
GASTEIZKO KOROATZE AUZOAREN HIRI BERRONERATZE INTEGRATUA
EGITEKO PROIEKTUAREN JARDUKETA EREMUAN SARTUTAKO ETXEBIZITZEN
JABEEK KONTRAPRESTAZIORIK GABEKO DIRU.EKARPENAK JASOTZEKO
OINARRIAK.

1. AURREKARIAK

1.1 Eusko Jaurlaritzako lngurumen, Lunalde Plang¡ntza eta Etxebizitza Sailak,
Etxebizitza Sailburuordetzaren eta VISESA sozietate publikoaren bitartez,
Gale¡zko Koroatze auzoan h¡ri beroneratze integratua egiteko pro¡ektuan
(auneranlzean, Koroatze pro¡ektua) parte hartzen dute. Eremu horetan bizi
kalitatea modu iraunkorean hobetuko duten eta energia eraginkortasuna,
mugikortasun iraunkona eta lKTak erabiltzea oinarri dituzten ¡rtenbide
integratuak eta orekatuak garatzea eta hedatzea dira proiektuaren helburuak.
Proiektuak honako jarduketa hauek jasotzen ditu:

a) Oinarrizko birgaikunEs energet¡koar 750 eta 1.313 etxeb¡z¡tr8 bitart€an modem¡zatzea,
energiaren ¡kuspuntut¡k erag¡nkorak lzan daitezen (eraikinen ¡nguratzailearen b¡rgaikuntza
encrgeükoa).

b) Berokuntza-sarea; % 100 beriáagan¡a den biomasa baliatzen duen hid berokunEa s¡stema
¡nstalatsea, eskaer. termikoaren % 100 betetzen duena: berokunEa + etxeko ur beroa,
egokitutako 75O áxeb¡zitza gub(¡enez horniEeko.

c) Azpiegitura €leKr¡ko eta termiko ¡ntegratuak: proba eg¡ten den lekuan zabalEen den h¡r¡
berokunEaren kudeaketa eleKriz¡tate-korfsumosn kudeaketarek¡n integratzea.

d) Mugikorlasun iraunkona: Gasteiz hiiko ¡bilga¡luen parkean teknolog¡a garbiak sarEea eta
batez ere ib¡lgailu hibr¡doak eta eleRr¡koak bal¡atzea, h€lburu hori lortzeko.

e) lKTak: Ga§eizerako H¡ri Kudeaketako Sistema (SGU-VG) hedatzea, hiri informazioko
plataforma ¡rekiaren (CIOP) del¡nizio komunean o¡nanitutakoa.

0 Hiri 6paz¡oa benoneratrea: kaleak eta plazak benitsea, auzoa erakargadagoa izan dadan

Europako Batzordeak, Sareak Benitzeko Agentzia Exekutiboaren (INEA) b¡dez,
27.890.138,75 eurorekin finantzatuko du SmartEnCity proieKua, Tartu,
Sonderborg eta Gaste¡z hirietan garatu eta ezarlzeko, Partzuergoa osatzen
dutenek sinatutako Diru Laguntzetarako Hitzarmenean xedatutakoarekin bat;
horietako 6.299.254 euro Koroatze proieldurako izango da.
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Gainera, Eusko Jaurlaritzako lngurumen, Lunalde Plangintza eta Etxebizitza
Sa¡lak lagunduko du proieKua finantzatzen. Gauzak honela, garai hartako
Enplegu eta Gizarte Politiketako sa¡lburuaren 2016ko uriaren 25eko
Aginduaren bidez, eman zitzaion VISESA sozietate publ¡koari Koroatze
pro¡ektua egikaritzeko diru-laguntza ¡zendunaren gehieneko zenbatekoa,
honako banakapen honen arabera: lehenengo 750 etxebiz¡tzen b¡rga¡tze
energet¡korako, 3.000.000 euroko diru-laguntza; proieKuko gainerako
etxebizitzak birgaitzeko I.500.000 euro jariko da, 1.313 etxeb¡z¡tza tlirgaitu
arte; eta bero serea martxan jartzea 800.000 eurorekin lagunduko de.



