
 

ERAIKINAK BIRGAITZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN 
ORDENANTZA1 

Sarrera 
 

Ordenantza honen xedea da administrazio publikoak ekimen pribatuari laguntzea 
udalerriko egoitza eta hiri ondarea mantendu, hobetu eta birgaitzearekin lotutako 
gaietan 

Xedapen orokorrak 

1. artikulua 

1. Ordenantza hau ezartzen da baliatuz, etxebizitza, ingurumen eta osasun 
publikoaren arloan, apirilaren 2ko 771985 Legeak, toki araubidearen oinarriak arautzen 
dituenak, 4.1.b) eta 25. artikuluetan udalari ematen dion arautze ahalmena eta 
eskumenak, eta dirulaguntzen arloan, Toki erakundeen zerbitzuen Arautegiak 23. 
artikuluan eta hurrengoetan, 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, eta 
dirulaguntzak eta laguntzakarautzen dituen ordenantzak ematen dizkiotenak. 

2. Ordenantza honen xedea da dirulaguntzak emateko irizpideak eta prozedura 
finkatzea, Kanpezuko udalerrian eraikinak birgaitu, mantendu eta hobetzeko, bermatuz 
herritar guztiei tratu berbera ematen zaiela haiek eskuratzean. 

2. artikulua 

Dirulaguntza da udalak bere kargura ematen duen zuzeneko edo zeharkako edozein 
laguntza ekonomikoki balioztagarri, ordenantza honek arautzen duen moduan emana. 

3. artikulua 

Dirulaguntzak arau hauek betez emango dira: 

- borondatezkoak eta aldi baterakoak dira, ordenantza honek berak xedatzen duena 
salbu. 

- ezingo da aldarrikatu aurrekari gisa. 

- inola ere ez du gaindituko kuotaren ehuneko 90a, eraikinen ikuskapen tekniko (EIT) 
batean hautemandako akatsakzuzentzekoegokitzapen obren baimenaren zerga 
aplikatuta dagokiona, eta gehienez ere 100,00 eurokoa izango da. 

- ezingo da eskatu dirulaguntzahanditzeko edo berrikusteko. 

Aplikazio eremua  

4. artikulua 
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Ordenantza honen aplikazio esparrua da Kanpezuko udalerrian dauden eraikinak 
birgaitu, mantendu eta hobetzea, baldintza hauek betetzen badituzte: 

a) Eraikinen ikuskapen tekniko (EIT) batean hautemandako 
akatsakzuzentzekoegokitzapen obrak egin beharra duten eraikinak izatea. 

b) EITaren erregistro prozesua 2017ko ekainaren 27a baino lehen amaitzea udalaren 
aurrean. 

c) Ez izatea mugarik aurreikusitako erabilera galarazten duenik, eta ez 
edukitzeahirigintza antolamendutik kanpoko kalifikazioa. 

5. artikulua 

Birgaitu, mantendu eta hobetzeko obrak dira eraikinen ikuskapen teknikoaren 
azterlanaren eta erregistroaren emaitza gisa ezartzen diren baldintzakbetetzeko egiten 
direnak; hauek, besteak beste: 

a) Eraikinaren egitura egokitzea (oinarriak, zutabeak, habeak, estalkiak, 
fatxadakfinkatzea, eskailerak sendotzea, estalkietako erreteilak). 

b) Fatxadak eta beste elementu komun batzukbirgaitzea (akaberak, iragazgaiztea, 
pintura, ateburuak, leiho isurkiak, ataria, eskailerak). 

d) Etxebizitzaegokitzea, elbarriei etxe barruan mugitzea errazteko. 

d) Hauetatik sortzen den beste edozein: Eusko Jaurlaritzaren 241/2012 Dekretua, 
eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duena, eta 2013ko urriaren 15eko Aginduaren 
bitartez eta 80/2014 Dekretuaren bidez egindako aldaketak. 

Eskatzaileak  

6. artikulua 

1. Dirulaguntzak eskatu ahal izango dituzte Kanpezuko udalerriaren mugen barruan 
dauden eraikinen jabeek, etxebizitzak birgaitu, mantendu eta hobetzeko. 

2. Eskatzaileek ezingo dute zorretan egon udal administrazioarekin, ez eta bizilagun 
erkidegoarekin ere, hala badagokie. 

3. Eskatzaileek eskatu ahal izango dituzte udalerrian jabetzan dituzten eraikin adina 
dirulaguntza, baldin eta betetzen badituzte ordenantza honetan eskatzen diren beste 
baldintzak. 

Jarduketa programa 

7. artikulua 

Udalak urtero ezarriko du bere aurrekontuan zenbateko bat, prestakuntza fasean 
zehaztuko duena, etxebizitzakbirgaitzeko programarako; 2017ko ekitaldian 2.000,00 
euro egongo dira. 



Laguntzak eskaerak aurkezten diren hurrenkeran emango dira, urteko aurrekontuan 
dagoen kreditua agortu arte. 

8. artikulua 

Dirulaguntzaren zenbatekoak inola ere ez du gaindituko kuotaren ehuneko 90a, 
eraikinen ikuskapen tekniko (EIT) batean hautemandako 
akatsakzuzentzekoegokitzapen obren baimenaren zerga aplikatuta dagokiona, eta 
gehienez ere 100,00 eurokoa izango da etxebizitzabakoitzeko. 

9. artikulua 

Eskaerak aurkezteko epea hasiko da EITa udaletxeanerregistratzeko aurkeztu eta 
gero, obra baimena eskatzen den unean agiri horrek etxebizitzaren jabeari ezartzen 
dizkion hobekuntza edo zuzenketa obrak egiteko. 

Kudeaketa eta izapideak 

10. artikulua 

Eskatzaileek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte: 

a) Alkateari zuzendutako eskabidea, bertan adierazita eskatzailearen nortasun datuak, 
eraikinaren kokalekua, EITak eskatuta egin beharreko obra mota, aurrekontua, 
gauzatzeko epea eta higiezinaren titulartasunaren frogagiria. 

b) Obraren aurrekontua, obra egin behar duen kontratistak edo industrialak sinatua. 
Fakultatibo batek esku hartzea derrigorrezkoa bada, proiektu teknikoa aurkeztu 
beharko da. 

11. artikulua 

Udalaren zerbitzu juridiko, ekonomiko eta teknikoek eskaeren gaineko txostena egingo 
dute, obraren egokitasunari, balorazioari eta ordenantza honetan ezartzen dena 
betetzeari dagokienez. 

Alkateak ebatziko ditu, dekretu bidez, eta behar diren aurrekontu kredituak lotuko dira. 

12. artikulua 

Dirulaguntza jasoko da birgaitu, mantendu edo hobetzeko obrak amaitu ondoren, 
fakultatiboak edo obra egin duen pertsonak izenpetutako obra egiaztagiria aurkeztuta 
edo, proiektu teknikorik behar ez bada, faktura aurkeztuta; edonola ere, udal 
teknikariak txostena egingo du, adieraziz hirigintzan indarrean dagoen legeriarekin eta 
eskatu zaionarekin bat datorren, eta baimenean ezarritako baldintza guztiak betetzen 
dituen. 

Azken xedapena 

Ordenantza honek 12 artikulu eta azken xedapen bat ditu, eta indarrean jarriko da 
Udalak behin betiko onartu eta testu osoa ALHAOn argitaratu ondoren, apirilaren 2ko 
7/1985 Legeak 70.2 artikuluan aurreikusitako epea igarotakoan. 



 


