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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARRAIA-MAEZTUKO UDALA

Behin betiko onarpena ematea Gasteiz-Lizarra errepideko 1. zenbakian eta Herreria kaleko 
9an dauden eraikinetako gizarte larrialdietarako etxebizitza eta gizarte etxebizitzak esleitzeko 
irizpideak eta haien funtzionamendu eta erabilera arauak ezartzen dituen ordenantzari

Udalbatzak, 2017ko otsailaren 1eko ohiko osoko bilkuran, behin-behinean erabaki zuen 
Gasteiz-Lizarra errepideko 1. zenbakian eta Herreria kaleko 9an dauden eraikinetako gizarte la-
rrialdietarako etxebizitza eta gizarte etxebizitzak esleitzeko irizpide eta haien funtzionamendu eta 
erabilera arauen ordenantza arautzailea aldatzea. Jendaurrean egon den artean behin-behineko 
erabakiaren aurkako erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ez denez gero, erabakia behin 
betiko bihurtu da, uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak, Toki ogasunak arautzen dituenak, 16.3 
artikuluan xedatzen duenarekin eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki araubidearen oinarriak 
arautzen dituenak, 49.c) artikuluan xedatzen duenarekin bat etorriz.

Aipatutako foru arauak 16.4 artikuluan eta TAOLek 70.2 artikuluan xedatutakoa betez, 
oso-osorik ematen dira argitara onarpen erabakia eta ordenantzaren testu osoa.

Behin betiko onarpenak administrazio bidea amaitzen du, eta haren aurka administrazioare-
kiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko 
auzien salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera. Hala ere, egoki jotzen den beste zernahi errekurtso ere badago jartzea.

Gasteiz-Lizarra errepideko 1. zenbakian eta Herreria kaleko 9an dauden eraikinetako gizarte 
larrialdietarako etxebizitza eta gizarte etxebizitzak esleitzeko irizpideak eta haien funtzionamendu 
eta erabilera arauak ezartzen dituen ordenantza.

ZIOEN AZALPENA

Arraia-Maeztuko Udala jabari publikoko eraikin bat doan lagatzeko eskubide baten titularra 
da; eraikina gizarte laguntza eta arretarako erabiltzen da. Eraikina Gasteiz-Lizarra errepideko 1. 
zenbakian dago.

Beheko solairuan Erretiratuen Elkartea eta Eguneko Arretarako Landa Zentroa daude. Horiez 
gain, 9 etxebizitza ere badaude.

Beste alde batetik, Udalak eraikin bat dauka Herreria kaleko 9. zenbakian; jabari publikoko 
ondasuna da, zerbitzu publikokoa. Eraikineko beheko solairuan mediku kontsultategia eta botika 
farmazeutikoa daude, lehenengo solairuan alokairu librerako bi etxebizitza, eta bi etxebizitza 
estalkipeko solairuan; azken bi horiek gizarte xedeak betetzeko erabiliko nahi dira.

Dena delako arrazoiagatik etxetik irten behar duten pertsonak edota familiak nolako ba-
besgabezian bizi diren kontuan izanik, Udalak erabaki du etxebizitza horietako bat gizarte la-
rrialdietarako etxebizitza izan dadila egoera txar horretan daudenak berehala hartzeko eta aldi 
batez bertan bizitzeko.

Gizarte larrialdietarako etxebizitza beteta egonez gero, eta beharrizana sortuz gero, une 
horretan libre geratutako gainerako pisuen artean edozein eskainiko da gizarte larrialdietarako 
etxebizitzaren baldintza berberetan; ez badago etxebizitza librerik, Udalak ahal duen guztia 
egingo du erabiltzaileari ordezko bizitokia eskaintzeko.
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Gainera, beste etxebizitzak gizarte errentamendurako erabili nahi ditu. Izan ere, gizarte erren-
tamendua gizarte esku hartzearen tresna osagarria da, eta gizarte esku hartzearen helburu nagu-
sia herritarrak eta familiak sustatzea da, beraien garapen pertsonala eta autonomia sustatzeko, 
eta baliabide ekonomiko nahiko ez duten pertsonak duintasunez bizitzea bermatzeko.

Hori guztia Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeko 25. arti-
kuluan gizarte zerbitzuak egiteko, herritarrak sustatzeko eta gizarteratzeko ezarritako ahalmenez 
baliatuta egin du, hizpide ditugun etxebizitzen erabilera modu objektiboan, inpartzialean eta 
iraunkorrean esleitzeko sistema antolatzeko asmoarekin.

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea

Hauxe da ordenantza honen xedea:

— Udalaren gizarte larrialdietarako etxebizitza aldi batez erabiltzeko baldintzak eta araubidea 
ezartzea. Etxebizitza horren helburua etxerik gabe geratu ondoren bizilekua ezinbestean behar 
duten pertsonek edota familiek behin-behineko aterpea edukitzea da, geroago azalduko diren 
inguruabarretan dauden bitartean.

Gizarte larrialdietarako etxebizitza moduan erabiliko da Gasteiz-Lizarra errepideko 1. zen-
bakiko eraikineko eskuineko lehen pisuko ezkerreko hegaleko etxebizitza. Etxebizitza guztiz 
hornituta dago. Eraikitako azalera: 68 m2 Berokuntza zentralizatua dauka.

— Udalaren gizarte beharrizanetarako bederatzi etxebizitzak gizarte errentamenduaren 
bitartez erabiltzeko baldintzak eta araubidea ezartzea. Etxebizitza horien helburua hauxe da: 
ohiko etxebizitzarik ez dutela, baliabide nahikorik ez eta merkatu askeko etxebizitzarik alokatu 
ezin duten familia zamadun pertsonei beren beharrizanetarako eta baliabide ekonomikoetarako 
egokia den bizilekua eskaintzea, eta Udalaren gizarte zerbitzuen laguntza ere bai.

9 gizarte etxebizitzak hemen daude:

— 7 Gasteiz-Lizarra errepideko 1. zenbakiko eraikinean (“Casa-Cuartel” zaharra):

• Eskuineko hegala:

– Sotoa. Altzariak ditu. Eraikitako azalera: 67 m2 Berokuntza zentralizatua dauka.

– Beheko solairua, ezkerrekoa. Altzariak ditu. Eraikitako azalera: 67 m2 Berokuntza zentrali-
zatua dauka.

– Lehen pisua, eskuina. Altzariak ditu. Eraikitako azalera: 67 m2 Berokuntza zentralizatua 
dauka.

– Lehen pisua, ezkerra. Ez du altzaririk; sukaldea hornituta dago. Eraikitako azalera: 77 m2 
Berokuntza zentralizatua dauka.

– Beheko solairua, eskuinekoa. Hornitu gabeko etxebizitza. Eraikitako azalera: 77 m2 Be-
rokuntza zentralizatua dauka.

• Ezkerreko hegala:

– Beheko solairua, eskuinekoa. Altzariak ditu. Sukaldean ez du ekipamendurik. Eraikitako aza-
lera: 68 m2 8. apartamentu gisa identifikatuta. Berokuntza galdara eta banakako ur beroa ditu.

– Lehen pisua, ezkerra. Ez du altzaririk; sukaldea hornituta dago. Eraikitako azalera: 77 m2 5. 
apartamentu gisa identifikatuta. Berokuntza galdara eta banakako ur beroa ditu.

— Beste 2 etxebizitza Herrería kaleko 9. zenbakian kokatutako eraikinean:

• Estalkipeko solairua, eskuinekoa. Etxebizitza hornitua, sukaldearekin. Eraikitako azalera: 
113 m2

• Estalkipeko solairua, ezkerrekoa. Etxebizitza hornitua, sukaldearekin. Eraikitako azalera: 
113 m2
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2. artikulua. Araubide juridikoa

1. Gizarte larrialdietarako etxebizitza eta gizarte etxebizitzak dauden higiezinak gizarte 
zerbitzuetarako jabari publikoko ondasunak dira juridikoki; beraz, gizarte larrialdietarako 
etxebizitza aldi batez okupatzeko kontratuak eta gizarte etxebizitzak errentatzeko kontratuak 
administratiboak izango dira eta hauetan ezarritakoa aplikatuko zaie: beraien klausulak eta 
ordenantza hau, eta horietan arautu gabeko guztian Administrazio Zuzenbideko arautegia. 
Osagarri gisa, Zuzenbide Zibileko arautegia aplikatuko zaie, aurrekoarekin bat etorriz gero.

2. Arraia-Maeztuko Udalak administrazio arautegiak udalei emandako ahalmenak edukiko 
ditu, eta horri esker, herritarren onura kontuan edukita, ordenantza honen xede diren kontra-
tuak interpretatu eta aldatu ahal izango ditu, eta haiek direla eta Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikziora eramaten diren auzi guztiak ebatzi ahal izango ditu.

II. GIZARTE LARRIALDIETARAKO ETXEBIZITZA

3. artikulua. Etxebizitza okupatzeko betekizunak eta baldintzak

Gizarte larrialdietarako etxebizitzan bizitzeko ondokoak bete behar dituzte pertsonek edota 
familia unitateek:

1. Adinduna izan behar da, edo emantzipatutako adingabea, eta Arraia-Maeztuko biztanleen 
erroldan inskribatuta egon behar da eskaera formalizatu baino lehenago.