2. KONTRAPRESTAZIORIK GABEKO DIRU-EKARPENEN XEDEA ETA
EZAUGARRIAK.

2.1
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Aipatutako ag¡nduaren bidez, Eusko Jaurlaritzako lngurumen, Lurralde
Plang¡ntza eta Etxebi¿tza Sailak ekarpen bat egingo d¡o VISESATi berme funts
bat eratzeko, eta horrela, diruz lagunduko ez den b¡rgaitzearen zatia
orda¡ntzeko ahalmen ekonom¡korik ez duten jabeei laguntzeko. Ekarpenaren
zenbatekoa 2.310.000 euro da eta finantzaketa lortzeko zailtasunak dituáen
pertsonei zuzenean laguntzere bideratuko da. Etxebizitza ohiko bizileku
¡raunkor gise erabiltzen duten eskatzaileek ba¡no elngo ditu¿e jaso laguntza
horiek, eta b¡zikidetza un¡tatea osatzen duen famil¡aren diru-sarera haaatuen
arabera emango dira.

Halaber, Gaste¡zko Udalak, VlSESArek¡n sinatulako lankidetza hilzarmenaren
bidez, gehienez 990.000 euroko ekarpena egingo d¡o a¡patu Beme Funtsari.

Oinani hauen xedea honako hau da: Koroatze pro¡eKuan sartutako
etxebiltzak b¡rgaitzeko lanei dagokienez, ¡abeek diruz lagunduta egongo ez
den zatia ordaindu ahal izateko, VISESAk beren eskura iartzen dituen
kontrapresaziorik gabeko d¡ru-ekarpenak jasotzeko baldinlzak araulzea.

Oinari hauei kudeaketa eta informazioaren lege printzipio berberak
(publiz¡tatea, gardenlasuna, lehiakortasuna, objektibotasuna, berdintasuna,
bere¡zkeriarik eza, eraginkortasuna eta efizientzia) aplikatzea galarazi gabe,
dokumentu honetan araulutako ekarpenak ez dira diru-laguntza publikotzat
jotzen, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean aurreikusitako
ondorioetarako.

3. EGOERA PERTSONALARI LOTURIKO BETEKIZUNAK.

3.'l Pertsona fisiko guáiak izan daitezke ekarpenen onuradunak, Koroatze
proiektuaren jarduketa eremua osatzen duten etxebiz¡tzetako baten jabeak
badira eta etxebizitza hori beren ohiko bizileku iraunkona bada.

Ondorio horietarako, oh¡ko bizileku iraunkortzat .¡oko da okupalzaileen
etxebizitza-premia zuzenean eta berehala asebetetzen duena, eta, ga¡nera,
legezko bizilekua dena, eskubideez baliatzeko eta obl¡gazioak beletzeko lekua
delako. Nolanahi ere, 3 h¡labete ba¡no gehiagotan janaian hutsik dagoen
etxeb¡zitzak oh¡ko bizileku izateari utzi diola pentsatuko da, euebizitzak ohiko
b¡zileku iraunkona izaten janaitzen duela arazoituta dagoenean ¡zan ezik.

3.¿ Eskatzaileek egiaAatu beharko dute azken 10 urteetatik 5 urte baino gehiago
egon direla enoldatuta etxebizitza horetan.

3.3. Ekarpenak iasotzeko, eskatzaileek 15.000 euro edo gutxiagoko familiako urteko
diru-sarrera haáatuak eduki behar d¡tuAe. D¡ru-sameren haáapena malxoaren
4ko 39/2008 Dekretueren 23. art¡kuluan jasotakoarekin bat eg¡ngo da (EHAA,
59 zk., 2008ko martxoaren 28koa).
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Jabeek ezingo dituae ekarpenak jaso, bele ondasun hig¡ezin bat beren
¡zenean edo bizikidetza unilateko kideetako baten izenean ¡nskribatula badago,
o/o 25 baino hand¡agoko titulartasunarekin.

Diru-laguntzak edo belelako laguntza publikoak jasotzeko debekuarekin z¡gor
edo adm¡nilraz¡o tidean zigortuta dauden edo horretarako gaitasuna kentzen
d¡en legezko debekua dutenek ere ez¡ngo dute laguntza hori jaso.

Egoera berez¡etan eta/edo anazoi julifikatuak d¡rela medio, aaertuko da
laguntzek prem¡a bereziak dituaen pertsonei emateko aukera, aunet¡k
a¡patutako bald¡ntzak -b¡zilekua, eroldatzea, diru-sanerak edo beste
ondasunik ez edukitzea- betetzen ez badituzte ere.

