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ESKAERA-ORRIA BETETZEKO ARGIBIDEAK  
 

 

ESKAERA-ORRIAREN 1. ETA 2. ATALAK:  
 

1 eta 2 puntuek bizikidetza unitatea osatzen duten edo osatuko duten pertsonen datuen berri 
ematen digute.  

 

A) Eskatzaileak ezinbestean bete behar du erroldatze-baldintza: 
- A laukia: azken 5 urteetan, gutxienez,  Irunen erroldatuta egotea. 
- B laukia: azken 20 urteetan gutxienez 10 urtez Irunen erroldatuta egon 

izana. Orduan, ez da beharrezkoa eskaera- egunean Irungo Biztanleen Udal 
Erroldan izen-emana egotea. 

- C laukia: Gutxienez urtebete (1) eta gehienez 4 urte (biak barne) eramatea 
Irunen erroldatuta. 

- D laukia: Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea. 
 

B) Titular guztiak adinez nagusiak izan behar  dira eta kontuan hartuko dira beren diru-sarrerak. 
 

C) Inola ere ezingo da etxebizitzaren titularra izan bizikidetza unitatekoa ez den pertsonarik.   
 

D) Pertsona bat bera ezingo da bi eskaeratan erregistratua egon.  
 

E) Erregistroan senar-emazte bezala edo izatezko bikote bezala erregistratutako pertsonek babes 
ofizialeko etxebizitza bat eskuratuz gero, titulartasuna partekatu beharko dute. Etxebizitza 
eskuratzeko bidea erosketa izan bada, bien partaidetza-ehunekoak berbera izan beharko du, 
nolaz eta inskribatutako senar-emazteek edo izatezko bikoteak ondasunen banantze-eraentza ez 
daukaten; kasu horretan, etxebizitzaren titulartasunean bakoitzak  duen partaidetza-ehunekoa 
desberdina izan daiteke. 
 

F) Babes publikoko etxebizitza erosketa bidez eskuratu duten bizikidetza unitateko adin nagusiko 
gainerako kide guztiak izango dira etxebizitzaren titularrak, eta partaidetza berbera izango dute, 
zuzeneko odolkidetasunez ahaideak  direnean izan ezik.  
 

G) Mugikortasuna gutxitua duten pertsonentzako egokitutako etxebizitza eskuratuz gero, 
ezinbestean izango dira etxebizitza honen titularrak mugikortasun gutxitu iraunkorra duten 
minusbaliatuak; eta adingabeak edo ezinduak izanez gero, tutoretza edo guraso-ahala dela 
medio, haiek beren ardurapean dituzten pertsonak izango dira titularrak.   

 

H) Babes ofizialaren inguruan indarrean dagoen legeria kontuan hartuta, minusbaliatutzat hartuko 
dira mugikortasun gutxitu iraunkorra duten pertsonak, baldin eta  minusbaliotasun gradua 
aztertzeko, deklaratzeko eta mailakatzeko prozedura arautzen duen 1971/1999 Errege 
Dekretuan, abenduaren 23koan 3. Eranskinean jasotzen dituen minusbaliatuen  artetik, 
eskumena duen organuaren egiaztagiriaren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egiaztagiria) 
honelako egoeraren batean daudela egiaztatzen dutenak baldin badira:   
 

Gurpil-aulkian daudenak (A). 
Derrigorrez, ibiltzeko bi makulu behar dituztenak (B). 
D) eta H) atalei dagokienez 7 puntu edo gehiago batzen dituztenak. 

 

I) Adimen-urrikoen kasuan, horrela joko dira   minusbaliotasun maila aitortu, adierazi eta 
sailkatzeko prozedura arautzen duen abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 1.A 
eranskinaren 15 eta 16 kapituluetan xedatutakoaren arabera hala aitortzen direnak.  