2. Bizileku premian egon behar dira ondoko arrazoietako batengatik:

— Udalak adieraztea etxebizitza behar duen/duten pertsonaren/pertsonen ohiko etxebizitza 
berehalako hondamendi egoeran dagoela

— Familia harreman eramanezinak tratu fisiko edota psikiko txarrengatik

— Ohiko etxebizitza hondatuta egotea (sutea, uholdea...), eta horren ondorioz etxebizitzarik 
gabe egotea

— Udal zerbitzu teknikoek aztertutako beste egoera berezi batzuetan egotea, esaterako etxea 
hutsaraztea, tratu txarrak, etab.

3. Udal zergen ordainketa egunean izatea eta Arraia-Maeztuko Udalarekin ordaindu gabeko 
zorrik ez izatea, ezein kontzeptu dela medio; bestela, egoera justifikatzea; Udaleko Osoko Bilku-
rak egoera erregularizatzea aztertuko du.

4. Etxebizitza hutsik badago eta bertan bizitzeko betekizunak pertsona edo familia unitate 
batek baino gehiagok betetzen badituzte, ondoko irizpide hauek aplikatuko dira onuraren le-
hentasuna finkatzeko.

a) Etxebizitzan biziko den familia unitatearen errenta per capita; hori kalkulatzeko etxebizitzan 
biziko diren unitateko kide guztien urteko guztirako sarrerak hartuko dira kontuan (soldatak, 
pentsioak, korrituak, errentak etab.), hain zuzen ere zerbitzua eskatzen den ekitaldi ekonomi-
koan lortuak, eta horien batura eskatzailearen familia unitateko kideen artean zatitu behar da. 
Aparteko gastuak kenduko dira, behar bezala frogatuz gero.

b) Zerbitzua eskatzen den ekitaldiaren aurreko ekitaldiko PFEZen aitorpena eta eskatzailearen 
familia unitateko kideen kopurua (hau behar bezala frogatu behar da).

c) Unitateko pertsonen kopurua (eskatzailearekin bizi ohi diren seme-alabak eta gainerako 
ahaideak, haren kargura daudenak)

4. artikulua. Okupazio aldia

Larrialdietarako etxebizitzan ezin bizi izango da sei hilabete baino gehiago. Beraz, aldi hori 
amaitutakoan onuradunek ez dute edukiko eskubiderik etxebizitza okupatzeko.

Hala ere, aparteko kasuetan aurreko paragrafoan ezarritako aldia amaitu aurretik luzatu ahal 
izango da, inguruabarrak baloratu ondoren. Horretarako ezinbestekoa izango da luzapenaren 
beharrizana frogatzea, Udalaren zerbitzu teknikoek aldeko txostena ematea eta Udalak baimena 
ematea ebazpen baten bidez.
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5. artikulua. Prozedura

1. Larrialdietarako etxebizitza behar duen pertsonak edo familia unitateak eskaera formali-
zatu behar du Udalaren Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan (eredua ordenantza honen I. eranskinean 
jasotako adierazpen ereduan). Eskatzaileak/eskatzaileek 3. artikuluan adierazitako kasuetako 
batean egon behar d(ir) a.

Eskaerarekin batera I. eranskinean adierazitako agiriak aurkeztu behar dira. Eskaera presaz 
aurkezten bada, bost eguneko epealdia egongo da agiriok aurkezteko.

2. Eskaera jasotakoan Udaleko Gizarte Zerbitzuek aginduzko txostena egingo dute 
eskatzaileen egoera pertsonala baloratzeko.

3. Beharrezko azkartasunez, eta alkatetzaren dekretu bidez, sarbide eskabidea behin-behi-
nean ebatziko da.

Behin-behineko ebazpena Udalbatzaren hurrengo ohiko bilkuran aurkeztu behar da, 
etxebizitzaren aldi baterako okupaziorako baimenari buruzko behin betiko ebazpena eman dezan.

4. Udalbatzaren osoko bilkuraren behin betiko ebazpena ez bada okupazioaren aldekoa, 
erabiltzaileak etxebizitzatik irten behar dira gizarte zerbitzuek ebazpenaren berri ematen due-
netik 24 orduko epean.

6. artikulua. Presazko kasuak

Pertsonaren batek presaz eta berehala sartu behar badu larrialdietarako etxebizitzara, 
Alkatetzak horretarako behin-behineko baimena eman ahal izango du dekretu baten bidez, 
nahiz eta eskaera formalizatuta ez eduki eta beharrezko agiriak ez aurkeztu. Dekretu hori eman 
ondoren aurreko artikuluan azaldutako prozedurari ekingo zaio, eta behin betiko ebazpenarekin 
amaituko da.

7. artikulua. Hileko kanona

1. Onuradunek ehun (100,00) euroko hileko kanona ordaindu beharko dute, gizarte larrial-
dietarako pisuaren mantentze eta kontserbazio lanen gastuetarako kontzeptu gisa. Baliabiderik 
ez badaukate, Udalbatzak kasu bakoitza banaka aztertuko du.

2. Gainera, beren mantenurako gastuak ordaindu behar dituzte, eta etxebizitzako zerbitzuen 
gastuak ere bai (ura, argia, telefonoa, gasa, zaborrak,...).

8. artikulua. Onuradunen betebeharrak

Gizarte larrialdietarako etxebizitzaren erabiltzaileak bertan bizi behar dira ematen zaien 
okupazioaldian, hau da, ohiko etxebizitza moduan erabili behar dute. Gainera, etxebizitza ondo 
erabili behar dute eta berena balitz bezala zaindu, eta sartu direnean egon den bezala utzi behar 
dute Udalaren esku okupazioaldia amaitutakoan.

Etxebizitzan kalteren bat aurkitzen bada, onuradunaren erabilpen okerrak edo arduragabe-
keriak sortua, berak ordaindu beharko ditu konponketaren edo pieza berriaren gastuak. Gizarte 
larrialdietarako etxebizitzaren eta bertako altzarien eta gauzen garbiketa onuradunaren kargura 
izango da. Gainera, berak eta gainerako etxebizitzetan bizi direnek txandaka garbitu behar 
dituzte eraikineko eskailera, korridorea eta ataria.

Gizarte larrialdietarako etxebizitzako okupatzaileek animaliak izan ahalko dituzte, betiere 
auzokideei enbarazu egiten ez badiete; espazio komunetatik ezingo dira solte ibili. Ezingo di-
tuzte material arriskutsuak edota higienearen aurkako materialak bildu. Ezin dute etxebizitzaren 
giltzen kopiarik egin, ezta eduki ere, ez eta beste batzuei utzi ere.

Gizarte larrialdietarako etxebizitzako egonaldia amaitutakoan onuradunak Udalari eman 
behar dizkio giltzak.

Gizarte larrialdietarako etxebizitzan ezin da egin obrarik onuradunaren ekimenez. Instala-
zioetan matxurarik gertatuz gero, berehala jakinarazi behar zaio Udalari.
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Onuradunek nahi dutenean utz dezakete gizarte larrialdietarako etxebizitza. Aparteko ka-
suetan izan ezik (behar bezala frogatuta), Udalari jakinarazi behar zaio etxebizitzatik kanpo 
pasatuko direla zazpi egun baino gehiago. Baimenik eskatu gabe edo apartekotasuna frogatu 
gabe etxebizitzatik kanpo zazpi egun pasatuz gero, onuradunari baja emango zaio.

Udalak eta beraren zerbitzu teknikoek ez dute bere gain hartuko inolako erantzukizunik onu-
radunek larrialdietarako etxebizitzan utzitako dirua edo baliozko gauzak galtzeagatik.

9. artikulua. Formalizazioa

Gizarte larrialdietarako etxebizitza okupatu baino lehen onuradunek ordenantza honen II. 
eranskineko agiria sinatu behar dute. Bertan konpromisoa hartuko dute.

10. artikulua. Aldi baterako okupaziorako eskubidea azkentzea Lizentzia ezeztatzea

1. Gizarte larrialdietarako etxebizitza aldi batez okupatzeko eskubidea berez azkenduko da 
sei hilabete pasatutakoan. Aparteko kasuetan, berariaz ematen bada okupazioaldia luzatzeko, 
eskubidea luzapena amaitutakoan azkenduko da.

Onuradunak berak eskatuta ere azkenduko da.

2. Kontratua edo haren luzapena indarrean dagoela, etxebizitzaren aldi baterako okupazio-
rako baimena baliogabetzea erabaki ahal izango da ondokoetako bat gertatuz gero:

— Onuradunaren heriotza

— Baimena emateko arrazoiak desagertzea (onuradunak etxebizitza eskuratzea, baliabide 
ekonomikoak lortzea....)

— Ordenantza honetan ezarritako betekizun edo betebeharretako bat ez betetzea

— Etxebizitzatik kanpo zazpi egun baino gehiago pasatzea abisatu gabe eta arrazoirik gabe

— Datuak edo agiriak faltsutzea edo ezkutatzea

— Zerbitzua ezabatzea, Arraia-Maeztuko Udaleko Osoko Bilkurak erabakita.