4. DIRU.SARREREI LOTURIKO BETEKIZUNAK.

4.1. PFEZarcn aitorpena aurkezteko betebehana duten pertsonen kasuan, eta
betebehanik ¡zan gabe aitorpena eg¡n dutenen kasuan, zerga o¡naniak aintzat
hartuko d¡ra, orokorra eta aunezkiarena, baita lanarcn etekinei apliketuteko
hobariak eta, halakorik egonez gero, salbuetsitako enentak ere.

4.2 PFEZaren aitorp€na aurkeau behar ez dutenen kasuan, honako diru-sanera
hauek hartuko d¡ra kontuan:

Lanaren etek¡nen eta langabezia prelazioen kasuan, kontzeptu
guá¡engat¡k ¡asotako diru-sanera gordinen % 95.

Pentsioen, langebezia sorospenen eta kargatik salbuetsitako ordainen
kasuan, konlzeptu guztiengatik jasotako diru-sarera gordinen 0/o '100.

Ga¡nera, pentsio osegania diru-sarera gisa hartuko da kontuan hura
orda¡ndu behar duen ezkont¡de ohiaren d¡ru-sareren minorazio gisa

¡asotzen duen ezkont¡de ohiaren diru-sanera gisa, baldin eta pentsio
osagarria ordaindu behar duen ezkontide ohiak benetan ordaindu duela
agirien bidez egiaaatzen badu.

Lanaren etekinen ondoriozko d¡ru-sanerak egiaztatzeko, PFEZarcn
atxikipenak jasotzen dituaen ag¡ri of¡zialek bakanik hartuko dira
kontuan.

4.3. Bizik¡detza un¡tatearen diru-sanera haáatuak honela kalkulatuko d¡ra:

Diru-sarera haztatuak (P) = D¡ru-sanera konputagarriak x N x A

K¡de batek familiako diru-samera guzt¡en gutxienez o/o 20 jarlzen duenean
esango da diru-sarrerak jañzen dituela, hau da, eskuratzailea dela.

"N" koefiz¡entee k¡deen kopurua

Kide bat
2 k¡de:
3 k¡de:
4 kide:
5 k¡de:
6 kide:

I ,00
0,95
0,90
0,85
0,75
0,65
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7 k¡de:
7 k¡det¡k gora

0,55
0,50

'A' ko€liz¡entea eskuratzaileen kopurua

Eskuratza¡le bat: 1,00
2 eskuratza¡le: 0,90
3 eskuralza¡le edo gehiago:0,85

5. DIRU.EKARPENEN ZENBATEKOA ETA BESTE DIRU.LAGUNTZA
PUBLIKO BATZUEKIKO ALDIBEREKOTASUNA.

5.1

uRtEt(o otRU-
SANRERA

HAZÍAIUAX

HltIxo otRU-
SARRERA

HAZTAIUAX

BtztKoEfzA
UI{¡TAIEXO

XIDEEf{
XOPURUA

OI{ U RADUT{AX

HILEAN ORDAITIOU

BEHAR DUEÍ{
GUTXI

6.999 € tDO
GUTXIAGO

HtLEt(O 583,33 € EDO
GUTXIAGO

1

2

3

%60
%70
%75

32€
24e
20€

4
5 EDO G€HIAGO

%80
%85

16€
L2€

7.00G
11,999 € BITARTEAN

Htt€Ko 583,34-
1.OM € EITARTEAN

I
2

4

%25
%35
% ¡10

%45
%50

6(t€
52€
48€
44€
40€

12.0@
I5.O@ € BIÍARTTAN

HTLEKO 1.m1-
1.250€ EITARTEAN

3

4
5 EDO GEHIAGO

%25
%35
%4

60€
52€
4a€

5.2

5.3

5.4

Diru-ekarpenak, b¡rgaikuntza-koluari dagokionez, o¡nani hauetako
aurrekarietan aipatutako d¡ru-laguntza publikoekin edo xede bera betetzeko
jaso den beste lagunlza batekin ordainduko ez den zatieÍen o/o 25-85
ordaintzeko erabiliko d¡ra, zati hori d¡ru-sanera tx¡k¡ak edo finantzaketa lortzeko
zailtasunak dituzten etxeb¡zitzen titulanek ordaindu behar badute.

Nolanahi ere, pertsona horiek d¡ruZ lagundu ez den zatlaren ga¡nerako
zenbatekoa orda¡ndu beharko dute.

