Espediente kodea: 2018IERR0004
LEGORRETAN ETXEBIZITZA HUTSEN ALOKAIRUA SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI
ARAUTZAILEAK ONARTZEN DITUEN ORDENANTZA
I. KAPITULUA: XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea.
Honako ordenantza honen xedea da, hain zuzen, etxebizitza hutsak merkatukoa baino prezio txikiagoan
alokairuan jartzea sustatzeko, Legorretako Udalak emango dituen diru-laguntzak aplikatzeko Oinarri
Arautzaileak xedatzea.
Ordenantza honetan barne sarturiko diru-laguntzatzat hartuko dira ondorengoak:
- OHZren %50eko diru-laguntza alokairu kontratua sinatzen den egunetik.
- Eraginkortasun energetikoaren
100 € gehienez.

ziurtagiriaren

finantziaziorako diru-laguntza, etxebizitza bakoitzeko

- Etxebizitza bakoitzeko 60 €ko diru-laguntza, gehienez ere 12 hilabeteko iraupenarekin, alokairu
programan sartzeagatik eta kontratua izenpetzeagatik, alokairuaren prezioaren osagarri moduan.
- Etxebizitza konpondu edo/eta birgaitzeko lanen txosten baloratuaren edo proiektu teknikoaren
idazketarako eta lan horien finantziaziorako diru-laguntza, beti ere etxebizitza ASAP edo Bizigune
programetan sartu ahal izateko eskatutako obrak baldin badira. Gehienez %30era arteko laguntza
emango da etxebizitza bakoitzeko, 3.000 €ko mugarekin.
2. artikulua. Organo eskuduna.
Oinarri hauek onartzeko eskumena duen organoa Legorretako Udaleko Osoko Udalbatza da, Toki
Jardunbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2.e) artikuluak dioenaren
arabera.
3. artikulua. Ezargarri den araudia.
Diru-laguntzak ematea eta onuradunaren eta entitate emailearen arteko harreman juridikoa oinarri hauen
arabera eta laguntza ematen den unean indarrean dagoen araudiaren arabera arautuko dira.
Oinarri hauetan ezarritakoaz gain, honako hauek arautuko dituzte diru-laguntzak:
- Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa.
- Diru-laguntzen Araudi Orokorra, 887/2006 Errege Dekretuak onartua, uztailaren 21ekoa.
- Legorretako Udalak emandako diru-laguntzak kudeatzeko ordenantza orokorra (Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean 2011ko azaroaren 25ean argitaratua).

II. KAPITULUA: DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO JARDUNAK,
ONURADUNAK ETA BALDINTZAK

4. artikulua. Eremua.
Honako diru-laguntza hauen araubidea Legorretan kokatutako etxebizitzei aplikatuko zaie, edozein dela ere
lurzoruaren sailkapen edo kalifikazioa.
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5. artikulua. Diru-laguntza guztientzako baldintzak.
Diruz laguntzeko moduko lanak behar dituzten eraikinek, baldintza guzti hauek bete beharko dituzte:
- Legorreta udalerriaren barnean egotea.
- Ez egotea erortzeko zorian aitortua edo aitorpen hori egiteko egoeran, eta lanak egiteko udal baimena
galarazteko moduko hirigintza erasanik ez edukitzea.
6. artikulua. Alokairu kontratua sinatzearen ondorioz diruz laguntzeko moduko lanak.
Etxebizitza hutsak alokairurako erabilgarri jartzea izango da diruz lagunduko dena. Diru-laguntza lerro
ezberdinak lortzeko, Etxebideren ASAP edo Bizigune programetan alokairu kontratua sinatua edukitzea bete
beharreko baldintza izango da.
Aipatu baldintza beteta, ondorengo laguntzak bideratuko dira:
- OHZren erreziboaren %50eko diru-laguntza. Partikularrak OHZren erreziboa ordainduko du sortzapen
datan eta ondoren aipatu kopuruaren %50 jasoko du. Lehenengo urtean, diru-laguntza hainbanatu
egingo da, kontratua sinatzen den egunetik urte naturalaren amaierara arteko zatiaren arabera.
- Eraginkortasun energetikoaren
100 € gehienez.