Aldi baterako okupaziorako baimena baliogabetzea interesduna entzun ondoren ebatziko 
du Arraia-Maeztuko Udaleko Osoko Bilkurak. Interesdunak hamar eguneko epealdia edukiko 
du nahi duena esateko.

3. Gizarte larrialdietarako etxebizitza aldi batez okupatzeko eskubidea berez azkendu edo 
okupaziorako baimena baliogabetutzat jotakoan onuradunak hirurogeita hamabi ordu pasatu 
baino lehen utzi beharko du (jaso duenean egon den bezala utzi ere) eta giltzak Udalari eman 
beharko dizkio. Gauza bera egin beharko du Udaleko Osoko Bilkurak Alkatetzaren behin-behi-
neko baimena ebazten ez badu.

4. Aldi horretan etxebizitza Udalaren esku jartzen ez bada, utzarazpenari ekingo zaio. 
Etxebizitza utzarazteko eskumena eta prozedura administratiboak eta laburrak izango dira.

5. Gizarte larrialdietarako etxebizitza uzteko ezarritako hirurogeita hamabi orduko epealdian 
etxebizitzatik irten ezean, interesdunari eskatuko zaio irten dadila 10 egun pasatu baino lehen. 
Errekerimendu hori jaso arren onuradunak etxebizitza uzten ez badu, administrazio bidetik 
utzaraziko zaio, eta alkateak ohartaraziko dio beste bost egunen buruan etxebizitza hustuko 
dutela. Ezarritako egunean Udalbatzak bere kabuz utzaraziko dio etxebizitza alkateak sinatutako 
agindu baten bitartez.

6. Etxebizitza utzarazteak edo ondasunak biltzeak eragindako gastuak kaleratutakoaren 
konturakoak izango dira. Udalbatzak kaleratzea egiteko gastuak ordaintzeko nahikotzat jotako 
ondasunak gordeko ditu, eta premiamendu prozeduraz besterendu ahalko ditu.
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III. GIZARTE ETXEBIZITZAK

11. artikulua. Gizarte errentamendurako betekizunak eta baldintzak

1. Gizarte etxebizitza bat gizarte errentamenduan hartu nahi duen pertsonak edo familia 
unitateak eskaera formalizatu behar du Arraia-Maeztuko Udalaren Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan 
(eredua ordenantza honen III. eranskinean dago). Eskatzaileak jarraian adierazitako kasuetako 
batean egon behar dira.

Eskaerarekin batera aipatutako eranskinean adierazitako agiriak aurkeztu behar dira.

2. Pertsona fisikoek eskatu ahalko dute gizarte etxebizitza baten gizarte errentamendua, 
beraientzat edo familia unitatearentzat, bizi duten egoera dela medio alokairuko etxebizitza 
lortu ezin badute eta betekizun hauek betetzen badituzte:

a. Adinduna izan behar da (adingabea bada, emantzipatuta egon behar da) eta ezin da egon 
ezgaituta kontratuak sinatzeko Kode Zibilaren arabera.

b. Espainiako nazionalitatea daukala frogatu behar du, edo legezko egoitza Espainian 
daukala, eta gauza bera egin behar dute familia unitateko gainerako kide guztiek ere.

c. Arraia-Maeztuko udalerriko auzotarra izan behar da; hori frogatzeko biztanleen erroldako 
inskripzioa aurkeztu behar du, erroldatuta gutxienez hilabete egon dela adierazten duena, edo 
lan kontratua eduki behar du Arraia-Maeztun edo Kanpezu-Arabako Mendialdeko Kuadrillako 
udalerri batean.

d. Eskatzailearen familia unitateko ezein kide ezin da izan etxebizitza baten jabea, ezin du 
eduki etxebizitza bat errentatuta, ez haren gaineko jabari osoa, ez etxebizitza bat erabiltzeko 
edo baliatzeko eskubide erreala, 100 kilometroko radio batean. Hala ere, aurreko betekizuna 
ez da aplikatuko epai baten bidezko banantzea edo dibortzioa dela eta familiaren egoitza den 
etxebizitzaren erabilera esleitu ez bazaio.

e. Udal zergen ordainketa egunean izatea eta Arraia-Maeztuko Udalarekin ordaindu gabeko 
zorrik ez izatea, ezein kontzeptu dela medio; bestela, egoera justifikatu beharko da; Udaleko 
Osoko Bilkurak egoera erregularizatzea aztertuko du.

f. Beraren sarrerak ezin dira izan ordenantza honetan ezarritako gehienekoak baino gehiago 
eta gutxienekoetara heldu behar dira, 13. artikuluko 4. idatz zatian ezarritako kasuan izan ezik.

g. Beharrizan egoera egiaztatzeko Gizarte Zerbitzuek eskatzen dituzten agiri guztiak aurkeztu 
behar ditu, errentaren zenbatekoa zehazteko balorazio teknikoa egiteko.

3. Aurreko baldintzetako bat betetzen ez bada, eskaera ez da onartuko.

Gainera, eskatzaileak zerbait faltsutzen badu baldintzetako bat betetzeko, etxebizitzaren 
erabileraren lagapena bertan behera geratuko da.

12. artikulua. Familia unitatea

1. Ordenantza honen ondorioetarako hauexek dira eskatzailearen familia unitateko kideak:

a) Ezkontidea edo izatezko bikotekidea

b) Adingabeko seme-alabak familia unitateko parte izango dira, baldin eta eskatzaileak 
frogatzen badu haien legezko zaintza eta babespena dauzkala. Salbuespena: desegin gabeko 
ezkontza edo izatezko bikoteen seme-alabak familia unitate berekotzat joko dira.

c) Eskatzaileak eskatuta, eskaera aurkeztu aurreko bi urteetan gutxienez gurasoekin bizi izan 
diren pertsona adindun ezkongabeak haren familia unitateko kidetzat hartu ahal izango dira.

2. Ondoko hauek ere eskatzailearen familia unitateko kidetzat hartuko dira:

a) Eskatzailearen neba-arrebak, baldin eta adingabeak badira, edo ezgaiturik badaude, guztiz 
zein modu iraunkorrean, eta hark badauka haien legezko tutoretza eta adinez nagusia bada.



2017ko ekainaren 5a, astelehena  •  63 zk. 

7/23

2017-01894

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

b) Eskatzailearen aurrekoak, zuzenak zein ezkontza bidezkoak, baldin eta berarekin bizi izan 
badira bi urtean jarraian gutxienez eta etxebizitzarik ez badute edo beren borondatez kanpoko 
arrazoiengatik kendu badiete.

c) Familia harrera (iraunkorra zein adopzioaren aurrekoa) dela bide eskatzailearekin bizi diren 
adingabeak eta ezgaituak, baldin eta haien legezko tutorea edo zaintzailea bada.

d) Familia unitatean kide bat bakarrik badago eta bera beste pertsona baten laguntza be-
har duen ezindua bada (hori modu egokian frogatu behar da), laguntzailea unitateko kidetzat 
hartuko da.

13. artikulua. Gizarte beharrizana frogatzeko bete beharreko betekizun ekonomikoak. Ge-
hieneko eta gutxieneko sarrerak

1. Familia unitate bat gizarte beharrizanean dagoela ulertuko da urteko sarrera haztatuak 
hogeita bat mila (21.000,00) euro baino gehiagokoak ez badira.

2. Nolanahi ere, gizarte beharrizanak asetzeko etxebizitza baten erabilera lagapenaren onu-
radun izateko, urteko sarrera haztatuak gutxienez hiru mila (3.000,00) eurokoak direla frogatu 
behar da.

3. Bizikidetza unitatearen urteko sarrerak kalkulatzeko etxebizitzan biziko diren unitateko 
kide guztiek eskaera aurkezten den ekitaldi ekonomikoan lortutako diru kopuruak zenbatuko 
dira: lanaren etekinak; jarduera ekonomikoen, lanbide ekonomikoen eta arte jardueren eteki-
nak; bekak; langabezia prestazioak; langabezia pentsioak edo sorospenak; ezkontide ohiaren 
konpentsazio pentsioak; korrituak eta errentak.

Gainera, eskaera aurkeztu aurreko ekitaldi ekonomikoari dagokion errenta aitorpenaren 
kopia aurkeztu behar da. Aitorpen hori aurkeztu beharrik ez dutenek Ogasunaren ziurtagiri 
negatiboa aurkeztu behar dute.

Urteko sarreren guztirako zenbatekoa etxebizitzan biziko diren bizikidetza unitateko kideen 
kopuruaren arabera haztatuko da:

Kide bat 1,00
2 kide 0,90
3 kide 0,80
4 kide 0,70
5 kide 0,60
6 kide 0,50
7 kide edo gehiago 0,40

Sarreren haztapenak ez du eragingo inolaz ere eskaera bertan behera geratzea ordenantza 
honetan ezarritako gutxieneko sarreren zenbatekora ez heltzeagatik.

4. Aparteko kasuetan, nahiz eta gutxieneko sarreretara heldu ez edo gehienekoak gainditu, 
Udalaren Gizarte Zerbitzuek txosten batean frogatu ahal izango dute familia unitateak gizarte 
beharrizanak dituela eta gizarte etxebizitza baten errentamenduaren onura jaso dezakeela.

