua.

— Leiho txikia (1,7 m² arteko azalera): 1.100,00 euro.

— Leiho handia edo balkoi-atea (1,7 m²-tik gorako azalera): 1.800,00 euro.

B. 40 dB(A)-tik beherako isolamendua.

— Leiho txikia (1,7 m² arteko azalera): 900,00 euro.

— Leiho handia edo balkoi-atea (1,7 m²-tik gorako azalera): 1.500,00 euro.
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7. Emateko prozedura

7.1. Konkurrentzia sinplea eta deialdi irekia izango da dirulaguntzak emateko prozedura.

7.2. Deialdi honetara bideratuko den aurrekontu-kreditua 6. oinarrian ezarritako laguntzen 
zenbatekoetan banatuko da, deialdi honetan ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen 
duten pertsonen alde. Aukera hori zabalik egongo da harik eta aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

7.3. Eskabidea aurkezten den eguna eta ordua hartuko dira aintzat laguntzak ebazteko lehen-
tasun-hurrenkera ezartzeko. Akatsen bat zuzendu behar izanez gero, akatsak zuzendu edo doku-
mentazio osagarria aurkezten den eguna eta ordua hartuko dira erreferentziatzat.

8. Bestelako dirulaguntzekiko bateragarritasuna

8.1. Laguntza hauek bateragarri izango dira helburu berarekin Estatuko edo Europar Ba-
tasuneko edozein administrazio edo entitate publiko nahiz pribatuk edo nazioarteko edozein 
erakundek emandako bestelako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera eta baliabideekin.

8.2. Emandako dirulaguntzaren zenbatekoak ezingo du gainditu, inolaz ere, diruz lagundutako 
jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez jasotzen den bestelako edozein dirulaguntza, diru-sa-
rrera edo baliabiderekin batera. Halakorik gertatuz gero, murriztu egingo da dirulaguntzaren 
zenbatekoa, indarrean dagoen legedian ezarritako moduan.

8.3. Nolanahi ere, laguntzak ez dira bateragarri izango helburu berarekin Gasteizko Udaleko 
sailek edo udal erakunde edo enpresek ematen dituzten dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera 
edo baliabideekin.

9. Eskabidea, eta aurkeztu beharreko agiriak

9.1. Deialdiaren laburpena ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da es-
kabideak aurkezteko epea, eta 2022ko abenduaren 31n edo baliagarri dagoen kreditua agortzen 
denean bukatuko.

9.2. Eskabideak aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira, herritarrei laguntzeko bulegoetan, 
edo Gasteizko Udalaren egoitza elektronikoaren bitartez —https://egoitzaelektronikoa.vitoria- 
gasteiz.org—, baita legez aurreikusitako gainerako moduetan ere, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen ildotik.

9.3. Etxebizitza bakoitzeko eskabide bakarra aurkeztu beharko da, II. eranskineko eredua 
baliatuz —eskuragarri dago Udalaren webgunean—.

9.4. Dokumentazio hau erantsi beharko zaio eskabideari:

a) Ordezkari bidez jardunez gero, ordezkatzeko ahalmena egiaztatzen duen agiria.

b) Erantzukizunpeko adierazpena, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2. artikuluan 
onuradun izateko aipatzen diren debeku-egoeretako batean ez dagoela adierazten duena.

c) Gasteizko Udalari zerga-betebeharrak egunean edukitzearen inguruko ziurtagiriak ofizioz 
eskatzeko baimena ukatuz gero, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzako Diruzaintzareki-
koak beteta daudela egiaztatzen duten ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

d) Eskatzailea jabea edo gozamenduna bada, etxebizitzaren jabetza-eskrituraren fotokopia 
edo etxebizitzaren ohar soila, Jabetzaren Erregistroak jaulkia.

e) Eskatzailea errentaria bada, edo beste edozein gozamen-agiri badu, indarrean dagoen 
kontratuaren fotokopia eta obra gauzatzeko baimena, jabeak emana.

f) Isolamendu akustikoa hobetzeko obren kostuaren aurrekontu xehatua, ordeztu nahi diren 
leiho edota balkoi-ateen arabera banakatua, bete beharreko eskakizun akustikoekin —I. erans-
kinean ageri dena adinakoa edo hortik gorakoak izan beharko dute—.

g) Kanpoko fatxadaren argazkia —ordeztuko diren leiho edota balkoi-ateena—.

9.5. Egokitzat jotzen dituen argibideak eta agiriak eskatu ahal izango dizkie Gasteizko Udalak 
eskatzaileei, eskabidea behar bezala baloratu ahal izateko.

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/tramitesAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/tramitesAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&
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10. Eskabideko akatsak zuzentzea

Eskabidea jasotzen delarik, baldin eta behar bezala osaturik ez badago edo dokumentaziorik 
falta bada, organo instrukzio-egileak galdatuko dio eskatzaileari hamar (10) egun balioduneko 
epean —jakinarazten zion egunaren biharamunetik— akatsak konpondu edo falta diren nahi-
taezko agiriak aurkez ditzala, eta ohartaraziko ezen, hala egin ezean, eskabidea bertan behera 
utzitzat joko dela, ebazpena tarteko, Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 30/2015 Legearen 68. artikuluaren ildotik.

