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ELGOIBARKO GAZTEEI ETXEBIZITZAK ALOKATZEKO LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA –
2019 URTEA
Informazio orria. Ikus www.elgoibar.eus webgunean argitaratutako onarriak

Orokortasunak


18-35 urteko gazteentzat etxebizitza alokatzeko laguntzen deialdia, udal aurrekontuko hornidura
50.000 eurokoa izanik.



Dirulaguntzaren aldia: 2019ko urtarriletik abendura.



Eskaerak aurkezteko epea eta tokia: 2019ko maiatzaren 8tik maiatzaren 31ra, Herritarren Arreta
Zerbitzuan (Santa Ana 2, behea) edo elektronikoki Udalaren web orriko Herritarren Atarian.



Laguntza hauek ez dira bateragarriak xede bererako onartutako beste laguntza batzuekin.

Onuradunen baldintzak (diru-laguntzen emakida arautzen duten Oinarrien 5. artikulua)


Onuradunak alokairu kontratuaren titular izan beharko dira. Prestazioaren zenbatekoa
kontratuaren titular diren maizter kopuruaren artean zatituko da. Etxebizitza bakoitzeko
eskatzaile bat baino gehiago baldin badago, eskatzaileek eskaera bakarra egin beharko dute.



Diruz lagun daitekeen aldi guztian ondorengoak bakarrik egon ahal izango dira etxebizitzan
erroldatuta: kontratuaren titularrak eta horien ardurapeko adingabeak.
Kontratua abian jarri aurretik, etxebizitzan, kontratuaren titularra ez den pertsonaren bat
erroldatuta baldin badago, kontratuaren titularrek, dirulaguntza aldiaren barruan, erroldan
pertsona horiei baja emateko eskaera egin beharko dute.



Eskaera egiten den unean, onuradunetako bat, gutxienez, Elgoibarko udalerrian etengabe 2 urtez
erroldatuta egon beharko da; edo bestela, jasota egon beharko da, udalerrian, etengabe,
gutxienez 5 urtez erroldatuta egon dela.



Adina: 18-35 urte 2019 urtean, horien ardurapeko adingabeak izan ezik (35 urte: 1984an
jaiotakoak).



Jabetzan etxebizitzarik ez edukitzea, baldin eta onuraduna herentzia edo dohaintza bidez
eskuratu den etxebizitzaren baten edo batzuen titularkide bada. Titularkidetasun portzentajea
inola ere ez da % 50etik gorakoa izango, eta etxebizitzaren partaidetzak ez dira 50.000 eurotik
gorakoak izango.



Onuradunek ezin izango dute urtean 32.000 Eurotik gorako sarrera gordin haztaturik izan.
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Onuradunak ezin izango dute errentatzailearekiko familia-harremanik izan, odolkidetasuneko
edo ahaidetasuneko 2. mailara arte.



Elgoibarko Udalaren zergen, tasen eta isunen ordainketan egunean egotea, eta Gipuzkoako Foru
Ogasunarekiko zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean
edukitzea.

Etxebizitzaren eta kontratuaren baldintzak


Dirulaguntzaren xede den etxebizitza Elgoibarren egongo da. Ondorengo alokairu kasuak
dirulaguntzatik kanpo geldituko dira: BOE, Bizigune programa, azpierrentamenduan hartutako
etxebizitzak, logelen alokairuak, bizitzeko baimenik izan ez eta etxebizitza gisa erabiltzen diren
lokalak.



Kanpo egongo da “erosteko aukerarekin alokairu kontratua”.



Alokairuaren gehienezko kostua 600 euro hileko.



Etxebizitzaren alokairuak gutxienez urtebeteko epea izango du, hiri alokairuei buruzko azaroaren
24ko 29/94 Legaren arabera.



Errentak banku transferentziaz ordainduko dira.

Aurkeztu behar den dokumentazioa:
1) Betetako eta sinatutako eskaera (Dirulaguntza eskaera).


Lege ordezkariaren NANa, baita aitorpena egiten duenarena ere.



Alokairu kontratuaren fotokopia eta KPIren urteroko eguneratzea.