14. artikulua. Kanona: kasu bakoitzean ordaindu beharreko zenbatekoa

1. Gizarte beharrizanetarako etxebizitza baten lagapena jasotzen dutenek kanon bat ordaindu 
beharko diote hilean Udalari higiezina artatzeko eta mantentzeko gastuak eta eraikineko ele-
mentu komunak garbitzeko gastuak estaltzeko.

2. Oro har, altzariz jantzi gabeko etxebizitzengatik hilean ordaindu beharreko kanona ehun 
eta berrogeita hamar (150,00) euro izango da, eta jantzitako etxebizitzengatik berrehun eta 
berrogeita hamar (250,00) euro.
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3. Baldin eta Udalaren Gizarte Zerbitzuek erabakitzen badute kanon orokorra gehiegizkoa 
dela familia jakin batentzat, inguruabar familiarrak eta ekonomikoak kontuan harturik, kanon 
txikiagoa ezarriko du orokorrari 0,6ko koefizientea aplikatuta. Honek araubide berezia ekarriko 
du. Kasuren batean Gizarte Zerbitzuek kanon zuzendua ere gehiegizkotzat joz gero, beharrizan 
bereziaren araubidea ezarriko da eta 0,3ko koefiziente zuzentzailea aplikatuko zaio.

4. Araubide horiek Udalaren Gizarte Zerbitzuek aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta 
beharrizan egoera baloratu ondoren finkatuko dira. Urtero aztertu beharko dira unitatearen 
inguruabar familiarren edo ekonomikoen aldaketen arabera.

15. artikulua. Prozedura

1. Gizarte etxebizitza bat errentatzeko eskaera jaso ondoren Udalaren Gizarte Zerbitzuek 
eskatzaileen egoera baloratuko dute txosten batean (egoera pertsonala, familiarena eta eko-
nomikoa) eta hilean ordaindu beharreko kanona proposatuko dute aurreko artikuluan ezarri-
takoarekin bat etorriz.

2. Udalaren Gizarte Zerbitzuek txostena eman ondoren kasuan kasuko batzorde informa-
tiboak beste txosten bat egingo du, eta gero Udaleko Osoko Bilkurak ebazpena emango du 
gizarte errentamendua baimentzeko. Ebazpenean kanona zehaztuko da.

3. Gizarte etxebizitza presaz behar bada, lehenbizi Udalaren Gizarte Zerbitzuek presakota-
suna egiaztatu behar dute txosten batean eta gero Alkatetzak dekretu baten bitartez baimena 
eman ahal izango du gizarte etxebizitza okupatzeko. Ondoren aurreko artikuluan azaldutako 
prozedurari ekingo zaio behin betiko ebazpenerako. Udalbatzaren hurrengo osoko bilkuran 
gizarte errentamenduaren aldeko behin betiko ebazpena eman ezean, 5. artikuluko 4. idatz 
zatian gizarte larrialdietarako etxebizitzarako ezarri dena egingo da.

16. artikulua. Gasteiz-Lizarra errepideko 1. zenbakiko eraikinera (“Casa-Cuartel” zaharra) 
sarbidea izateko balorazio irizpideak

1. Onuradun izateko bete beharreko guztiak betetzen dituzten hainbat familia unitatek aur-
kezten badute eskaera eta ez badago denentzako beste gizarte etxebizitzarik, ondoko irizpide 
hauek aplikatuko dira onuradunen arteko lehentasuna finkatzeko.

a) etxebizitzan bizitzeko asmoa duten familia unitateen artetik urtean diru sarrera haztatu 
txikiena duenaren alde egingo da.

b) Pertsona gehien dituena (eskatzailearekin bizi ohi diren seme-alabak eta gainerako ahai-
deak, haren kargura daudenak)

c) Unitateko kideen ezintasun edo gaixotasun egoerak

(Irizpide horiek aintzat hartuko dira emakida “ezarritako ordenan” lehenesteko, hau da, 
lehenengo eta behin dirusarrera gutxienari erreparatuko zaio, bigarrenik elkarrekin bizi diren 
pertsona kopuruari, eta, hirugarrenik, gaixotasun edo ezintasun egoerei).

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, etxebizitzaren arloan indarrean dagoen 
araudiak etxebizitzen gainokupazioari buruz xedatutakoa beteko da, eta ez zaio hainbat kideko 
familia unitate bati etxebizitza errentan emango baldin horrek gainokupazioa badakar.

17. artikulua. Herreria kaleko 9. zenbakiko etxebizitzetara sarbidea izateko balorazio irizpi-
deak. Estalkipeko solairuak, eskuinekoa. (Atikoak)

Etxebizitzen erabileraren onuradun izateko baldintzak betetzen dituzten hainbat familia uni-
tatek aurkezten badute eskaera eta ez badago denentzako beste etxebizitzarik, errentamendu 
soziala emateko irizpide hauek hartuko dira kontuan:

a.) 35 urtetik behera izatea: 2 puntu

b) Familia kargak: 1 puntu
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c) Berdinketa egonez gero: erroldan antzinatasunik handiena duenaren alde egingo da

d) Berdinketa egonez gero: etxebizitzan biziko den familia unitatearen urteko dirusarrera 
haztatu gutxien.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, etxebizitzaren arloan indarrean dagoen 
araudiak etxebizitzen gainokupazioari buruz xedatutakoa beteko da, eta ez zaio hainbat kideko 
familia unitate bati etxebizitza errentan emango baldin horrek gainokupazioa badakar.

18. artikulua. Esleipena ukatzea

1. Gizarte beharrizanetarako etxebizitza baten lagapena ukatuko da ordenantza honetan 
ezarritako betekizunak ez betetzeagatik eta haien inguruko datu faltsuak emateagatik.

2. Gainera, nahiz eta betekizunak bete, lagapena ukatuko da Udalaren Gizarte Zerbitzuek 
txosten batean adierazten badute ondokoetako bat gertatzen dela.

a) Eskatzaileak gizarte esku hartzeko zerbitzuekin ez kolaboratzea

b) Ordenantza honetan ezarritako dokumentazioa ez aurkeztea edo Gizarte Zerbitzuek 
eskatzen dituzten agiri osagarriak aurkezteari uko egitea

c) Beharrizan egoera ez frogatzea

19. artikulua. Epea

1. Gizarte etxebizitzen errentamenduak urtebete iraungo du.

2. Kontratuan ezarritako aldia amaitutakoan berez amaituko da etxebizitza okupatzeko es-
kubidea.

3. Maizterrak beste gizarte etxebizitza bat errentatzeko eskatu ahal izango du; horretarako 
eskaera gehienez ere errentamendua amaitu baino hilabete lehenago aurkeztu behar da. Es-
kaera berriarekin batera bidezko agiri guztiak aurkeztu beharko dira.

Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, Gizarte Zerbitzuek erabakiko dute beste 
gizarte etxebizitza bat errentatzeko kontratua esleitu dakiokeen eskatzaileari, eta hala bada, 
errenta finkatuko dute.

Beharrizan egoera frogatzen ez bada, beste errentamendu kontratu bat esleitzea ukatuko 
da, eta ondorioz aurreko kontratua azkendu dela eta etxebizitza hilabete pasatu baino lehen 
utzi behar dela jakinaraziko zaio eskatzaileari.

Ordenantzan ezarritako betekizunak ez betetzea, beharrezko agiri guztiak ez aurkeztea, eta 
gizarte esku hartzeko zerbitzuei ez laguntzea beste kontratu bat ukatzeko arrazoi izango dira.

20. artikulua. Kontratua sinatzea

Etxebizitza benetan okupatu baino lehen maizterrek gizarte errentamenduaren kontratua 
sinatu behar dute. Kontratuaren eredu normalizatua IV. eranskinean dago.

21. artikulua. Maizterren eskubideak eta betebeharrak

— Maizterrak errentatutako etxebizitzan bizi behar dira, hau da, ohiko etxebizitza moduan 
erabili behar dute. Gainera, etxebizitza eta bertako altzariak ondo erabili behar dituzte eta sartu 
direnean egon diren bezala zaindu behar dituzte.

— Maizterraren kargura izango dira etxebizitzaren eta bertako altzarien eta gainerako gauza 
guztien garbiketa, bai eta eraikineko korridorearen, eskaileraren eta atariaren garbiketa ere (hau 
txandaka egingo dute etxebizitza guztietako maizterrek), aparteko kasuetan izan ezik: agerikoa 
denean maizterrak ezin duela garbiketa bere kargu hartu (Udalaren Gizarte Zerbitzuek baloratu 
behar du).
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— Etxebizitzan kalteren bat aurkitzen bada, onuradunaren erabilpen okerrak edo ardura-
gabekeriak sortua, berak ordaindu beharko ditu konponketaren edo pieza berriaren gastuak.

— Onuradunek kontratuan ezarritako konpromisoak eta ordenantza honetan ezarritako be-
tebeharrak bete behar dituzte, eta etxebizitzan bizi diren artean elkarbizitza arauei lotu behar 
zaizkie.

— Hilero, errentamenduaren kanona eta jasotzen dituzten zerbitzuen fakturak (argia, ura, 
zabor bilketa...) ordaindu behar dituzte aldez aurretik.