11. Instrukzioa

11.1. Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko Zerbitzu Juridiko Administratiboko 
langileek osatuko dute organo instrukzio-egilea.

11.2. Organo instrukzio-egileari dagokio eskabideak aztertzea eta, ofizioz, galdatzen diren be-
tebeharrak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituen jarduerak oro egitea.

12. Ebazpena

12.1. Tokiko Gobernu Batzarra da prozedurako dirulaguntzak emateko organo eskuduna, 
eskumen hori Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zinegotzi ordezkariari 
eskuordetzeko aukera gorabehera.

12.2. Prozedura ebazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, eskabidea aurkezten 
denetik —deialdiaren laburpena argitaratu ondoren—. Epe hori igaroz gero, dirulaguntza-es-
kabidea ezetsitzat joko da.

12.3. Dirulaguntza eman edo ukatzen deneko ebazpenak administrazio-bidea agortuko 
du, eta berorren kontra, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da erabakia 
hartzen duen organoaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratzen den egunaren 
biharamunetik —kasu horretan, ezingo da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik aurkeztu 
hori berariaz edo ustez ebatzi arte—. Ondoren, berariazko ebazpena ematen bada, bi hilabe-
teko epea izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko, egintza jakinarazi edo 
argitaratzen den egunaren biharamunetik; bestela, edozein unetan aurkeztu ahal izango da, 
berariazko araudiaren arabera administrazioaren isiltasunaren ondorioak sortzen diren egu-
naren biharamunetik aurrera.

Era berean, zuzenean aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Gas-
teizko administrazioarekiko auzietarako epaitegietan, bi hilabeteko epean, jakinarazi edo 
argitaratzen den egunaren biharamunetik.

12.4. Prozedurako tramite-egintzen eta ebazpenaren jakinarazpena modu pertsonalean 
egingo da.

13. Uko egitea

Dirulaguntza emateko ebazpena eman ondoren, eskabide normalizatua baliatuz egin ahal 
izango dio uko onuradunak hari, eta Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko 
zinegotzi ordezkariak onartzen duelarik izango ditu ondorioak.

14. Obrak gauzatzea

14.1. Deialdi honetan aurreikusten diren laguntzak eskuratzekotan, obra txikirako udal 
lizentzia edo dena delako gaitze-agiria eduki beharko du diruz lagun daitekeen jarduketak.

14.2. Onuradunak kontratatu eta kudeatuko ditu obrak, berak aukeratzen duen enpresa 
instalatzailearekin.

15. Ebazpena jakinaraztea

Dirulaguntza emateko orduan kontuan izandako edozein zirkunstantzia objektibo nahiz 
subjektibo aldatuz gero, Udalari jakinaraztera behartuta egongo da onuraduna.
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16. Dirulaguntza justifikatzea

16.1. 2023ko uztailaren 31n bukatuko da justifikatzeko agiriak aurkezteko epea.

16.2. Dirulaguntzaren onuradunak egindako gastuaren justifikazio-kontua aurkeztu beharko 
du hura justifikatzeko, hauek barne:

a) Jatorrizko fakturak eta ordainketa-egiaztagiriak.

b) Leiho edo balkoi-ateen CE ziurtagiria, non egiaztatzen den horien isolamendu akusti-
koaren indizea I. eranskinean adierazitakoa adinakoa edo hortik gorakoa dela.

c) Jardunbide egokien konpromisoa, enpresa instalatzaileak sinatua, zeinen bitartez ber-
matzen den instalatutako leiho edo balkoi-ateek, oro har, galdatzen diren betekizun akustikoak 
betetzen dituztela. III. eranskina.

d) Obra finantzatzeko jasotako bestelako diru-sarrera edo dirulaguntzen deklarazioa. IV. erans- 
kina.

e) Gasteizko Udalari zerga-betebeharrak egunean edukitzearen inguruko ziurtagiriak ofizioz 
eskatzeko baimena ukatuz gero, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzako Diruzaintzareki-
koak beteta daudela egiaztatzen duten ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

16.3. Diruz lagun daitekeen gastu edo inbertsioaren zenbateko osoa justifikatu beharko da; 
ez dirulaguntzaren zenbatekoa.

16.4. Diruz lagundutako obra benetan gauzatu dela egiaztatzeko neurriak hartu ahal izango 
ditu Gasteizko Udalak.

17. Dirulaguntza ordaintzea

17.1. Ordainketa bakarrean ordainduko da dirulaguntza, 16. oinarrian adierazitako justifika-
zioko kontua aurkeztu ondoren.