Ekarpenak honako taula hon¡ janaikiz emango d¡ra, diru-sanera haáatuak eta
b¡z¡kidetza unitatea osatzen duten kideen kopurua aintzat hartuta:

Ekarpenen emakida inola ere ez da 2.310.000 euro baino handiagoa izango.
Funlsa agortzen denean, eskatzaileek ezin izango dute eskubide edo
iuaropen¡k gorde.

O¡naíi hauen babesean jasoko diren diru-ekarpenak bateraganiak izengo dira
beste erakunde publiko edo pribetu batzuek xede bera lortzeko ematen dituzten
laguntzekin, hala ere, guAien baturak b¡rgaitze lanen kostua gainditzen badu,
muniáu egingo da edo behar den diru-kopurua itzultzeko eskatuko da,
gainfinantzaketa saihesteko.

4
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VISESA

6. JAKITERA EMATEA, ESKAERAK ETA DOKUMENTAZIOA

6.1. Oinani hauek VlSESAren webgune honetan arg¡taratuko dira: www.visesa eus.

6.2. lnteresdunek, eransk¡nean dagoen inprimakia bele ondoren, honako helbide
honetan aurtezu ahal izango dute eskaera, O¡naniak jakitera eman den
egunet¡k aufrera:

VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. / EUSKADIKO
ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A, (VISESA) (VISESA)
Gamarako atea I A, 2. solairua,
01013 Gale¡z

Eskaerak aurkeáeko epea aunekontua agoftu arte egongo da irekita6.3

6.4 Aipatutako aurekontua amailzen denean, hori ere jak¡tera emango da. osatur¡k
aurke¿u diren eta bideratu diren eskabideak ba¿ertuko dira, esleitutako
aunekontua emaitu delako onartu ez¡n badira; haiek ukatu eg¡ngo dira,
VlSESAren zuzendari nagusiak herluko duen erabakiaren bidez.

6.5. Eskab¡deerekin batera honako dokumentu hauek aurkeáu beharko dira

a) Bizikidetza-unitateko kide guáien NANaren lotokop¡a

b) Ondasun higiezinaren jabeEa egiaáatzen duen agiria (eskrituraren fotokopia edo Jabetza
Ereg¡stroaren ¡nformazio ohar sinplea).

c) Ondasun h¡giezinen ga¡neko zergaren ordainagiriaren fotokop¡a. etxetizitzaren zenbakifinkoa
eta katasao eneferentzia adieraáen dituena.

d) Efioldako udal ziurtag¡ria, jardueraren xede den eueb¡zitzan b¡zidiren p€rtsona guáiak
ad¡eraáen dituena.

e) B¿ikidetza unitateko hde bakoitzaren d¡ru-saneren ziudagiriak:

Eskaera hau aurkeáen denean amaituta dagoen azken zergaldiko PFEZaren
aitorpenaren fotokopia; aitorpenak Foru Ogasunean, Kutxan edo Banketxean
aurkeáua ¡zanaren z¡g¡lua eraman behar du.
Kotizazio gabeko prBslazioak jasotzen badira, horien áurtagiriak.

Eskatzaileak PFEZ aitortu behanik ez baldin badu

o Kas{¡ guztietan:
. Foru Oga§unaren z¡urtagir¡a, eskatzaileak amaituta

dagoen azken zetgaldian PFEZ a¡to u behan¡k ez duela
eg¡aaaEen duena.

. Lan-bizitzaren ziurtag¡ria, G¡zarte SeguranEako
Diruza¡ntsa Orokonak egina.

Eskatza¡lea besleren konturako langilea bada, zergaidi horretan
kontzeptu guáiak dúela eta jasotako sanera gord¡nak ad¡eraáen
dituen agiria, enpr6a edo enplegaEaileak egina.
Eskatza¡lea pentsioduna bada edo bestelako beka, prestazio edo
sorospen bat (gizarte ong¡zatekoak bame) jasotsen badu, dagokjon
egiaáagiria, ekitald¡ honetako..

f) Jabetsa Enegidroaren ziurtagiria, bizikideEa-unitateko k¡deen izenean inskibatuta dauden
ondasunei buruz.

g) Zinp€ko aitorpena, bizikideEs unitatea osatzen duten perbonek aitortu dituáenak ba¡no besle
ondas¡rnik ez dutela iasolzen duena.

