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XEDEA: Eraikinak Birgaitzeko Barakaldoko Udalaren 2020. urteko 

Dirulaguntzetarako deialdi publikoa  
 

 

 

Tokiko Gobernu Batzordearen 2020ko ekainaren 5ean bilkurako 204/19/2020-
30 zenbakiko akordio bidez onartu da Eraikinak Birgaitzeko Barakaldoko 
Udalaren 2020. urteko Dirulaguntzen deialdi publikoa.  Hona hemen deialdiaren 
edukia: 
 
 
 
ERAIKINAK BIRGAITZEKO 2020. URTEKO DIRULAGUNTZETARAKO 
DEIALDI PUBLIKOA  

 

1.- Xedea: Deialdiaren helburua da elementu komunetan lanak egiteko 
dirulaguntzak ematea. Horretarako, Oinarri Arautzaileen 3. artikuluan 
zehaztutako ondorengo multzoetako batean sartuta egon behar dute aipatu 
lanek: 

A.- Segurtasuna hobetzea. 

B.- Iriste-erraztasuna hobetzea. 

C.- Bizigarritasuna hobetzea. 

D.- Efizientzia energetikoa. 

  

 Eraikinen kontserbazioan tresna efiziente baten bidez interes publikoa 
babestea da helburua, erkidegoek obrak egin ditzaten, ez bakarrik 
beharrezkoak direlako, baizik eta legez behartuta daudelako. Behar besteko 
baliabiderik ez dutenek jasoko dute laguntza. 

 

2.- Onuradunak:  
 

Oinarri Arautzaileen 5, 6 eta 7 artikuluetara bildutako beharkizunak 
betez, jarduketa babesgarriak sustatu dituzten pertsona fisikoei emango zaie 
dirulaguntza. 

 Dirulaguntzak eskuratuko badira, urteko diru-sarrerek ez dute inola ere 
44.100,00 euroko zenbatekoa gainditu behar: aipatu kopurua 3,5 eta 
gutxieneko soldata biderkatzearen emaitza da, Oinarri Arautzaileen 6. 
artikuluan zehaztutako moduan kalkulatuta (LGS 2019: 12.600 euro urtean, zati 
14 ordainsari). 

Ez dira onuradun izango 50.400,00 euroko edo hortik gorako dirua eta 
balioak dituztenak.  
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Laguntza horien hartzaileak dira babesteko modukoak diren jarduketen 
sustatzaile izan diren pertsona partikularrak, betiere obra 2019ko azaroaren 9tik 
eskaerak aurkezteko epearen azken egunera arteko tartean bukatu bada. 

 
 

3.- Oinarri arautzaileak. BAO: 
 
 Eraikinak Birgaitzeko Dirulaguntzak Arautzeko Oinarriak behin-behinekoz 
onartzea erabaki zuen Barakaldoko Udalbatzak 2017ko abenduaren 28an 
egindako 19/2017 zenbakiko bilkura arruntean, 224/19/2017-11 zenbakidun 
akordioaren bitartez, eta 2018ko urtarrilaren 17ko BAOren 12. alean argitaratu 
ziren. Azkenez, 2018ko martxoaren 12ko 02033 zenbakiko Alkatetzaren 
Dekretu bidez onartu ziren Oinarriak behin betiko, eta 2018ko martxoaren 
21eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 57. alean argitaratu zen Ordenantzaren 
testu osoa. 
 
 
 
4.- Aurrekontu-kredituak. Guztizko zenbatekoa: Deialdi honen guztizko 
zenbatekoa 170.000,00 €-koa da, Eraikinak Birgaitzeko Dirulaguntzen 01400-
15000-7810200 aurrekontu-partidaren kontura. Zenbatekoa kontu-sail horretan 
erabilgarri dauden kredituetaraino zabal daiteke, eta ez da beste deialdirik egin 
beharko. 
 