 
 
 

ESKAERA-ORRIAREN 3. ATALA: 
Ikus betekizunen orria (Diru-sarrerak).
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ESKAERA-ORRIAREN 4. ATALA:  

 

Geroago Etxebizitza, Obra Publiko eta Garraio Sailburuaren 2012ko abenduaren 12ko aginduak aldatuko 
2012ko urriaren 15eko Aginduaren 9. artikuluan adierazten dira etxebizitza-beharraren betekizunak 
dituen salbuespenak: 
 

 
1.- Etxebizitza-premia izateko baldintzatik salbuetsita egongo dira indarreko araudian xedatutako 
gainerako baldintzak betetzen dituztenak, baldin eta jabetzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean 
edo gozamenean Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko etxebizitza baten edozein ehunekoren 
titularrak badira edo aurreko bi urteetan hala izan badira, eta etxebizitza hori haien ohiko bizileku 
iraunkorra bada edo izan bada; betiere, hauetako egoera batean badaude: 
 
a) Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko azaroaren 30eko 
317/2002 Dekretuan, edo ordezkatzen duen araudian, ezarritako gutxieneko bizigarritasun-
baldintzak ez betetzea, eta martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren, babes publikoko etxebizitzen 
araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoaren, 
17.3 artikuluan ezarritako datak baino bost urte lehenago gutxienez eskuratua izatea.  

Arlo horretan eskumena duen teknikari baten txostenaren arabera eraikuntza-konponbideak 
onartzen ez dituzten hutsuneak bakarrik hartuko dira kontuan. Nolanahi ere, Etxebizitzako 
Lurralde Ordezkaritzetako zerbitzu teknikoek aurkako txostenak eman ahalko dituzte, eta 
lotesleak izango dira horiek (2012/12/12ko aginduak aldatuta). 

b) Banantzeko edo dibortziatzeko edota izatezko bikoteak amaitzeko prozesu baten ostean, 
judizialki beste ezkontidearen familia-helbide gisa esleitua izatea.  

c) Gerora sortutako ordaintzeko ezintasunaren ondorioz, hipoteka-betearazpena jaso ondoren 
hirugarren maila arteko odolkidetasunez edo kidetasunez ahaiderik ez diren pertsona bati 
epaiketa bidez edo notario bidez esleitua izatea.  

d) Indarreko araudian xedatutako irisgarritasun-baldintzak ez betetzea, titularrak 70 urtekoak 
edo gehiagokoak direnean.  

e) Bere azalera erabilgarria pertsona bakoitzeko 15 metro kuadro baino txikiagoa izatea. 
(2012/12/12ko aginduak aldatuta). 

f) Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta 
informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak 
onartzekoan, jasotako sarbideei eta igogailuei buruzko xedapenak betetzen ez dituen eraikin 
batekoa izatea, betiere haren kideetako bat mugikortasun mugatu iraunkorra duen desgaitua 
bada (2012/12/12ko aginduak aldatuta). 

 

2.– Aurreko lerrokadan aipatutako etxebizitzaren titulartasuna bateragarria da jabetzan, jabetza 
soilean, azalera-eskubidean edo gozamenean beste pertsona edo bizikidetza-unitate batzuen 
ohiko etxebizitza iraunkorra diren beste etxebizitza baten edo batzuen % 50 baino gutxiagoren 
titulartasunarekin; betiere, partaidetzen balio osoa 75.000 eurotik gorakoa ez bada.  

 
 
Irungo Etxebizitzaren Elkarte Publikoa SA – IRUNVIk eskatu beharreko baldintza ekonomikoak ezarriko 
ditu sustapen bakoitzean. 
 
ESKAERA HONEK EZ DITU SUSTAPEN BAKOITZEAN ZEHAZTUTAKO BALDINTZA K 
BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEKO ESKATZEN ZAIEN  DOKUMENTAZIO EGUNERATUA 
AURKEZTEKO OBLIGAZIOTIK ASKE UZTEN ESKATZAILEAK.  EGIAZTAPEN BALDINTZA 
HORREN PEAN GERATUKO DIRA ETXEBIZITZEN ESLEIPENAK. 
 

 