5
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7. KUDEAKETA, PROZEDURA ETA ORDAINTZEA

7.1. Ekarpenen emakida ondoz ondoko konkuÍentziaren prozeduraren bidez
gauzatuko da, hortaz, espedienteak aurkeau d¡ren hurrenkeraren edo
ordenaren arabera aAenu eta b¡deratuko dira, eta egoki formulatu eta bete
ahala, dagokion humenkeran ebatziko dira.

Eskabidea osatu gabe edo gaizki osatuta badago, hutseg¡teak zuzentzeko,
eskatza¡leari hamar (10) egun balioduneko epea emango zaio (arunbatak ez
dira egun bal¡odunak), jakinarazpena ¡aso den egunetik zenbatzen hasita.

7.3. Dokumentaz¡oa ezarritako epean aurkeaen bada, janaitu egingo da
esped¡entea izafidetzen. Bestela, eskatzaileak atzera eg¡n duela ulertuko da,
dokumentaz¡oan antzemandako hutsuneak ezanitako epean ez
zuzentzeagatik.

7.4 VISESAk ekarpena jasotzeko eskaera behar b€zala aáertzeko behanezkotzat
joko duen informaz¡o eta dokumentazio osagarria eskatu ahal izango d¡o
eskatzaileari.

7.5 VlSESAren zuzendari nagusiak gehienez ere se¡ (6) h¡labeteko epea izango du
eskaerak ebaAeko eta ebazpena eskatzaileei jakinaraáeko, eskaera aurke¿u
denetik zenbatzen hasita.

7.6 Ekarpena emateko orduan aintzat hartutako baldintzetan egon da¡tekeen
edozein aldaketak alda dezake emakidari buruzko erabekie. lnguruabara
edozein dela ere informaz¡o faltsua edo informaz¡orik eza antzematen denean,
VISESAk hori jakinda ekarpena ukatu edo honen zenbatekoa txikiagotuko
bazuen, aldatu eg¡ngo du hartutako erabak¡a. Erabakia, honen ondorio
ekonomikoak, ba¡ta orda¡nketen egutegian izan dezakeen erag¡na ere,
onuradunari jak¡naraziko za¡zkio.

7.7 Diru-ekarpena munizketaren b¡dez egingo da; heu da, VISESAk jabeen
erk¡degoarek¡n sinatutako kontratuan jasota dagoen ordainketa eguteg¡ari
janaikiz ordainaraziko d¡on zenbatekoari onuradunak egin beharko liokeen
ekarpena muniAu egingo da (horlaz, kostu txik¡agoa ordainduko du).

8. ONURADUNAREN BETEBEHARRAK, HORIEK EZ BETETZEA ETA DIRU.
LAGUNTZA ITZULTZEA

8.1. O¡nani hauetan araulutako laguntzen onuradunek honako bald¡ntza hauek
bete behar dituzte, kasu guA¡etan:

a) Onuradunaren betebehamak diru-laguntze¡ buruzko azaroaren 17ko
38/2003 Legearen 14. artikuluan jasota daude.

b) Emandako diru-laguntza onartzea. lldo honetan, hamabost (15)
egun bal¡oduneko epean, diru-laguntza eman delako jakinarazpena
jaso denet¡k has¡ta, onuradunak VlSESArekin idatziz formalizalu
beharko du dagok¡on kontratu edo h¡tzarmena, baldintza
ekonom¡koak eta oinani hauen edukia jasoko dituena. Kontratu edo
hitzarmenik s¡natzen ez bada, onuradunak emandako laguntzari
¡s¡lean uko egin diola ulertuko da.

7.2.
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c) Laguntza eman den xederako erabiltzea.

d) Oe¡eldi honen b¡dez jasotako laguntzei dagokienez, Kontrol
Ekonomikoko Bulegoak eta Heni Kontuen Euskal Epaitegiak bere
eginkizunak betetzean eskatzen dioten informaz¡oa ematea.

e) Bele administrazio edo erakunde publ¡ko zein pribatu batetik etor
da¡tezkeen xede bereko diru-laguntzak, diru-sanerak edo
baliabideak jasotzeko eskaera egin bada edo halako laguntza bat
jaso bada, VISESATi jakinaraáea.

0 Euebizitzaren jabeak bere jabe ertidegoak VlSESArekin s¡natutako
hitzarmenean xedatúako guztia hertu eta onartzea. VISESAk
jabeen erk¡degoaren alde gauzatuko dituen birgaitze-lanetatik -
Koroatze pro¡ektuari dagozk¡on horietatik- sor daitezkeen eskubide
eta betebeharak arautzeko sinatuko da aipatu h¡tzaÍnena.