 
 
5.- Jarduketa bakoitzerako esleitutako kreditua: 
 
 2020. urterako esleitutako kreditua honela banatuko da, oro har, 
jarduketa motaren arabera: 

 

Jarduketa mota  Guztirako zenbatekoa € 

A.- Segurtasuna hobetzea. 20.000,00 

B.- Iriste-erraztasuna hobetzea. 30.000,00 

C.- Bizigarritasuna hobetzea. 100.000,00 

D.- Efizientzia energetikoa. 20.000,00 

 
Lanak burutzeko beharrezko dirulaguntzak esku-hartze mota batzuei 

esleitutako zenbatekoak baino txikiagoak balira, soberakinak beste esku-hartze 
moten artean banatuko dira proportzionalki.  

 
  

6.- Dirulaguntzaren banakako zenbatekoak eta dirulaguntzaren 
zenbatekoa zehazteko irizpideak  
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6.1.- Gehienezko dirulaguntzak.-  
  
 Laguntzak emateko lehia-araubide bat ezarri da dirulaguntza jaso 
dezaketen esku-hartze mota bakoitzerako.   

 

 Laguntzen diru kopurua onuradun direnen errenta mailak mugatzen du; 
2020. urterako, urteko diru-sarrera konputagarrien arabera emango diren 
gehienezko zenbatekoak honako laguntza-portzentajeetan ezartzen dira: 

 

Diru-sarrerak Laguntzaren ehunekoa  

1,5 baino gutxiagoko LGS 
(18.900,00 € baino gutxiago) 

 % 50 

1,5 eta 2,0 bitarteko LGS, 
(18.900,00etik 25.200,00 €-ra) 

% 30 

2,0 eta 2,5 bitarteko LGS, 
(25.200,01etik 31.500,00 €-ra) 

% 15 

2,5 eta 3,5 bitarteko LGS   
(31.500,01etik 44.100,00 €-ra) 

% 10 

 

 

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

 
6.2.- Eskabide bakoitzari esleitu dakiokeen kopurua.- 
 
 Bosgarren atalean azaldutako egokitzapenaren ondoren, diruz lagundu 
beharreko zenbatekoak mota baterako esleitutako zenbatekoa baino 
handiagoak badira, ebazpen-organoak mota bakoitzaren barruan diruz lagun 
daitekeen obra bakoitzari dagokionez, erabilgarri dauden zenbatekoak 
hainbanatuko ditu, eta proportzionalki murriztuko ditu mota bakoitzari dagokion 
lanen zenbatekoak.   

  
 
7.- 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.  
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 Espediente bakar batean baturik eskatu ahal izango ditu laguntza 
ekonomikoak lana sustatu duen jabe erkidegoak, betiere ordezkari baten bidez 
eta Jabetza Horizontalaren Legeak ezarritakoaren arabera.   
 
 
8.- Eskabideak aurkezteko epea: 
 
Oinarri Arautzaileen 13. artikuluan adierazitakoa: deialdia BAOn argitaratu 
egunaren biharamunaz ondoko 3 hilabete.  
 
 
9.- Aurkeztu beharreko agiriak: 
 
Interesatuak aurkeztu beharko ditu, edo, bestela, jabeen erkidegoaren 
presidenteak edo administratzaileak. 
 
Dokumentazio orokorra (adierazi, hala badagokio, lizentzia-emateari dagokion 
espedientea): 

1) Jabeen erkidegoaren egiaztagiria, erkidegoa osatzen duten elementu 
komunetan bakoitzak duen partaidetza ehunekoari dagokiona. 

2) Onuradunen zorren egoera-agiria, jabetza erkidegoak egina. 

3) Onuradunen batek diruz lagundutako obrari egotz dakizkiokeen 
erkidegoarenganako zorrik balu: jabeen erkidegoaren kontu korrontearen 
banku-egiaztagiria eta zorretan den jabekideak kreditua erkidegoari 
lagatzeko izenpetutako agiria. 

4) Eraikinaren Ikuskapen Teknikoari buruzko txostena, haren antzinatasuna 
kontuan hartu gabe, azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuan eta 
maiatzaren 20ko 80/2014 Dekretuan aurreikusitakoarekin bat etorriz. Ez 
da aurkeztu beharko, ordea, aurretik ekarri bada Udalera.  