— Gizarte larrialdiko pisuko okupatzaileek animaliak izan ahalko dituzte, betiere auzokideei 
enbarazu egiten ez badiete; espazio komunetatik ezingo dira solte ibili. Ezingo dituzte material 
arriskutsuak edota higienearen aurkako materialak bildu. Ezin dute etxebizitzaren giltzen ko-
piarik egin, ezta eduki ere, ez eta beste batzuei utzi ere.

— Eskaeran ageri diren unitateko kideak soilik bizi daitezke errentatutako etxebizitzan. Arau 
hau ez betetzeak kontratua suntsitzea ekarriko du, aparteko kasu berezietan izan ezik (Udalaren 
Gizarte Zerbitzuek baloratu beharko dituzte). Hala gertatuz gero, ordaindu beharreko kanona 
berrikusiko da ahaidetasun gradua eta beste inguruabar batzuk aintzat hartuta. Horiek guztiak 
Udaleko Osoko Bilkurak baloratuko ditu Gizarte Zerbitzuek egindako txostena aztertu ondoren.

— Etxebizitza ezin eman izango da azpierrentan, ez eta beste batzuei laga ere, ez osorik ez 
zati bat, Udalak berariazko baimena eman ezean. Hau ez betetzeak kontratuaren suntsiarazpena 
ekarriko du.

— Etxebizitzan ezin da egin obrarik bertan bizi direnen ekimenez. Instalazioetan matxurarik 
gertatuz gero, berehala jakinarazi behar zaio Udalari.

— Maizterra ohartzen bada egonaldiak arazoren bat sortu duela gizarte beharrizanetarako 
etxebizitzan, konpontzeko kudeaketak egin behar ditu.

— Familia unitatearen sarreretan edo inguruabarretan gertatzen diren aldaketa guztien berri 
eman behar diete Udalaren Gizarte Zerbitzuei.

22. artikulua. Gizarte errentamenduaren kontratua azkentzea Ebazpena

1. Gizarte etxebizitzaren gizarte errentamendua bertan behera geratuko da esleipenean 
ezarritako aldia, edo, hala badagokio, berariaz ezarritako azken luzapena amaitutakoan.

Onuradunak berak eskatuta ere azkenduko da.

2. Egonaldia amaitutakoan onuradunek etxebizitzaren giltzak eman behar dizkiote 
Arraia-Maeztuko Udalari.

23. artikulua. Kontratua azkentzeko arrazoiak

1. Udalak gizarte errentamenduaren kontratua azkentzea erabaki dezake administrazio espe-
dientea izapidetuta. Onuradunak 15 egun balioduneko epealdia edukiko du entzunaldi aukera 
baliatzeko.

Kontratua arrazoi hauengatik azkendu daiteke:

— Onuradunaren heriotza

— Kontratua esleitzeko arrazoiak desagertzea (onuradunak etxebizitza eskuratzea, 
ordenantzan ezarritako gehieneko zenbatekoa gainditzen duten baliabide ekonomikoak 
lortzea....).

— Ordenantza honetan ezarritako betekizun edo betebeharretako bat ez betetzea; besteak 
beste, gizarte beharrizana baloratzeko behar diren datuak faltsutzea edo ezkutatzea.

— Etxebizitzatik kanpo hogeita hamabost (35) egun baino gehiago ematea Udalari abisatu 
gabe eta arrazoirik gabe.



2017ko ekainaren 5a, astelehena  •  63 zk. 

11/23

2017-01894

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

— Elkarbizitza arauak ez betetzea, pertsonei edo ondasunei kalte egitea edo gatazkak sortzea 
higiezinean bizi diren pertsonekin.

— Datuak edo agiriak faltsutzea edo ezkutatzea

— Etxebizitzan bizitzeko berariaz baimendutako familia unitateko kide ez diren pertsonei 
etxebizitza erabiltzen uztea, Udalak berariazko baimena eman gabe.

— Hileko kanona edo zerbitzuen gastuak (argia, ura, zaborrak...) ez ordaintzea ordaintzeko 
eskatu denetik bi (2) hilabeteko epean, Udalak, bizikidetza unitatearen egoera berezia aintzat 
hartuta, horretarako baimena eman ezean.

— Zerbitzua desagerraraztea, Udalbatzako kide bat kenduta beste kide guztien aldeko bo-
toekin onartutako osoko bilkuraren erabakiaren bitartez (une honetan 6/7).

24. artikulua. Ebazpenaren ondorioak

1. Etxebizitzaren gizarte errentamenduaren kontratua berez azkendu edo Udalak azkendutzat 
jotakoan onuradunek 24 ordu pasatu baino lehen utzi beharko dute (jaso zutenean zegoen 
bezala utzi ere) eta giltzak Arraia-Maeztuko Udalari eman beharko dizkiote.

2. Aldi horretan etxebizitza Udalaren esku jartzen ez bada, utzarazpenari ekingo zaio. 
Etxebizitza utzarazteko eskumena eta prozedura administratiboak eta laburrak izango dira. 
Horretarako izapideak ordenantza honetako 10. artikuluan ezarri dira.

XEDAPEN GEHIGARRIA 

Herrería kaleko 9. zenbakian dagoen eraikineko lehen solairuko bi etxebizitzak, 1. artikuluan 
xedatutakoaren arabera ordenantza honen xede ez direnak, alokairu librerako dira, zioen azal-
penean azaldu bezala.

Herrería kaleko 9. zenbakiko 1. solairuko eskuineko etxebizitza: sukaldearekin hornitua.

Herrería kaleko 9. zenbakiko 1. solairuko ezkerreko etxebizitza: hutsik.

Beraz, etxebizitza horiek errentamendu zibilerako erabiliko dira eta lizitazio publikoaren bidez 
esleituko dira, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak, sektore publikoko kon-
tratuen legearen testu bateratua onartzen duenak, ezarritako izapideak errespetatuz. Alkateak 
izango du eskumena kontratazioa egiteko eta espedientea izapidetzeko, Legegintzako Errege 
Dekretu horrek bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz.

Dagokion baldintzen agiria hartuko da lizitazioaren oinarritzat, eta agiri horretan zehaztuko 
dira errentamendua (besteak beste, hileko errenta) arautuko duten xedapenak, eta fidantza 
eratzea eskatuko da, hiru hilabeteri dagokion zenbatekoaren baliokide izango dena. Kontratu 
hori hiri errentamenduko kontratua izango da, eta araudi zibilak eta Hiri errentamenduen Legeak 
arautuko ditu haren ondorioak eta ebazpenak.

Errentamendu kontratuak urtebeteko iraupena izango du (1 urte), eta luzatu ahal izango da, 
indarrean diren lege xedapenen arabera.

Baldintzen agirian ezarritakoaren arabera, etxebizitzek esleipendunen bizileku ohiko eta 
iraunkor izan beharko dute, eta hauek izango dira etxebizitzak esleitzeko irizpideak:

— familia zamarik handiena dutenak edo errentan emango den etxebizitzan biziko den fa-
milia unitatean kiderik gehien dutenak, betiere etxebizitzen gainokupazioari buruzko indarreko 
araudia betetzen bada.

— etxebizitzan biziko den familia unitatearen urteko dirusarrera haztatu gutxien

— Berdinketa gertatuz gero: erroldan antzinatasunik handiena dutenak.

Eskatzailearen familia unitateko ezein kide ezin da izan etxebizitza baten jabea, ezin du 
eduki etxebizitza bat errentatuta, ez haren gaineko jabari osoa, ez etxebizitza bat erabiltzeko 
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edo gozatzeko eskubide erreala, 100 kilometroko radio batean. Hala ere, aurreko betekizuna 
ez da aplikatuko epai baten bidezko banantzea edo dibortzioa dela eta familiaren egoitza den 
etxebizitzaren erabilera esleitu ez bazaio.

Urtean 30.000 euro edo gehiagoko diru sarrera garbiak dauzkaten familia unitateentzat, 
errentamenduaren zenbatekoa hileko soldata garbiaren ehuneko hamabostaren parekoa izango 
da, eta errentariek hil bakoitzeko lehenengo zazpi egunen epean ordaindu beharko dute, aurre-
rapenez, errentamendu kontratuan zehaztuko den kontu korrontean.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Indarrean dauden kontratuak ordenantza honetan ezarritakoarekin bat etorriz berrituko dira.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau testu osoa ALHAOn argitaratutakoan jarriko da indarrean, behin betiko 
onartu ondoren.
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I. ERANSKINA

Gizarte larrialdietarako etxebizitza aldi baterako  
okupatzeko eskabidea eta dokumentazioa

Eskatzailea:

Izen-abizenak:...................................................................................................................................

NAN zk:.............................................................................................................................................

Jaioteguna eta jaioterria:................................................................................................................

Helbidea:...........................................................................................................................................

Telefonoa:.........................................................................................................................................