Laguntza kausa homegatik itzutlzeko, Uzikidetza unitatetzat joko
dira etxeuzitza eskualdatu auneko bi urteetan bertan bizi izan d¡ren
bi pertsona edo gehiago. Pertsona horiek era hauetan elkartuak
egon da¡tezke: ezkontzaren bidez edo ezkontzaren antzeko
haneman ¡raunkonaren bidez, adopzioz edo odolkidelasunez
(h¡ruganen gradua arte), eta k¡delasunez (bigaren gradua arte).

Bizikidetza eroldatze ziurtagiriaren bidez eg¡a¿atu beharko da

Diru-laguntzari eta legezko interesari dagok¡en zenbatekoa
itzultzeko betebehana betetzea bermatzeko, VlSESAren ¡ritziz
nahikoa den bermea ezari beharko da edo, halakorik ezean,
VISESATi eüetizitza lehentasunez erosteko eskubidea emango
zaio, lehenengo eskualdaketan eta hurengoetan. Etxebiz¡tza
lehentasunez erosteko eskub¡deak hamabi (12) urteko indanaldia
izango du eta behar bezala inskribatuko da jabetza enegistroan.

Onuradunak konprom¡soa hartzen du aipatutako bermea eratzeko
behanezkoak izan daitezkeen agiri publiko zein pribatuak emateko,
edo, hala badagok¡o, lehentasunez erosteko eskubidea emateko.
Notario gastuak, enegistrokoak edo eskubidea eratzeak sor
ditzakeen edozein gastu VISESAk ordainduko ditu.
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g) Jasotako ekarpenak eta legezko interesa VISESATi itzullzea,
laguntza eman ondorengo hamabi (12) urteetan eEeb¡zitza
(¡abetza, jabetza so¡la edo gozamen-eskub¡dea) «¡nter v¡vos»
edo «mortis ceusa» bizikidetza unitatea osatzen ez duten pertsonen

alde eskualdatzen bada, doan ze¡n kostu bidez, ondasun hig¡ezina
soz¡etate zib¡l edo merkataritza sozietateei lagatzea barne eta
e¡patu erakundeen akzioak edo sozielateko parteldetzak ondoren
eskualdatzea bame.



9. ESKATZAILEEI INFORMAZIOA EMATEARI BURUZKO KLAUSULA

VISESA

O¡nani hauetan ezafTitako betekizunek ez betetzeak, ez-betetzeeri buruzko
esped¡entea b¡deratuta, emandako diru-ekarpena baliogabetzea eta jasotako
zenbatekoa (dagozkion legezko Interesák bame) VISESAT¡ itzultzeko behara
ekaniko du.

Laguntzaren emakida baliogabetzeko espedienteek irekitzea eta ebaztea ela,
hala bádagokio, laguntza -zati bat edo osorik- itzularalea VlSESAren
zuzendari nagusiaren ardura izango da.

VISESAk, Gaste¡zko Gamanako atea 'l A zenbakian,2. sola¡ruan, PK 01013
helbidea duenak, jak¡naraáen du onuradunak emango dituen edo geroago
sortuko d¡ren datu pertsonalak VlSESAren afdurapeko fitxateg¡etan sartuko
direla. Datuok eskaera aAenzeko eta kudeatzeko prozesatuko d¡ra, eta hala
b€dagokio, eskaera honen xede d¡ren laguntzak eman ¡zanaren ondorioz
ezanitako hanemana bideretzeko eta kontrolatzeko, baita aplikatzekoa den
araud¡a betelzeko ere.

Onuradunek datuak babeleari buruzko araudian aitortutako eskubideak -
datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu eta horien aurka eg¡tekc- erabili ahal
izango d¡tuae. Horetarako, VlSESArekin haremanetan jami beharto dute,
aureko idatz-zatian adierazitako helbidera idazk¡ bet eta eskatzailearen
norlasuna behar bezala eg¡aaauen duen ag¡ri bat b¡dal¡z.