ziurtagiriaren

finantziaziorako diru-laguntza, etxebizitza bakoitzeko

- Etxebizitza bakoitzeko 60 €ko diru-laguntza. Alokairu kontratua sinatu ondoren eta alokairuaren
prezioaren osagarri moduan, etxebizitzaren jabeak emandako kontuan, hileko 60 € bitarteko dirulaguntza ordainduko da, gehienez 12 hilabeteko iraupenarekin.
7. artikulua. Proiektua idatzi eta obrak egiteagatik diru-laguntzak.
Etxebizitza hutsak alokairuan jarri ahal izateko egokitze obrak diruz lagunduko dira, ondoren adieraziko diren
kontzeptu eta kopuruetan, beti ere ASAP edo Bizigune programetako alokairua gauzatu ahal izateko baldintza
bezala eskatutako egokitzapen obrak baldin baldira.
- Etxebizitza konpondu edota birgaitzeko lanen txosten baloratuaren edo proiektu teknikoaren
idazketaren edo obra horien finantziaziorako diru-laguntza. Gehienez ere, etxebizitza bakoitzeko
gastuaren %30era arte, 3.000 €ko mugarekin, lagunduko da diruz. Horretarako, aldez aurretik, Udaleko
Hirigintza Sailak aipatu lanak diruz laguntzeko modukoen artean sartzearen aldeko txostena egin
beharko du, obra horiek etxebizitza alokairuan jartzeko baldintzak betetzeko egingo direla ziurtatzeko.
8. artikulua. Onuradunak.
Diru-laguntza hauen onuradun izango dira alokairuan jartzen diren etxebizitzen jabeak edo usufruktudunak.
Ezin izango dute laguntza hau lortu 2 etxebizitza baino gehiagoko ondarea dutenek edota urtean 60.000 €
baino gehiagoko diru-sarrerak dituztenek.
III. KAPITULUA: LAGUNTZA EMATEKO PROZEDURA
9. artikulua. Diru-laguntza eskaerak.
Ordenantza honen 6. artikuluan jasotako diru-laguntzetarako, kontratua sinatzearen ondorioz sortzen direnez,
diru-laguntzen eskaerek ordenantza honen 5. eta 8. artikuluetan jasotako baldintzak egiaztatzeaz gain,
onuradunaren kontu korrontearen berri ematea besterik ez da beharko.
Ordenantza honen 7. artikuluan aurreikusitako diru-laguntzetarako, eskaera esplizitua egin beharko da, egin
beharreko obrak eta aurrekontuak zehaztuz.
Diru-laguntza eskaerak, Legorretako Udalak emandako eredu normalizatuak beteta aurkeztuko dira, jarraian
adieraziko ditugun dokumentuekin batera, non eta eskatutako dokumentuak Udalaren esku lehenagotik ez
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dauden. Hala bada, eskatzaileak, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35. artikuluan xedatutakoarekin bat eginda, adierazi beharko
du zer udal organo edo bulegotan aurkeztu edo eman ziren eta noiz; betiere, dagokien prozedura amaitu
zenetik bost urte baino gehiago igaro ez badira.
Diru-laguntzen Lege Orokorraren araudia onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22.4.
artikuluan xedatutakoarekin bat eginda, eskaera aurkeztean Udalak baimena izango du eskumeneko
Administrazioei ondorengo ziurtagiriak eskatu eta ofizioz eskuratzeko: diru-laguntzen onuradunek euren zerga
betebeharrak (Foru Ogasuna eta Udal Zergak) eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatzen
duten egiaztagiriak eta Legorretako Udalarekin zorrak izateagatik presazko bidetik kobratzeko prozeduraren
baten barnean ez daudela dioten egiaztagiriak.
Ordenantza hauen 7. artikuluaren arabera diruz laguntzeko modukoak diren obren kasuan, hauek dira,
aurkeztu behar diren dokumentuak:
- Etxebizitzaren eskrituraren kopia osoa.
- Laguntza eskatu duen titularraren izenean dagoen kontu korrontearen banku dokumentua.
- Eskatzailearen NANaren kopia.

