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XEDEA: Gazte barakaldarren emantzipazioa sustatzeko diru-laguntzen 
2020rako deialdi publikoa.  

 
Alkatetza-lehendakaritzak 2020ko maiatzaren 14an emandako 02820 
zenbakiko Dekretuaren bidez, gazte barakaldarren emantzipazioa sustatzeko 
diru-laguntzak emateko Barakaldoko Udalaren 2020. urteko deialdi publikoa 
onartu du.  Hona hemen deialdiaren edukia:  
 
GAZTE BARAKALDARREN EMANTZIPAZIOA SUSTATZEKO DIRU-
LAGUNTZAK EMATEKO 2020RAKO DEIALDI PUBLIKOA  

 

1.- Xedea: Gazte barakaldarrei etxebizitza alokatzeak eragindako urteko 
gastuak (eratxikiak kenduta; alegia, garajeak, trastelekuak eta gainerako 
elementu osagarriak) ordaintzen laguntzeko diru-laguntzak ematea du xede 
deialdi honek, gazteek emantzipazioa lortu eta bizitza autonomoa garatzen 
hasteko aukera izan dezaten.  
 
 Nahi duen oro emantzipatu ahal izateak interes publiko erabatekoa du, 
populazio sektore zabal baten askatasun eremua zabaltzea dakarrelako eta, 
bizitza autonomoa egiteko proiektua geure udalerrian sustraituz gero, sektore 
horretakoen gaitasunek ekarpen sozial garrantzitsuak egiteko aukerak 
ugaritzen dituelako.  
 
2.- Onuradunak: Diru-laguntza hauek arautzen dituen Ordenantzaren 2. 
artikuluan jasotakoak. 
 
3.- Oinarri arautzaileak. BAO: 
 

Gazte barakaldarren emantzipazioa sustatzeko diru-laguntzen emakida 
arautzeko oinarriak behin-behinekoz onartzea erabaki zuen Barakaldoko Udal 
Osoko Bilkurak 2017ko abenduaren 28an egindako 19/2017 zenbakiko bilkura 
arruntean, 225/19/2017-12 zenbakiko akordioaren bitartez, eta 2018ko 
urtarrilaren 22ko BAOren 15. alean argitaratu ziren. Azkenez, Oinarriak behin 
betiko onartu ziren 2018ko martxoaren 20ko 02247 zenbakiko Alkatetzaren 
Dekretu bidez, eta 2018ko apirilaren 3ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 63. 
alean argitaratu zen Ordenantzaren iragarkia. 
 
4.- Aurrekontu-kredituak Guztizko zenbatekoak: Deialdi honen guztizko 
zenbatekoa 160.000,00 €-koa da, Gazteek Etxebizitza Alokatzeko Diru-
laguntzen 01400-33430-4801300 aurrekontu-partidaren kontura. Zenbatekoa 
kontu-sail horretan erabilgarri dauden kredituetaraino zabal daiteke, eta ez da 
beste deialdirik egin behar. 
 
5.- Diru-laguntzaren zenbatekoa zehazteko irizpideak: 
 
 Norgehiagoka araubide bidez emango dira diru-laguntzak, ondorengo 
ataletan adierazitako irizpideekin bat etorriz: 
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 Diru-laguntzak jaso ahal izango dituzte urteko lanaren ondorioz, 
gutxienez, 9.000 euroko diru-irabazi gordinak dituztenek, 2018. urteari 
dagozkionak, baina ondorengo zenbateko hauek baino gutxiago dituztenean:  
 

• 25.000 euro gordin, urteko (bizikidetza unitatea kide bakar batez 
osatuta badago). 
• 35.000 euro gordin, urteko (bizikidetza unitatea kide bat baino gehiagoz 
osatua badago). 
 
Emango den diru-laguntzaren portzentajea eta zenbatekoa erabakitzeko, 

eskatzailearen urteko diru-sarreren araberako tartekako sistema erabiliko da. 
Tarte bakoitzerako eskatzaileak ordaindutako nahiz ordaindu beharreko 
errentaren zenbatekoaren gaineko portzentaje bat ezarriko da, bai eta tarte 
bakoitzerako gehienezko zenbatekoa ere.   
 
 2020an emango diren gehienezko zenbatekoak, oro har, honako hauek 
dira:  
 

Urteko diru-sarreren 
tarteak  

Laguntzaren ehunekoa   
(alokairuaren gaineko 

zenbatekoaren arabera) 

Hileko gehienezko 
zenbatekoa 

€ 

9.000 €-tik 17.999 €-ra % 50  350,00 

18.000 €-tik 24.999 €-ra % 35 245,00 

25.000 €-tik 34.999 €-ra % 20 140,00 

 
Alokairu-kontratuan etxebizitzaz gainerako elementuak sartzen baldin 

badira, hala nola, trastelekua, garajea edo antzekoak, eta kontratuan 
banakaturik agertzen ez bada, edo ordainagiri nahiz fakturan zein den elementu 
horiei egotz dakizkien errenta agertzen ez bada, trasteleku bakoitzeko 30 €, eta 
garajeko 60 € hilean kenduko zaio errenta konputagarriari. 

