
ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
13

1-
(II

-3
03

2)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, uztailak 09. Astelehena131. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Barakaldoko Udala

Eraikinak Birgaitzeko Barakaldoko Udalaren 2018ko Diru-laguntzetarako 
deialdi publikoa onartzeko, Tokiko Gobernu Batzordearen 2018ko ekainaren 
22an emandako ebazpenaren laburpena. BDNS (Identif.): 406012.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 17.3.b) eta 20.8.a) artikulue-
tan aurreikusitakoarekin bat etorriz argitaratzen da deialdiaren laburpena, eta testu osoa 
Diru-laguntzen datu base nazionalean kontsultatzea izango da  (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index):

Lehenengoa.—Onuradunak
Oinarri Arautzaileen 5, 6 eta 7 artikuluetara bildutako beharkizunak betez, babesteko 

moduko jarduketak sustatu dituzten pertsona fisikoei emango zaie laguntza.
Diru-laguntzak eskuratuko badira, urteko diru-sarrerek ez dute inola ere 34.672,40 

euroko zenbatekoa gainditu behar: aipatu kopurua 3,5 bider gutxieneko soldataren emai-
tza da, Oinarri Arautzaileen 6. artikuluan zehaztutako moduan kalkulatuta..

Ezin dira onuradun izango 39.625,60 euroko edo hortik gorako dirua eta balioak di-
tuztenak

Laguntza horien hartzaile dirateke babesteko modukoak diren jarduketen sustatzaile 
izan diren pertsona partikularrak, betiere obra 2018ko urtarrilaren lehenetik eskaerak 
aurkezteko azken epearen bitartean bukatu bada.

Onuradun izanen dira ere eskaria «Sociedad de Gestión Urbanística Eretza, S.A.» 
izeneko hirigintza kudeaketako sozietatean 2018ko apirilaren 16 arte aurkeztu dutenek 
edota jabeen elkargoak, baldin eta obraren bururatzearen berri eskariak aurkezteko az-
ken eguna baino lehen jakinarazi badiote Eretza, S.A. sozietateari, diru-laguntza hauen 
oinarri arautzaileak ezartzen dituen ordenantzaren xedapen iragankorrak agindu bezala.

Bigarrena.—Helburua
Deialdiaren helburua da elementu komunetan lanak egiteko diru-laguntzak ematea. 

Oinarri Arautzaileen 3. artikuluan zehaztutako ondorengo multzootako batean sartuta 
egon behar dute aipatu lanek:

a) Segurtasuna hobetzea.
b) Iriste-erraztasuna hobetzea.
c) Bizigarritasuna hobetzea.
d) Efizientzia energetikoa.

Hirugarrena.—Oinarri arautzaileak
Eraikinak Birgaitzeko diru-laguntzak arautzeko oinarriak behin-behinekoz onartzea 

erabaki zuen Barakaldoko Udal Osoko Bilkurak 2017ko abenduaren 28an egindako 
19/2017 zenbakiko bilkura arruntean, 224/19/2017-11 zenbakidun akordioaren bitartez, 
eta 2018ko urtarrilaren 17ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 15. alean argitaratu ziren. 
Azkenez, 2018ko martxoaren 20ko 02247 zenbakiko Alkatetzaren Dekretu bidez onartu 
ziren Oinarriak behin betiko, eta 2018ko martxoaren 21eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 
57. alean argitaratu zen Ordenantzaren iragarkia.

Laugarrena.—Zenbatekoa
Deialdi honen guztizko zenbatekoa 300.000,00 euro-koa da, Eraikinak Birgaitzeko 

Diru-laguntzen 00500-15000-7810200 aurrekontu-partidaren kontura. Zenbatekoa kon-
tu-sail horretan erabilgarri dauden kredituetaraino zabal daiteke, eta ez da beste deial-
dirik egin beharko.
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Osoko kopuru hori honela banatuko da:
a)  150.000,00 euro, orokorrean, oinarri arautzaileetako 3. artikuluak babes ditza-

keen jarduketen sustatzaile izan diren pertsona partikularrentzat, baldin eta obra 
2018ko urtarrilaren lehenetik eskariak aurkezteko azken epera bitarteko tartean 
bukatu badute.

b)  150.000,00 euro, diru-laguntza hauen oinarri arautzaileak erabakitzen dituen or-
denantzaren xedapen iragankorrak aipatzen dituen obretarako; obra horiek dira 
Eretza SA udal sozietateak onartu duen Eraikinak Birgaitzeko Laguntzak Arau-
tzeko Ordenantzak bere gain hartzen dituenak.

2018. urterako,  esleituriko kreditua honela banatuko da, oro har, esku-hartze mota-
ren arabera:

Esku-hartze mota Orotara (€)

a) Segurtasuna hobetzea 30.000,00

b) Irisgarritasuna hobetzea 40.000,00

c) Bizigarritasuna hobetzea 50.000,00

d) Energia eraginkortasuna 30.000,00

Laguntzen diru kopurua onuradun direnen errenta mailak mugatzen du; 2018. urte-
rako, urteko honako laguntza-portzentajeetan ezartzen dira diru-sarrera konputagarrien 
arabera emango diren gehienezko diru kopuruak:

Diru-sarrerak Laguntza-portzentajea

1,5 LGS baino apalagoak (14.859,60 euro baino apalagoak) %50

1,5 eta 2,0 LGSren artean(14.859,60 eurotik 19.812,80 eurora) %30

2,0 eta 2,5 LGS artean (19.812,81 eurotik 24.766,00 eurora) %15

2,5 eta 3,5 LGS artean (24.766,01 eurotik 34.672,40 eurora) %10

Adingabeko seme-alaba batekin edo gehiagorekin bizi badira onuradunak, laguntza-
ren ehunekoa %10 igoko da.

Aurreko atalean azaldutako egokitzapenaren ondoren ere diruz lagundu beharre-
ko zenbatekoa tasa bati esleitutakoa baino handiagoa balitz, proportzionalki jaitsiko du 
ebazpen-organoak tasa bakoitzari dagokion lanen zenbatekoa, banaketa proportzionala 
izan dadin.

Bosgarrena.—Eskabideak aurkezteko epea
Deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu egunaren biharamunaz ondoko hiru 

hilabete.

Seigarrena.—Beste datu batzuk
Eskabidearekin batera, deialdian zehaztutako dokumentazioa aurkeztu beharko da.
Eretza, S.A. Hirigintza Kudeatzeko Sozietateak bulegoetan honako gaiei buruzko 

arreta emango die herritarrei:
—  Ordenantzan eta deialdian ezarritako irizpideei eta zenbatekoei buruzko informa-

zioa emanez.
—  Espedientea prestatzeko behar den dokumentazioa biltzen eta taxutzen lagunduz.
Barakaldon, 2018ko ekainaren 28an.—Alkate andrea, Amaia del Campo Berasategui

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA


		2018-07-09T06:17:09+0200
	DIR. GRAL. DE SERVICIOS RRMM Y EMERGENCIAS