Familia unitatearen kideak:

IZENA ETA ABIZENAK ESKATZAILEAREKIN DUEN 
AHAIDETASUNA ADINA LARRIALDIETARAKO ETXEBIZITZARA 

JOANGO DA (BAI/EZ)

Adierazpena

Bere familia unitatea oraingo ohiko etxebizitzatik irten behar da, eta aterpea behar du be-
rehala. Hauxe da arrazoia:

— Udalak adierazi du ohiko etxebizitza hondamendian dagoela..................................................□

— Familia harreman eramanezinak dira tratu fisiko edota psikiko txarrengatik.........................□

— Ohiko etxebizitza hondatuta dago (sutea, uholdea...).................................................................□

— Bestelako kasuak...........................................................................................................................□

Oharrak:............................................................................................................................................

Horregatik,

Eskatzen du: gizarte larrialdietarako etxebizitza erabiltzeko sarbidea (eskatzen den doku-
mentazioa aurkeztu du)

Maeztun (Araba), 20.............. (e) ko...................................... aren.......... (e)(a) n

Izpta:............................................................................................
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Aurkeztu beharreko agiriak

• Familia unitateko kide guztien NANen fotokopiak eta Familia Liburuarena Errolda eta 
elkarbizitza ziurtagiriak

• Besteren konturako langileek: azken 6 hilabeteetako nominak edo enpresa ziurtagiriak

• Eskaera bat baino gehiago aurkeztuz gero, eskaera aurkeztu aurreko ekitaldi ekonomikoari 
dagokion errenta aitorpenaren kopia

• Erretiratuek edo pentsiodunek: indarrean dagoen urtean jaso beharreko pentsioaren edo 
prestazio ekonomikoaren ziurtagiria

• Norbere konturako langileek: Gizarte Segurantzan urtean kotizatutakoaren ziurtagiria, 
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren altaren fotokopia konpultsatua, BEZaren ordainketa 
egunean dagoela frogatzen duen agiria eta urteko sarreren aitorpen pertsonala.

• Langabeek: EINek egindako ziurtagiria, langabezian dagoela edo enplegua eskatzen ari dela 
adierazten duena eta, behar den kasuetan, aribideko urtean jasotako prestazioen zenbatekoa 
eta jasotzen dauden prestazioena zehazten dituena.

• Sarrerak bermatzeko errenta edota gizarte larrialdietarako laguntzaren onuradunek: emate 
ebazpenaren fotokopia.

• Prekario prozeduretan, baliabide nahikorik eduki ez eta alogera ez ordaintzeagatik abia-
razitako prozeduretan, jabearen beharrizanagatik, hondamendiaren adierazpenagatik eta 
antzekoengatik epai irmoaren bidez agindutako utzarazpenaren frogagiria.

• Banantze edo dibortzioaren epaiaren fotokopia eta hitzarmen arauemailea.

• Errolda eta elkarbizitza ziurtagiriak

• Aparteko gastuen frogagiriak

• Babesgabezia frogatzen duten beste agiri batzuk

• Gizarte larrialdietarako etxebizitzaren eskabidea

• Lagapen alokairuaren kontratua.

• Arabako Lurralde Historikoko Hiriko Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ziurtagiria, 
eskatzailearen eta gizarte larrialdietarako etxebizitzan biziko diren familia unitateko kideen 
izenean.
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II. ERANSKINA

Gizarte larrialdietarako etxebizitza aldi batez okupatzeko kontratua

Maeztun (Araba), 20........... (e) ko......................................... aren............(e)(a) n

Parte hartzen dute

Alde batetik ..................................................... jauna/andrea, Arraia-Maeztuko Udaleko alkatea 
(NAN:..........................). Arraia-Maeztu Udalaren izenean eta haren ordezkari gisa jardun du, 
kontratu hau sinatzeko ahalmena baitauka osoko bilkurak ............................(e)(a) n hartutako 
erabakiaren bidez.

Beste alde batetik,...................................................... jauna/andrea, (NAN:..........................), bere 
izenean eta bere ordezkari gisa jardun du.

Nire aurrean, idazkaria naizen aldetik, eta egintzaren fedea eman dut

Aurrekariak

1. Arraia-Maeztuko Udalak gizarte larrialdietarako etxebizitza kudeatzen du; beraren helburua 
hauxe da: etxerik gabe geratu ondoren laguntza presaz behar duten pertsonek edota familiek 
aterpea edukitzea.

2...................................................jauna/andrea, udal kudeaketako etxebizitza horren lagapena 
aldi baterako emateko eskatu du.

3. Udalaren Gizarte Zerbitzuek eskatzailearen beharrizan egoera egiaztatu dute. Eskatzaileak 
badaki lagapena aldi baterako dela.

4. Aldeek kontratua sinatzeko eta beren burua behartzeko ahalmena onartu diote elkarri eta 
kontratu hau sinatu dute.

Klausulak

Lehenengoa: Arraia–Maeztuko Udalak................................................. jaunari/andreari gizarte 
larrialdietarako etxebizitza aldi baterako okupatzeko baimena eman dio, eta honek okupazioa 
onartu du dokumentu honetan jasotako baldintzetan.

Bigarrena: Aldi baterako okupazio epea sei hilabetekoa izango da, kontratu hau sinatzen 
den unetik zenbatzen hasita;............................................................. jaunak/andreak badu horren 
berri eta onartu egin du. Nolanahi ere, etxebizitza lehenbailehen uzteko beharrezko kudeaketak 
egiteko konpromisoa hartu du.

Egoera justifikatuz gero, okupazioaldia luza liteke, salbuespen modura.

Hirugarrena: Lagatako etxebizitza esklusiboki...............................................................................
jaunak/andreak eta larrialdi egoera pairatu zuen familia unitateak okupatuko du.

Laugarrena: Lagapen hartzaileak eta bere senideek ezin dute sartu inolako altzaririk 
etxebizitzan, ez etxeko tresnarik; erabilera pertsonalekoak bakarrik eraman ditzakete.

Bosgarrena:................................................. jaunak/andreak.................. euroko kanona 
ordaintzeko konpromisoa hartu du hilean gizarte larrialdietarako etxebizitzaren mantentze eta 
kontserbazio lanetarako. Kopuru hori Udalaren bulegoetan ordaindu behar da hileko lehen 15 
egunetan.

Gainera, mantenurako gastuak eta etxebizitzako zerbitzuen gastuak (ura, argia, zaborrak,...) 
ordaindu beharko ditu. Udalak kontsumoen ordainagiriak bidaliko dizkio. Ordainagiri baten 
kopurua sortu den aldian etxebizitzan onuradun bat baino gehiago bizi izanez gero, kopurua 
denen artean hainbanatuko da.
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Seigarrena:........................................... jaunak/andreak berariaz onartzen du aipatutako 
etxebizitza jaso duela kontratuari erantsitako inbentarioan adierazten diren altzariak eta tresnak 
egoera onean daudela, eta konpromisoa hartu du halaxe mantentzeko. Kontratua amaitutakoan 
etxebizitza eta barruko altzari eta tresna guztiak jaso dituen moduan utzi behar ditu.

Etxebizitzan kalteren bat aurkitzen bada, onuradunaren erabilpen okerrak edo arduragabe-
keriak sortua, berak ordaindu beharko ditu konponketaren edo pieza berriaren gastuak.

Zazpigarrena:............................... .....................................................jaunak/andreak ezingo du 
inolako obrarik egin lagatako etxebizitzan. Gainera, konponketaren bat eginez gero, Udalari 
jakinarazi behar dio.

Etxebizitzan kalteren bat eginez gero, nahita zein zabarkeriagatik, bertan bizi direnek hartu 
beharko dute erantzukizuna eta konponketa ordaindu beharko dute.

Zortzigarrena:............................................................... jaunak/andreak familia unitateko kideen 
arteko eta haien eta eraikineko gainerako auzokoen arteko elkarbizitzarako arauak bete behar 
ditu, baita auzo erkidegoaren arauak ere.

Bederatzigarrena: Gizarte larrialdietarako etxebizitzaren eta bertako altzarien eta tresnen 
garbiketa onuradunen kargura izango da. Gainera, beraiek eta gainerako etxebizitzetan bizi 
direnek txandaka garbitu behar dituzte eraikineko eskailera, korridoreak eta ataria, aparteko 
kasuetan izan ezik.

Hamargarrena: Onuradunek nahi dutenean utz dezakete etxebizitza itundutako okupazioaldia 
amaitu baino lehen.

Baimenik jaso gabe etxebizitzatik kanpo zazpi egun baino gehiago pasatuz gero, kontratua 
azkenduko da, bidezko arrazoirik izan ezean.

Hamaikagarrena: Udalak eta zerbitzu honen ardura daukan gizarte langileak ez dute bere 
gain hartuko inolako erantzukizunik onuradunek larrialdietarako etxebizitzan utzitako dirua edo 
baliozko gauzak galtzeagatik.

Hamabigarrena: Onuradunek ezin dute egin etxebizitzaren giltzen kopiarik, ez beste pertsona 
batzuei utzi.

Egonaldia amaitutakoan Udalaren bulegoetan utzi behar dituzte giltzak.

Hamahirugarrena: Onuradunek ezin dute eduki animaliarik etxean (txakur gidaria bai), ez 
higienea narriatzen duen materialik, ez material arriskutsurik.

Hamalaugarrena: Gizarte larrialdietarako etxebizitza okupatzeari buruzko ordenantzan eza-
rritako kasuetan Udalak etxebizitza aldi batez okupatzeko baimena baliogabetu dezake ezezta-
penaren bitartez.