Onuradun orok konprom¡soa hartzen du eskaera hau kudeatzearekin, eta hala
badagokio, gauzatzearekin zerikusia duen edozein pertsona fisiko/.iuridikoren
datu pertsonalen bat VISESATi eman aunetik auneko ¡datz-zatielan
aune¡kusitakoa pertsona l¡siko4urid¡ko honi jakinaraziko diola eta VISESATi
datu pertsonalak behar bezala emateko orduan ap¡¡ka daitezkeen beste
baldintza guztiak beteko dituela, VISESAk beste jarduketarik eg¡n behanik
gabe. Gainera, konpromisoa hartzen du VISESATi emandako daluak zuzendu
edo bal¡ogabetzeko behana jak¡naraziko diola.

10. AZKEN XEDAPENAK

10.'l VISESAk Oinani haue¡ dagokienez hartuko dituen erabak¡ guA¡ek izaera
juridiko-pribatua izango dute, osagani gisa, dagokionean, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen telu bategina onartzen duen azaroaren l4ko
1/1997 Legegintzako Enege Dekretuan xedatutakoa aplikatzea eragotzi gabe.

Oinani hauek onarlzeak eta aplikatzeak sor d¡tzaketen arazo guztietarako,
erabakitzeko eskumena jurisdikzio zibilarene izango da, batez ere, Galeizko
epaitegi eta auziteg¡ena.

8.2

8.3

9.1

9.3.

10.2
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ERANSKIItlA: GASTEIZKO KOROATZE AUZOAREN HlRl BERRONERATZE INTEGRATUA EGITEKO
PROIEKTUAREN JARDUKETA EREMUAN SARTUTAKO ETXEBIZITZEN JABEEK
KONTRAPRESTAZIORIK GABEKO OIRU.EKARPENAK JASOTZEKO ESKAERAREN EREOUA.

1.. ESKATZAILEAREN DATUAK;

lzena:

1. abizena

2. abarena-
Helbidea:

solairua, _ lúa

Gast€iz.

Mugikona Heltids dektron¡koa

2.. BIZIKIDETZA.UNITATEAREN ETA BIRGAITUTAKO ETXEBIZITZAREN DATUAK:

Eüabizitzan bizi diren pertsonen kopurua

P

Telefono f¡nkoa

hasi diron NA

1
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VISESA

3.- ERANTSITAKO DOKUMENTUAK:

D Bi¿hdetza un¡tateko hde g(áien NANaren fotokopia.

tr Ondasun hi¡iezinar€n jab€tza egiaáatzen duen agiria (eskituraren fotokoÉia edo Jabelza Eneg¡stroaren

informazio ohar i¡plea).

fl Jabeca Enegistroaren ziurtagiria, b¡zik¡detza unitateko kideen ¡zenean inskibatuta dauden ondasune¡ buftz.

tr

D Enoldako udal ziurtagiria, jardu€raren xede den etxeb¡ziEan bÉi d¡ren pertsona guáak ad¡eraáen dituena

B¡z¡k¡detza unitateko kide lakoilzafeo d¡rusaneren z¡urtag¡riak:

I Eg,""r" hau aurkeáen denean amaituta dagoen azken zsrgaldiko PFEZaren aitorpenaren lolokopia;

aitorpenak Foru Ogasunean, Kukan edo Banke§ean aurkeáua izanaren zig¡lua eraman behar du.

E xaizazio gaoeto pestazioak jasotsen badira, horien ziurtagiriak.

Eskatza¡leak PFEZ aitortu beharik ez bEldln badu
o Kasu guáietan:

Ü Foru Ogasunaren áurlagiria, 6katsalleak amaltuta dago€n azksn zergaldian PFEZ a¡torlu

beharrik €z dusla €g¡aáaEen duena.

E Lan tiázaren z¡urtaglria, Gizsrte Segurantzako Olruza¡ntza Orokonak egina.

Eg"l(aC"¡1"" be6leren konturako lang¡lea bada, zergald¡ honetsn konkeptu gur¡ak direla ela
jasdako sarera gord¡nak ad¡eraáen dituen ag¡ria, enpr6a edo enplegatza¡leak eg¡na.

!E"UA"¡I"" penlsioduna bada edo b6st6tako beka, pre§taz¡o edo soro§pen bat (gizarte

ong¡zatekoak bame) jasoEen badu, dagokion egiaztagiria, ek¡taldi honelakoa.

1.. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPEi¡A

N¡re ardurap€an honako hau adieraztsn dut:

4.1 1, atalsan adierazitako ehebizitra, Koroatze auzoaren birgaitze energeükoari buruzko
proiektuan sartu dena, nire ohiko bizileku iraunkona dela.