 
Zenbatekoak proportzionalki hainbanatuko dira, baldintzak betetzen 

dituzten eskabideek deialdian jasotzen den kredituaren zenbateko osoa 
gainditzen badute.  

 
6.- Non aurkeztu: 

 

 Eskabideak eta beharrezko dokumentazioa Barakaldoko Udalaren 
Erregistro Nagusian aurkeztuko dira, edo bestela, Herri Administrazioen 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
14.1 eta 16.4 artikuluetan ezarritako bideetatik.  
 
7.- Eskabideak aurkezteko epea: 
 
2020ko ekainaren 1etik abuztuaren 31ra, biak barne. 
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8.- Aurkeztu beharreko agiriak: 
 
 Oinarri Arautzaileen 2. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla 
frogatzen duen dokumentazioa, eta bereziki: 

 

- Eskatzaile guztiek sinatutako eskaera. 

- Eskatzaile guztien NAren fotokopia. 

- Banku helbideratzea: hirugarrenen datuen agirian, sinatuta eta bankuak 
zigilatuta.  

- Errentamendu-kontratuaren eta errentaren azken ordainagiriaren fotokopiak. 

- Foru Ogasunarekin zerga-betebeharrak egunean dituztela frogatzen duen 
egiaztagiria. Egiaztagiriak deialdi hau argitaratu ostekoa izan beharko du, eta, 
haren ordez, erantzukizunpeko aitorpena aurkez dezake eskatzaileak, 3.000 
eurotik beherako diru-laguntza eskatuz gero. 

- Eskatzaileen 2018. urteari dagokion Bizkaiko Foru Ogasunaren ondasun eta 
errenten ziurtagiria, (eta 2018. urteari dagozkion diru-sarreren egiaztagiria, 
ziurtagiri horretan jasota ez badaude). 

- Oinarri Arautzaileen 2.8 artikuluan jasotako jabetzapeko etxebizitzarik ez 
edukitzeari buruzko salbuespen-egoeraren batean daudelako egiaztagiriak. 

- Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. 
artikuluan ezarritako diru-laguntzak eskuratu ahal izateko debekuetan sartuta 
ez egotearen erantzukizunezko adierazpena.   

- Helburu bererako beste laguntzaren bat jaso ez izana eta onartuta ere ez 
izatea adierazten duen agiria. 

- Barakaldoko Udalarentzako baimena, espedientea ebazteko beharrezko diren 
datu pertsonalak eta/edo ekonomikoak administrazio eskudunean egiaztatu edo 
froga ditzan; horretarako, bitarteko elektronikoak edo erabilgarri dauden 
bestelako bitartekoak baliatuko dira. 

- Barakaldoko Udalarentzako baimena, informatizatutako fitxategietan sartutako 
datu pertsonalak estatistika-helburuetarako baliatzeko, datu pertsonalak 
babesteko legerian aurreikusitako moduan betiere.  

- Bai eta eskatzaileei eskatutako beharkizunak betetzen direla egiaztatzeko 
beste edozein agiri ere. 

 
 Aipatutako agiriren bat administrazio honen esku badago, hura ez 
aurkezteko eskubidea du diru-laguntzaren eskatzaileak, Herri Administrazioen 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
53.1 d) artikuluak xedatzen duenarekin bat. Halakoetan, erantzukizunpeko 
adierazpena aurkeztu beharko du eskatzaileak, aipatutako administrazio honen 
eskura dauden agiriak aurkeztu zitueneko egoera ez dela aldatu egiaztatzeko, 
eta berariaz zerrendatu beharko ditu agiriok. 
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9.- Prozedura: Diru-laguntza hauek arautzeko oinarriek finkatzen dituzte diru-
laguntza hauek emateko prozedura eta epeak, bai eta prozesuan parte hartzen 
duten organoak ere. 
 
10.- Diru-laguntzak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea: Alkate 
andereak ebatziko ditu dekretu bidez eskaerak, bai eta ebazpena eman ere, 
eskaerak aurkezteko epea amaitutako egunetik zenbatutako hiru hileko epean, 
gehienez.  
 Diru-laguntzak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea deialdia 
argitaratu eta sei hilabetekoa izan daiteke gehienez ere. 
 
11.- Ebazpena jakinarazteko bideak: Ebazpena zuzenean jakinarazi behar 
zaie eskatzaileei edo haien legezko ordezkariei, Herri Administrazioen 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. 
artikuluak eta ondorengoek ezartzen dutenarekin bat.  
 
12.- Errekurtsoak aurkezteko bideak: Ebazpenak amaitutzat emango du 
administrazio-bidea. Berraztertzeko aukerako errekurtsoa aurkez daiteke haren 
aurka, ebazpena ematen duen organoan, hilabeteko epean, ebazpena 
jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita, edo administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa aurkez daiteke, zuzenean, bi hilabeteko epean ebazpena jakinarazi 
eta hurrengo egunetik hasita. 
  

13.- Justifikazioa: Gastuen justifikazioak 2021eko urtarrilaren 31 baino lehen 
aurkeztu beharko dira, oinarri arautzaileen 6. artikuluan ezarritako moduan eta 
eskabidea egin daitekeen leku berean. 

 
 

 
Barakaldon, 2020ko maiatzaren 19an. 

 

ALKATEA 
Amaia del Campo Berasategui 