17.2. Dirulaguntza ordain dakion, obra txikirako lizentzia edo dena delako gaitze-agiria eduki 
beharko du onuradunak. Deialdia egin duen sailak ofizioz egiaztatuko du betekizun hori.

17.3. Banku-transferentziaren bitartez ordainduko da dirulaguntza, onuradunak eskabidean 
adierazitako kontu korrontean.

17.4. Ez da dirulaguntza ordainduko baldin eta Udalak emandako beste dirulaguntzaren 
bat artean justifikatu gabe badu onuradunak, edo, lehendik emandako dirulaguntzaren bat 
itzultzeko eskatu zaiolarik, itzuli ez badu. Ezingo da dirulaguntza ordaindu harik eta onuradunak 
zerga-betebeharrak beteta eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak ordainduta eduki arte, 
ezta dirua itzultzea bidezkoa dela ebatzi delarik zordun denean ere.

18. Dirulaguntza itzultzea

18.1. Jasotako diru-kopuruak itzuli egin beharko dira, dagozkien interesekin, Dirulaguntzei 
buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusten diren arrazoietakoren bat egokituz gero.

18.2. Gain-finantzaketarik bada, beste laguntzarik jaso delako, itzuli egin beharko da gain-
ditua, eta horri dagozkion berandutze-interesak galdatu ahal izango dira.

19. Onuradunen betebeharrak

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotako betebeharrak izango dituzte 
dirulaguntzen onuradunek.

20. Interpretatzea eta aplikatzekoa den araudia

20.1. Oinarri hauek eta deialdia interpretatzean sortzen diren zalantzak Tokiko Gobernu 
Batzarrak ebatziko ditu.
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20.2. Oinarri hauetan aurreikusi gabekoetan, Gasteizko Udalaren dirulaguntzei buruzko udal 
ordenantza, Gasteizko Udalaren dirulaguntzen plan estrategikoa, Gasteizko Udalaren 2022ko 
dirulaguntza-deialdiak arautzen dituzten oinarri orokorrak —2021ko urriaren 29ko ALHAO— eta 
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legea eta horren araudia —uztailaren 21eko 
887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsia— aplikatuko dira, baita eta aplikagarri diren gaine-
rako arauak ere.

Oinarri hauetan aipatzen diren ordenantza eta udal plana Gasteizko Udalaren webgunean 
kontsulta daitezke: www.vitoria-gasteiz.org.

20.3. Webgunean —www.vitoria-gasteiz.org, — argitaratuko ditu Udalak emandako dirulaguntza 
eta laguntza publikoak, zenbatekoa, xede edo helburua eta onuradunak zehaztuta, Gardentasunari, 
informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legearen II. Kapi- 
tuluko 8. C) artikuluan eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen II. Kapi- 
tuluko 55. I) artikuluan xedatu bezala, eta Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak 
bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Legeko irizpideak aintzat harturik.

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&accion=home&accionWe001=ficha
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&accion=home&accionWe001=ficha
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I. Eranskina

Onuradun izan litezkeen etxebizitzen eta galdatzen den 
gutxieneko isolamendu-indizearen zerrenda

KALEA ZENBAKIA GUTXIENEKO ISOLAMENDU-INDIZEA
(D2M,NT,A, DB(A) ETAN)

San Frantzisko Xabierkoaren kantoia 6 43
San Roke kantoia 2 41
Aiztogile kalea 1 40
Aiztogile kalea 2 41
Aiztogile kalea 3 40
Aiztogile kalea 4 40
Aiztogile kalea 6 41
Aiztogile kalea 8 41
Aiztogile kalea 10 41
Aiztogile kalea 14 39
Aiztogile kalea 27 39
Aiztogile kalea 29 42
Aiztogile kalea 31 43
Aiztogile kalea 32 44
Aiztogile kalea 33 39
Aiztogile kalea 34 45
Aiztogile kalea 36 45
Aiztogile kalea 38 40
Aiztogile kalea 40 42
San Bizente aldapa 1 41
Foru kalea * 1 39
Pintore kalea 40 39
Pintore kalea 42 39
Pintore kalea 44 39
Pintore kalea 46 39
Pintore kalea 48 39
Errege atea 1 43
Errege atea 3 46
Errege atea 6 39
Errege atea 8 42
Errege atea 9 46
Errege atea 11 46
Zapatari kalea 13 40
Zapatari kalea 14 42
Zapatari kalea 15 45
Zapatari kalea 16 45
Zapatari kalea 17 46
Zapatari kalea 18 46
Zapatari kalea 19 46
Zapatari kalea 20 41
Zapatari kalea 21 46
Zapatari kalea 22 39
Zapatari kalea 24 42
Zapatari kalea 25 42
Zapatari kalea 26 43
Zapatari kalea 27 40
Zapatari kalea 28 41
Zapatari kalea 29 40

Zapatari kalea 34 39

Zapatari kalea 45 43

Zapatari kalea 49 39

* Errege ateko kanpoko fatxadako leihoei bakarrik aplika dakieke dirulaguntza.
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