10. artikulua. Antolamendua eta instrukzioa.
Legorretako Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra izango da, diru-laguntza hauen instrukzio organoa. Instrukzio
organoak, administrazio baldintzak finkatzeko, ezagutzeko eta egiaztatzeko, eta inbertsioaren balioespen tekniko zein ekonomikoa gauzatzeko, beharrezkoak iritzitako jardun guztiak egingo ditu ofizioz.
11. artikulua. Behin-behineko proposamena, egitasmo teknikoa idazteari eta obrei dagokien diru-laguntzetan.
Onuradun izateko baldintzak egiaztatzen dituzten pertsonei emango zaizkie diru-laguntzak. Horretarako,
erregistroan izandako sarrera ordenaren araberako lehentasun orden bat finkatuko da. Ordena horrek, hala
badagokio, akatsak konpontzen diren edo diru-laguntzak emateko betekizunak edo baldintzak betetzen direla
egiaztatzen duen dokumentazio osoa aurkezten den uneari egingo dio erreferentzia.
Honako ordenantza honetan araututako diru-laguntzak emateko prozeduraren behin betiko ebazpena ematea,
hain zuzen, Tokiko Gobernu Batzarrari dagokio.
Diru-laguntza emateko baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, instrukzio organoak egiaztatze eguna igaro
eta hurrengo egunetik zenbatzen hasi eta 30 eguneko epean eskatzaileari jakinarazi beharko dio zein den
behin-behineko ebazpena. Jakinarazpen horretan, xedatutako diru-laguntza zenbatekoa den jasoko da,
aurkeztutako aurrekontuak edo proiektuak aintzat hartuta.
Era berean, behin-behineko emakidaren ebazpen horretan, honako ordenantza honen 12. artikuluan
eskatutako dokumentazioa aurkezteko dagoen epea (gehienez ere 18 hilabete) egongo da jasota.
12. artikulua. Lanak amaitzean aurkeztu beharreko dokumentazioa.
Eskatutako diru-laguntzaren behin betiko emakidaren izapideak egiteko, behin-behineko onuradunak honako
dokumentazio hau aurkeztu beharko du:
Elementu pribatiboetan egin beharreko lanetarako:
- Egindako lanen gaineko argazkiak, koloretan.
- Azken fakturak, behar bezala beteta; eta horiek ordaindu izanaren ordainagiriak.
- Aipatutako dokumentazioa aurkeztu ezean edo aurkeztutako dokumentazioa zuzena izan ezean,
eskatzaileari eskatuko zaio aurkeztu dezala beharrezko dokumentazioa edo konpondu dezala
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dagokiona, hori jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasi eta 10 asteguneko epean. Epe hori
amaitu, eta eskatzaileak ez badu aurkeztu edo konpondu dagokion dokumentazioa, behin-behinean
emandako diru-laguntza ukatu egingo zaio.
13. artikulua. Egitasmo teknikoen idazketarako eta obrentzako diru-laguntzak behin betiko ematea.
Diru laguntzen behin betiko emakiden izapideak 60 eguneko epean egingo dira, aurreko artikuluak aipatzen
duen dokumentazioa aurkeztu edo dagokion konponketa egiten denetik zenbatzen hasita.
Diru-laguntza behin betiko emateko ebazpenak, hain zuzen, laguntzen behin-behineko emakida berretsi, behinbehinean esleitutako kopuruak aldatu edo diru-laguntza ukatu ahal izango du. Azken bi kasu horietan,
aldaketa edo ukoa bultzatu duten arrazoiak adierazi beharko ditu.
Honako ordenantza honetan xedatutako epeak iraungitzen badira eta eskaeren gaineko ebazpenak eman eta
jakinarazi ez badira, interesdunek ulertu beharko dute bertan behera geratu direla, isiltasunagatik. Dirulaguntzak eman, aldatu edo ukatzeko behin betiko ebazpenen aurka, bestalde, indarrean dagoen legedian