Udalak aldi baterako okupaziorako baimena ezeztatzen badu,.................................... jaunak/
andreak Arraia-Maeztuko Udalaren esku jarri beharko du gizarte larrialdietarako etxebizitza eta 
giltzak eman beharko dizkio sei hileko aldia (edo luzapena) amaitu eta aldi baterako okupa-
ziorako eskubidea berez azkentzen den egunean bertan. Baimena okupazioaldia amaitu baino 
lehen ezeztatzen bada, 24 ordu edukiko ditu ezeztapenaren ebazpenaren jakinarazpena jasotzen 
duenetik etxebizitza eta giltzak uzteko. Bestela, utzarazpen administratiboa abiaraziko da.

Hamabosgarrena: ....................................................................................... jaunak/andreak fami-
lia unitatearen sarreretan edo inguruabar familiarretan gertatzen diren aldaketa guztien berri 
Udalaren Gizarte Zerbitzuei emateko konpromisoa hartu du.
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Hamaseigarrena:

Kontratu hau administratiboa da, kokatutako higiezinaren izaera zerbitzu publikoari eta ja-
bari publikoari lotuta dagoelako, eta kontratu klausula propioen arabera arautuko dira, gizarte 
larrialdietarako etxebizitza arautzeko udal ordenantzaren bitartez;....................................... jaunak/
andreak aipatutako ordenantzaren berri duela eta onartzen duela adierazi du; horietan jaso 
gabekoari dagokionez,....................................... jaun/andrearen eta Udalaren arteko harremanak 
toki araubidearen arabera arautuko dira, gizarte zerbitzu baten prestazioaren helburuari erre-
paratuz. Nolanahi ere, aurrekoaren aurkakoa ez bada, zuzenbide zibileko araudian jasotakoa 
aplikatu ahalko da.

Arraia-Maeztuko Udalak administrazio arautegiak udalei emandako ahalmenak edukiko 
ditu, eta horri esker, herritarren onura kontuan edukita, ordenantza honen xede diren kontra-
tuak interpretatu eta aldatu ahal izango ditu, eta haiek direla eta Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikziora eramaten diren auzi guztiak ebatzi ahal izango ditu.

Adierazitako guztiarekin bat datozela frogatzeko eta hitzarmena erabat berresteko, kontratua 
lehen adierazitako tokian eta egunean sinatu dute.
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III. ERANSKINA

Gizarte etxebizitzaren gizarte errentamenduaren eskabidea

Izen-abizenak:...................................................................................................................................

NAN zk:.............................................................................................................................................

Jaioteguna eta jaioterria:................................................................................................................

Helbidea:...........................................................................................................................................

Telefonoa:.........................................................................................................................................

Familia unitatearen kideak:

IZENA ETA ABIZENAK ESKATZAILEAREKIN DUEN 
AHAIDETASUNA ADINA GIZARTE ETXEBIZITZARA JOANGO DA

(BAI / EZ)

Adierazpena

1. Bere familia unitatea oraingo ohiko etxebizitzatik irten behar da (helbidea:...........................) 
arrazoi honegatik:........................................... (arrazoiak zehaztu, utzarazpena ordainketa faltagatik, 
lantokia aldatzea, etab.).

2. Bizikidetza unitateko inork ez dauka etxebizitzarik Estatuan.

3. Unitatearen inguruabarrak direla eta, ezin dute alokatu etxebizitzarik merkatu askean.

Oharrak:

..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Horregatik guztiagatik hauxe eskatzen du:

Arraia-Maeztuko udalerriko gizarte beharrizanetarako etxebizitza bat erabiltzeko baimena.

Maeztun (Araba), 20................ (e) ko......................................... aren...... (e)(a) n

Izpta:.......................................................................................................................
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Aurkeztu beharreko agiriak

1. Familia unitateko kide guztien NANen fotokopiak eta Familia Liburuarena. Errolda eta 
elkarbizitza ziurtagiriak

2. Eskatzailearen eta familia unitateko gainerako kideen sarreren frogagiriak.

a) Agiri hauek aurkeztu behar dira:

• Besteren konturako langileek: azken 12 hilabeteetako nominak edo enpresa ziurtagiriak.

• Erretiratuek edo pentsiodunek: indarrean dagoen urtean jaso beharreko pentsioaren edo 
prestazio ekonomikoaren ziurtagiria.

• Norbere konturako langileek: Gizarte Segurantzan urtean kotizatutakoaren ziurtagiria, 
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren altaren fotokopia konpultsatua, BEZaren ordainketa 
egunean dagoela frogatzen duen agiria eta urteko sarreren aitorpen pertsonala.

• Langabeek: EINek egindako ziurtagiria, langabezian dagoela edo enplegua eskatzen ari dela 
adierazten duena eta, behar den kasuetan, aribideko urtean jasotako prestazioen zenbatekoa 
eta jasotzen dauden prestazioena zehazten dituena.

• Sarrerak bermatzeko errenta edota gizarte larrialdietarako laguntzaren onuradunek: emate 
ebazpenaren fotokopia.

b) Behar izanez gero, bizikidetza unitateko kideen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zer-
garen azken ekitaldiko aitorpena (jatorrizkoa eta fotokopia bat). Aitorpen hori aurkeztu beharrik 
ez dutenek Ogasunaren ziurtagiri negatiboa aurkeztu behar dute.

3. Unitatean ezindurik edo gaixorik egonez gero, ezintasun graduaren ziurtagiria edo ezin-
tasuna dakarren gaixotasuna frogatzen duen agiri ofiziala aurkeztu behar da.

4. Beharrezkoa izanez gero, beste erakunde batek kontzeptu beragatik laguntzarik ematen 
ez diolako zinpeko aitorpena, eskatzaileak sinatua.

5. Prekario prozeduretan, baliabide nahikorik eduki ez eta alokairua ez ordaintzeagatik abia-
razitako prozeduretan, epai irmoaren bidez agindutako utzarazpenaren frogagiria.

6. Behar den kasuetan, banantze edo dibortzioaren epaiaren fotokopia eta hitzarmen araue-
mailea.

7. Arabako Lurralde Historikoko Hiriko Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ziurtagiria, 
eskatzailearen eta etxebizitzan biziko diren familia unitateko kideen izenean.
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IV. ERANSKINA

Gizarte etxebizitzaren errentamendu kontratua

Maeztun (Araba), 20............... (e) ko................................... aren.............. (e)(a) n

Parte hartzen dute

Alde batetik,...................................................... jauna/andrea, Arraia-Maeztuko Udaleko alkatea 
(NAN:..........................). Arraia-Maeztu Udalaren izenean eta haren ordezkari gisa jardun du, 
kontratu hau sinatzeko ahalmena baitauka osoko bilkurak.............................(e)(a) n hartutako 
erabakiaren bidez.

Beste alde batetik,...................................................... jauna/andrea (NAN:..........................); bere 
izenean eta bere ordezkari gisa jardun du.

Adierazten dute

Lehenengoa. ARRAIA-MAEZTUko Udalak etxebizitza bat dauka helbide honetan: Maeztu, 
........................................

Bigarrena. Bidezko administrazio espedientea izapidetu ondoren organo eskudunak baimena 
eman du aurrean aipatutako gizarte etxebizitza errentatzeko............................. jaunari/andreari.

Horregatik, aldeek kontratu hau formalizatzeko legezko gaitasuna onartu diote elkarri eta 
ondoren azalduko dena itundu dute nire aurrean (nik,...………jaunak/andreak, Udaleko idazkaria 
naizen aldetik, fede eman dut).

Hitzartu dute

Lehenengoa. Xedea

Arraia-Maeztuko Udalak aurreko idatz zatian azaldutako etxebizitza errentatuko dio............
.......................................... jaunari/andreari, bertan bizi dadin modu iraunkorrean. Ezin du egin 
bertan lanbide jarduerarik, industria jarduerarik ez bestelakorik, ez zilegi ez den jarduerarik, ez 
eta inolako jarduera kaltegarri, arriskutsu ez osasungaitzik ere.

Behar den kasuetan.................. (errentatutako etxebizitzan altzariak dauzka; altzariak eta 
tresnak kontratu honen I. eranskinean zehaztu dira).

Bigarrena. Aldia

1. Etxebizitzaren gizarte errentamenduak urtebete iraungo du agiri hau sinatzen den egunetik 
zenbatzen hasita.

2. Kontratuan ezarritako aldia amaitutakoan maizterrak 24 ordu edukiko ditu kontratua 
mugaeguneratzen denetik etxebizitza Udalaren esku uzteko, eta utzi ere jaso zuenean egon 
zen egoera berean, eta giltzak Udalaren bulegoetara eramateko. Giltzak utzitakoan Udalaren 
langileek etxebizitza eta bertako altzariak eta tresnak okupazioaldia hasi zenean bezala dau-
dela begiratuko dute. Hala badaude, fidantza itzuliko zaio maizterrari, baldin eta kanona eta 
etxebizitzaren gastuak ordaindu baditu.

Bestela, kontratua likidatzeko espedientea abiaraziko da, maizterrari entzunaldia eskainita, 
kontratuko betebeharrei erantzuteko jarritako fidantzatik zenbat atxiki behar den argitzeko.