4.2 A¿ken 10 urteetatik 5 urte baino gehiago egon naizola enoldatuta etxebizitza honetan.

4.3 Famil¡ako urteko diru-sarrqa haztatuak sz d¡rela 15.000 euro baino gehiago.

4.4 Ez dudala nire izenean inskribatutako beste higiezinik, % 25 baino handiagoko ütulartasunarekin,
eta ez dagoela nhe bizikidetza unitatean baldintza hori betetzen ez duen kiáerik

4.5 Eznaizela zigor edo administrazio bidean zigortuta egon, diruJaguntzak edo bestelako laguntza
publikoak jasotzeko debekuarekin eta sz dudala honetarako gaita*na tentzen aioan fráziá
debekurik.

2
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Ondasun hig¡ez¡nen ga¡neko zergaren orda¡nag¡.iaren lotoko a, etxeb¡zitzaren zenbak¡ f¡nkoa eta katastro

eneferentzia ad¡eraáen dituena.



VISESA

4.6 Bototzen ditudala laguntza horien onuradun izateko betekizunak eta baditudala hori egiaztatzen

duten aghiak; eta konpromisoa hartzen dudala diruJaguntra eta legezko interesa itzultzeko,

onuradun izalsko b€tsk¡zunak bstetzon sz baditut sdo laguntza jaso ondorengo 12 urteetan

ehebizitza ',nfer vivos' edo 'morús causa' oskualdatzen bada.

4.7 Íaku¡ri eta onartzen ditudala Gasteizko Koroatze auzoaren hiri berroneratze integratua ogiteko
proiektuaren .jarduketa eremuan sartutako otxebizitzetako jabe batzuen alde kontraprestaziorik
gabe sg¡ngo dirsn diru-okarpsnak jasotzsko bald¡ntzak (Oinarriak) eta egiazkoak direla eskabide

orrian eta honekin batera doan dokumentazioan jasotako datuak.

ESKATZEN DUT

Eman dakidala Gastoizko KoroaEe auzoargn hiri benoneraEe intsgratua egiteko proiektuaren jarduketa

eremuan sartutako etxebizitzetako bahuen jabeen alds sortu dsn Bsrrns Funtsetik datonen dirulaguntza

(kontraprestaziorik gabeko diru+karpena),

Gasteizen,201 (e)ko aren (e)an

ESKATZAILEAREN SINADURA

ESI«TZAII..EEI INFOR AZOA E ATEA& A'RtuXO KLAI'SULA

VISESAI. Gaste¿ko Ganar¿ko aba 1 A zenbák¡an, 2. solaiuan, PK 01013 Midee fueflak, jakinarazien du eskatsailesk emango dituen edo
9er08go sütiko d¡ren datu p€rbonalak VISE§are0 ad.r+€to ñUaq¡i€hn sartuko dipla. Dafuok eskaeG azterteko eh kudeateko
fl*.Ytuk9 dira, sh, iala ba&gokio, eske€rá hooen xede úen laguntrsk €rnan izanaren ondori@ ezadbko han€rnam bideratreko eb
kontolatseko, baih aplkatek@ den a?uda b€btseko se.
Eskatraileek datu8k babesteai buñrd(o raud¡an 8¡búdako es*ttideak -datuak eskuratu, zEendu, ezabatu eb horien aurka qriteko- €rabili
ahal ¡zango dtEle. Hmebrako, vlsE§arek¡n h renanebn jdri behrl<o dte, aun€ko,¿au"atan .¿¡3¡6ziuiá i.u¡-G-¡i¡2r¡ u.t.u
eskatraile€ren norhum behar bezala egtzbtren duen agn bai bi&lz.
onuradun úot konFomisoa hrEen eskaera hau kudeatserek¡n, sh hala badagokio, galzaEe€rel{n z€rikG¡a duen edozein perbonañsiko4uddküen datu p€rbonalen bat vlsEsA¡i eman auneük aunet<o r¿a¿-zaüebn ;unerdsbk@ perbon; nikJffi-io iñ ¡.iir*rir,odol:.eb v.lsE9Ai &tr perbona¡ak betw b€zah emabko núan aptt€ &it€zk;n b€de o"ronur'$"ur[ü1ñlü.i., üisEs* ¡ot"jardukebrik egin behflrik gáe. Era beresn, konprcnisq t'.r¿- ¿u úrsióeri enanoalo ¿atni it¿á¿u 

-.ao 
ürffiü*o o"r.,rojak¡narazko diola.
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