5) Obra amaierako ziurtagiria. 

6) Lanen zuzendaritzak izenpetutako obraren likidazioa, eta hari erantsirik, 
lanak egiten jardun duten enpresen kitapenak edo azken buruko faktura 
xehatua. Obra zuzendaritzarik ez bada, faktura zerrenda aurkeztuko da 
likidazioaren ordez. 

 

Banakako dokumentazioa: 

Era berean, Oinarri Arautzaileetan ezarritako beharkizunak betetzen direla 
frogatzen duen pertsona bakoitzaren banakako dokumentazioa erantsiko da, 
gutun-azal itxian, eta bereziki: 

 

- Eskatzaile guztiek sinatutako eskaera (1. eranskina).  

- Eskatzaile guztien NAren fotokopia. 
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- Banku helbideratzea: hirugarrenen datuei buruzko dokumentua, behar 
bezala sinatua eta bankuak zigilatua.  

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

- Xede bererako beste laguntza batzuk jaso ez izana eta onartuta ere ez 
izatea adierazten duen agiria, haien baturak dirulaguntzaren benetako 
kostua gainditzen baldin badute. Beste dirulaguntza batzuk eskatu badira, 
eta proiektuaren benetako kostua gainditzen ez bada, eskatutako laguntzen 
zerrendari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, non zehazki aipatuko 
diren zenbatekoak, bai eta zein organo nahiz erakunderi aurkeztu zaizkion 
ere.  

- 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.  

- 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, 
3.000,00 eurotik beherako diru-laguntza eskatuz gero. 

- Eskatzaile guztiek dauzkaten aurrezki libreta eta kontu korronteetako 
saldoa, eta epe finko, inbertsio fondo, akzio, diru-gordailu eta abarretako 
frogagiriak, 2019ko abenduaren 31n datatuak.  

- Eskatzaileen 2019. urteari dagokion Bizkaiko Foru Ogasunaren ondasun 
eta errenten ziurtagiria, (eta 2019. urteari dagozkion diru-sarreren 
egiaztagiria, ziurtagiri horretan jasota ez badaude). 

- Higiezinaren titulartasuna egiaztatzen duen agiria (Jabetza Erregistroko 
ohar soila): Bizkaiko Foru Ogasunaren ondasunen egiaztagirian agertzen ez 
bada soilik.  

- 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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10.- Prozedura: Dirulaguntza hauek arautzeko oinarriek finkatzen dituzte 
dirulaguntza hauek emateko prozedura eta epeak, bai eta prozesuan parte 
hartzen duten organoak ere. 
 
Hirigintza Saileko Lege Zerbitzuko Buruzagitza da berariazko oinarriotara 
bildutako laguntzak emango dituen instrukzio-organoa. 
 
 
11.- Dirulaguntzak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea: 
Dirulaguntzak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea deialdia argitaratu eta 
sei hilabetekoa izan daiteke gehienez ere. 
 
 
12.- Ebazpena jakinarazteko bideak: Ebazpena zuzenean jakinaraziko zaio 
eskatzaileari edo haren legezko ordezkariari, Herri Administrazioen 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. 
artikuluak eta ondorengoek ezartzen dutenarekin bat.  
 
 
13.- Errekurtsoak aurkezteko bideak: Ebazpenak amaitutzat emango du 
administrazio-bidea. Berraztertzeko aukerako errekurtsoa aurkez daiteke haren 
aurka, ematen duen organoan, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta 
hurrengo egunetik hasita, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, 
zuzenean, bi hilabeteko epean ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita. 
 
Alkate-udalburuak ebatziko ditu dirulaguntzak erabakitzen dituen aurka jarritako 
errekurtsoak, Oinarri Arautzaileen 9. artikuluak adierazitako moduan.  
 

 
Barakaldon, 2020ko ekainaren 11ean 

 
ALKATEA 

Amaia del Campo Berasategui 
 