3. Kontratuaren indarraldian, maizterrak noiznahi utz dezake bertan behera. Hori egiteko, 
gutxienez bi hilabete lehenago jakinarazi behar dio Udalari idatziz. Bestela, jarritako fidantza 
atxikiko da.

4. Maizterrak beste gizarte etxebizitza bat errentatzeko eskatu ahal izango du; horretarako 
eskaera gehienez ere kontratuaren indarraldia amaitu baino hilabete lehenago aurkeztu behar 
da. Eskaera berriarekin batera bidezko agiri guztiak aurkeztu beharko dira.
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Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren Gizarte Zerbitzuek erabakiko dute beste gizarte 
etxebizitza bat errentatzeko kontratua esleitu dakiokeen eskatzaileari, eta hala bada, errenta 
finkatuko dute.

Beharrizan egoera frogatzen ez bada, beste errentamendu kontratu bat esleitzea ukatuko 
da, eta ondorioz aurreko kontratua azkendu dela eta etxebizitza hilabete pasatu baino lehen 
utzi behar dela jakinaraziko zaio eskatzaileari.

Beste kontratu bat ukatzeko arrazoi izango dira: gizarte etxebizitzei buruzko ordenantzan eza-
rritako betekizunak ez betetzea, beharrezko agiri guztiak ez aurkeztea, eta gizarte esku hartzeko 
zerbitzuei ez laguntzea.

Hirugarrena. Kanona

1. Maizterrak gizarte errentamenduagatik Udalari ordaindu beharreko kanona................... 
eurokoa da. Kopuru hori errentamenduaren datatik aurrera ordaindu behar da, aldez aurre-
tik, hileko zazpi egunetan, errentatzaileak adierazitako banku kontuan. Sarreraren frogagiria 
ordainagiritzat erabiliko da.

Laugarrena. Gastu orokorrak eta banakako zerbitzuak. Zergak

1. Maizterraren kargura izango dira errentatutako etxebizitzaren zerbitzu eta hornidura guz-
tiek eragiten dituzten gastuak (energia elektrikoa, gasa, berokuntza, ura, zaborren bilketa, sa-
neamendua, telefonoa, etab.).

(Berokuntzaren eta ur beroaren gastuak kontagailuen irakurketen emaitzen arabera likida-
tuko dira).

2. Aldeek berariaz hitzartu dute maizterrak Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren zenbateko 
osoa ordaindu behar diola errentatzaileari; horren urteko zenbatekoa.................. euro izan da 
kontratua sinatu denean.

Bosgarrena. Erabilera eta mantentzea

1. Maizterrak itundutako xederako erabili behar ditu etxebizitza eta bertako altzariak eta tres-
nak, hau da, familia unitatearen ohiko egoitza moduan. Denak ere egoera onean eta bizitzeko 
moduan jaso ditu, eta hala mantendu behar ditu bere kargura, eta beharrezko konponketa 
guztiak egin behar ditu. Gainera, etxebizitzan eta bertako altzari edo tresnetan gertatzen diren 
kalte guztien erantzulea izango da, bai eta hirugarrenek jasaten dituzten kalteena ere bai.

2. Maizterrak ezingo dio eskatu Udalari ezer hobetzeko, ez etxebizitzan ezer jartzeko. Izan 
ere, kontratua formalizatu aurretik etxebizitza aztertu ahal izango du, nola dagoen eta nolako 
altzariak dituen jakingo du, baita onartu ere. Eraikinean hainbat etxebizitza daudenez, eraikineko 
atartea, korridoreak eta ataria denen artean garbitu behar dituzte txandaka, aparteko kasuetan 
izan ezik.

3. Etxebizitza itundutako xederako erabiltzeko zerbait konpondu behar bada, maizterrak 
ahalik azkarren jakinarazi behar dio Udalari. Horrelakoetan maizterrak etxebizitzaren egoeraren 
froga eman behar dio Udalari, berak zein izendatutako teknikariek prestatua. Maizterrak noiznahi 
egin ahal izango ditu presazko konponketak etxeak kalterik ez izateko, Udalari jakinarazi eta 
gero. Udalak ez ditu ordainduko maizterraren edo berarekin bizi direnen erruz gertatzen diren 
narriadurak konpontzeko obren erantzukizunik izango.

4. Maizterraren kargura izango dira etxebizitzaren ohiko erabilerak dakarren higaduraren 
ondorioz egin beharreko konponketa txikiak.

5. Errentatzailearen idatzizko baimena eduki ezean, maizterrak ezingo du egin etxebizitza edo 
bertako gauzarik aldatzen duen obrarik, ez eta etxebizitzaren egonkortasuna edo segurtasuna 
narriatzen duen obrarik ere.
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Obrarik eginez gero, finkaren onurarako izango da eta maizterrak ez du edukiko ordainik 
jasotzeko eskubiderik.

6. Kontratu honen xede den etxebizitzan ezin da eduki etxeko animaliarik (txakurrak, katuak 
eta beste), ez inguruan, ez eskaileretan. Debeku hau ez betetzeak kontratua azkentzea ekarriko 
du. Txakur gidariak salbuetsita daude.

Seigarrena. Fidantza

Agiri hau sinatzearekin batera maizterrak bi hileko alokairuko fidantza eman dio Udalari. 
Kopuru horrekin kontratuko betebeharrak eta gizarte etxebizitzen erabilera eta funtzionamendua 
arautu dituen udal ordenantzan ezarritakoak betetzea bermatuko da. Fidantza ez da itzuliko 
kontratua erabat likidatu arte, etxebizitza altzari eta tresna guztiekin utzi arte, jasotzen direnean 
egon diren bezala eta ezarritako epealdian. Nolanahi ere, betebeharren ondoriozko kalte-ordai-
nik handiena ezarri ahal izango zaio.

Zazpigarrena. Lagapena eta azpierrentamendua

Errentatzaileak idatziz berariazko baimena eman ezean, maizterrak ezingo du laga etxebizitza, 
ez osoa, ez zati bat, ez beste inori azpierrentan eman, ezta etxebizitza barruko tresnarik ere. 
Debeku hau ez betetzeak kontratua azkenduko du.

Zortzigarrena. Kontratua azkentzeko arrazoiak

1. Kontratua ondoko arrazoiengatik azkenduko da:

— Onuradunaren heriotza

— Kontratua esleitzeko arrazoiak desagertzea (onuradunak etxebizitza eskuratzea, 
ordenantzan ezarritako gehieneko zenbatekoa gainditzen duten baliabide ekonomikoak 
lortzea....)

— Ordenantza honetan ezarritako betekizun edo betebeharretako bat ez betetzea; besteak 
beste, gizarte beharrizana baloratzeko behar diren datuak faltsutzea edo ezkutatzea.

— Etxebizitzatik kanpo hogeita hamabost (35) egun baino gehiago ematea Udalari abisatu 
gabe eta arrazoi justifikaturik gabe.

— Elkarbizitza arauak ez betetzea, pertsonei edo ondasunei kalte egitea edo gatazkak sortzea 
higiezinean bizi diren pertsonekin.

— Datuak edo agiriak faltsutzea edo ezkutatzea.

— Etxebizitzan bizitzeko berariaz baimendutako familia unitateko kide ez diren pertsonei 
etxebizitza erabiltzen uztea, Udalak berariazko baimena eman gabe.

— Hileko kanona edo zerbitzuen gastuak (argia, ura, zaborrak...) ez ordaintzea ordaintzeko 
eskatu denetik bi (2) hilabeteko epean, Udalak, bizikidetza unitatearen egoera berezia aintzat 
hartuta, horretarako baimena eman ezean.

— Zerbitzua ezabatzea, Arraia-Maeztuko Udalbatzaren osoko bilkurak erabakita.

2. Maizterrak bere betebeharretako bat betetzen ez badu, Udalak eskubidea edukiko du 
hura betetzeko eskatzeko edo kontratua azkentzeko administrazio espediente baten bitartez 
(maizterrak entzunaldia edukiko du).

Bederatzigarrena. Araubide juridikoa

1. Gizarte etxebizitza errentatzeko kontratu hau administratiboa da, etxebizitza dagoen hi-
giezina zerbitzu publikoetarako jabari publikoko ondasuna baita. Kontratua gauzatzeko kon-
tratuko klausulak eta gizarte etxebizitzei buruzko ordenantza aplikatuko dira. Horietan xedatu 
gabeko guztian, Administrazio Zuzenbideko arautegia aplikatuko da, eta modu subsidiarioan 
Zuzenbide Zibileko arautegia aplikatu ahal izango da, aurreko guztiaren aurka ez dagoen zatian.
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2. Arraia-Maeztuko Udalak administrazio arautegiak udalei emandako ahalmenak edukiko 
ditu, eta horri esker, herritarren onura kontuan edukita, ordenantza honen xede diren kontra-
tuak interpretatu eta aldatu ahal izango ditu, eta haiek direla eta Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikziora eramaten diren auzi guztiak ebatzi ahal izango ditu.

Aurreko guztiarekin ados daudela eta onartzen dutela adierazteko, aldeek bi ale sinatu dituzte 
adierazitako tokian eta egunean.
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