2) Laguntzari buruzko eskaera pertsonala, behar bezala betetakoa eta sinatutakoa (___ zenbakidun
ERANSKINA).
Kontratuaren titular bakoitzak, laguntza eskatzen baldin badu, inprimakia bete eta sinatu beharko du.
Horretaz gain, ondoren zehaztuko diren agiriak erantsi beharko ditu:
1.- NANaren fotokopia, Egoitza Txartela edo Pasaportea, indarrean daudenak eta eskaera egiten
duten pertsona guztienak; seme-alaba adingabeak baldin badaude Familia Liburuaren fotokopia
aurkeztuko da.
2.- Jabetzaren Erregistroak etxebizitza ez edukitzeari buruz egin duen egiaztagiria, eskatzaile
guztiei dagokiena. Egiaztagiria jaulkita egon beharko da, laguntzak eskuratzeko eskaera baino 15
egun lehenago. Gainera, etxebizitzaren titularkide izanez gero, ondorengoak aurkeztu beharko
dira:


Herentzien kasuan, herentziaren onarpenari eta banaketari buruzko eskritura.
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Dohaintzen kasuan, dohaintza eskritura.



Bi kasuetan, partaidetzaren salmenta izan bada, eskualdaketa eskritura.

3.- 2018 urteko sarrerei buruzko egiaztagiria, eskaera egiten duten pertsona guztiena, A edo B
kasuen arabera.
A) PFEZ aitortzeko betebeharra baldin badaukazu, edo aitorpena egin baldin baduzu,
ondorengoa aurkeztu beharko duzu:


Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga dela eta 2018 ekitaldiari dagokion
Aitorpenaren fotokopia.



Halaber, kotizatu gabeko prestazioak jasotzen baldin badira, horiei buruzko
egiaztagiriak.

B) PFEZ aitortzeko betebeharrik ez baduzu (eta aitorpena egin ez baduzu), ondorengo
dokumentazioa aurkeztu beharko duzu:
– Kasu guztietan,
1. Foru Ogasunaren Egiaztagiria, 2018 ekitaldian eskatzaileak PFEZ aurkezteko
betebeharrik ez duela egiaztatzen duena.
2. Lan bizitzaren egiaztagiria, Gizarte Segurantzaren Diru-zaintza Nagusiak jaulkitakoa.
– Gainera, kasuan kasu, ondorengo dokumenturen bat:
3. Inoren konturako langileek dagokion ekitaldian kontzeptu guztiak direla eta jasotzen
dituzten diru-sarrera gordin guztiei buruzko agiria, enpresak edo enplegatzaileak
jaulkitakoa.
4. Pentsioak, bekak edo subsidioak (Ongizate Saileko laguntzak barne) jasotzen
dituztenek horiei buruzko egiaztagiriak aurkeztuko dituzte, dagozkion ekitaldikoak.
4.- Gipuzkoako Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean izateari buruzko egiaztagiria.
5.- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak indarrean izateari buruzko egiaztagiria.

Dirulaguntzak nola eman baloratzeko irizpideak
Dirulaguntzak eskabideen puntuazioaren arabera emango dira (puntuazio berdina duten eskabideak
baldin badaude, dagokion zenbatekoa hainbanatuko da horien artean).
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Hona hemen balorazioa egiteko irizpideak:
I. Diru-sarreren maila
Bizikidetza unitatea (unitatearen
Σ Batez besteko sarreren maila Eurotan
ardurapeko adingabeak izan ezik)
0-13.000 €
13.001-24.000 € 24.001-32.000 €
1 kide
5 puntu
2 puntu
1 puntu
2 kide
6 puntu
3 puntu
2 puntu
7 puntu
4 puntu
3 puntu
≥3 kide
II. Bizikidetza unitatearen ardurapeko adingabeak: 4 puntu

Eskaerarekin batera aurkeztu behar diren hainbat ziurtagiri non eskuratu daitezke?
Gipuzkoako Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean izateari buruzko egiaztagiria:
Eibarko Foru Ogasuneko bulegoa
Arragueta kalea, 2 – Eibar
Telf. 902 10 00 40
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak indarrean izateari buruzko egiaztagiria:
Gizarte Segurantzaren Nazio Institutoa (INSS)
Zezenbide kalea, 5 behea – Eibar
Telf. 943 82 17 60
Jabetzaren Erregistroak etxebizitza EZ edukitzeari buruz egiten duen egiaztagiria:
Eibarko Jabetza Erregistroa
Barakaldo kalea, 27 solairuartea – Eibar
Telf. 943 20 23 75
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