araututako errekurtso administratiboak edo jurisdikzionalak jarri ahal izango dira
Diru-laguntzaren onuradunak, bestalde, behin-behineko emakidaren ebazpena aldatzeko eska dezake, baita
egikaritze/justifikazio epea zabaltzeko ere, baina diru-laguntzaren norakoa edo helburua aldatu gabe. Nolanahi
ere, aldaketa eskaera horrek behar bezala justifikatuta egon beharko du. Hala, bultzatzen duten egoerak agertu
eta berehala aurkeztu beharko da; betiere, hasiera batean emandako egikaritze edo justifikazio epea amaitu
aurretik.
14. artikulua. Obren diru-laguntzak ordaintzea.
Behin betiko emakidaren ebazpenarekin, emandako diru kopuru osoa ordainduko da.
Honako ordenantza honetan araututako diru-laguntzak bateragarriak izango dira helburu bererako bestelako
diru-laguntza, laguntza edo baliabide batzuekin; betiere, Europar Batasunetik, Nazioarteko Erakundeetatik,
Estatutik, Autonomia Erkidegoetatik, Tokiko Erakundeetatik edo Erakunde Publiko zein Pribatuetatik baldin
badatoz. Diru-laguntzak ez du, inongo kasutan, diruz lagundutako jardueraren kostua gaindituko, ez bere kabuz
ezta beste laguntza batzuekin konkurrentzian ere.
Diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen duten diru-laguntzak, laguntzak, sarrerak edo baliabideak
elkartzen badira, itzuli egingo da diruz lagundutako jardueraren kostuaren gaineko soberakin hori.
15. artikulua. Diru-laguntzak egiaztatzea.
Diru-laguntza ematen duen organoak beretzat gordeko du erakunde horretako teknikarien bitartez eskatutako
laguntzen helburu diren lanak noiznahi ikuskatzeko eskubidea, baita lanak amaitu eta diru-laguntza
ordaindu aurretik ere.
Era berean, organo bideratzaileak, dagozkion lege prozeduren bitartez, beharrezko egiaztapen guztiak egin ahal
izango ditu, diru-laguntzaren justifikazioa egokia ote den jakiteko eta diru-laguntza emateko zehaztu den
helburua betetzen ote den eta jarduera gauzatzen ote den jakiteko.
XEDAPEN GEHIGARRIAK
Baliabide ekonomikoak.
Honako ordenantza honetan xedaturiko diru-laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoak, hain zuzen,
ekitaldi bakoitzean indarrean dauden Udal Aurrekontuetan helburu horretarako finkatutakoak izango dira.
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Aurrekontu ekitaldi bakoitzean behin-behinean eman beharreko diru-laguntzen guztizko bolumenak ez du
gaindituko, inola ere, dagokion esleipena edo hura eguneratzetik eratorritakoa, baldin eta indarrean dagoen
legediarekin bat eginda aurrekontu aldaketak onartzen badira.
Esleitutako kreditua bukatutakoan, ez da egoki izango beste diru-laguntzarik behin-behinean emateko
ebazpena ematea. Nolanahi ere, honako ordenantza honen araberako baldintza guztiak betetzen dituzten
eskaerek ez badute erantzunik jasotzen soil-soilik baliabide ekonomiko gabezia dela tarteko, datorren
ekitaldian ebatziko dira, baldin eta orduan esleitzeko moduko aurrekontua badago.
Diru-laguntza hauek eskatu eta onartu ondoren, ezingo da diruz lagundutako obra bererako beste dirulaguntzarik eskatu, hura emateko Ebazpenaren datatik zenbatzen hasi eta bost urte igaro arte.
AZKEN XEDAPENA
Honako Ordenantza hau, behin betiko onartu eta testu osoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondorengo egunean jarriko da indarrean.
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