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1. Sarrera
Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak
eta berau aldatzen duen azaroaren 24ko 4/2011 Legeak arautzen dituzte
prestazio ekonomikoak eta gizarteratzeko eta laneratzeko baliabideak.
Prestazio ekonomikoei dagokienez, bi kategoria bereizten dira argi eta garbi:
eskubidezko prestazio ekonomikoak (Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta
Etxebizitzaren Prestazio Osagarria) eta diru-laguntzazko laguntza ekonomikoak
(Gizarte

Larrialdietarako

ekonomiko

osagarrien

bermatzeko

errentak

Laguntzak).
sistema

jasotzen

Lege

egonkor bat
dituzten

horren

helburua

eratzea

pertsonek

prestazio

da, diru-sarrerak

etxebizitzari

lotutako

egiturazko gastuari aurre egin diezaioten; horrela, Gizarte Larrialdietarako
Laguntzak (hemendik aurrera GLL) birbideratu ahal izango dira, ustekabeko
gertaera baten bidez eta une jakin batean baliabide ekonomiko gutxi izatearen
ondorioz sortutako larrialdi-egoera ekonomikoak estaltzeko. Modu horretan,
erantzun egonkorra emango zaio (aldi baterako bada ere) egiturazko arazoari,
harik eta etxebizitzaren inguruko politika publiko baten ikuspegitik (babes
sozialeko helburuei erabat lotuta dagoena) era osoagoan jorratzen den arte.
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Helburu hori bereziki islatu da etxebizitzaren prestazio osagarriari buruzko
urtarrilaren 12ko 2/2010 Dekretua onetsi denean; prestazio horren xedea behar
gehien duten pertsonei –hau da, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrei–
etxebizitza eskuratzeko aukera ematea da. Horrela, prestazio horren bidez
estaliko dira orain arte gizarte-larrialdietarako laguntzen bidez estalitako premia
gehienak, baina eskubide bat eratu izanaren funtsezko aldearekin. Gainera,
gizarte-larrialdietarako laguntzei aldi baterako izaera itzultzeko testuinguru
egokia sortu da.
Aipatutako Legean oinarrituta eta GLLen benetako izaera berreskuratzeko
asmoarekin, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzko urtarrilaren 18ko
4/2011 Dekretua onartu zen 2011ko otsailaren 9an. Horrek, besteak beste,
ezarri zituen zein kontzeptu barne hartu behar dituzten diru-laguntzek eta
berauek emateko betekizunak.
2017 urtean ikusi zen legearen zenbait xedapen gizartearen eskaera berriari
egokitu behar zaizkiola, pobretasun-era berrien ondorioz, hala nola energiapobreziazko egoerei, zeinak ez diren behar beste estaltzen. Horregatik onetsi
da urtarrilaren 17ko 16/2017 Dekretua, gizarte-larrialdietarako laguntzei
buruzko Dekretua aldatzen duena; haren 3. artikuluan kontzeptu berria eta
zehatza gehitu da, energia-gastuei buruzkoa (elektrizitatearen, gasaren edo
etxean erabiltzen diren beste erregai-moten hornidura).

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak 2022ko otsailaren 23an
emandako Agindura zuzentzen gaitu 4/2011 Dekretuak. Agindu horren bidez
2022. urterako Gizarte Larrialdietarako Laguntzetan jasotako gastu espezifiko
bakoitzaren gehieneko zenbatekoa ezarri zen, gastu horiek estaltzeko
esleitutako kredituak banatzeko irizpideak adierazi ziren eta Euskal Autonomia
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Erkidegoko Lurralde Historiko eta udal bakoitzari 2022an dagokion aurrekontumuga finkatu zen.
Aipatutako araudian oinarrituta, Getxoko Udalean 2022. urtean, hots, araudi
horretan ezarritako epearen barruan, aurkeztutako GLL eskari guztiak
izapidetzeko udal-irizpideak ezarri dira agiri honetan.

2. Irizpideak
2.1. Onuradunen betebeharrak
2022. urtean GLLak eskatzen dituzten pertsonek aurreko urteetako Gizarte
Larrialdietarako Laguntzen justifikazioak egunean eduki behar dituzte, eta edo
ezin dute kontzeptu horrengatik exekutiban udalarekin zorrik izan.
Arau orokor horrek salbuespen hauek ditu:
a.-

Alokairu,

hipoteka-mailegu,

mantentzerako,

energia

eta

oinarrizko premietarako eskaerak eskatzaileak zorrak izan arren izapidetuko
dira beti (azken kontzeptu hori, soilik, baldin eta eskaera egiteko unean
eskaera egileak 300 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak baditu hilean).
b.- Altzari, konponketa eta instalazioetarako, eta lehen mailako
beharrizanetarako eskaerak, eskatzaileak gastua dagoeneko egin badu
eskaera egiteko unean .
GLLak jasotzen dituzten pertsonak Zergetako eta Gizarte Segurantzako
betebeharrak egunean izateko betebeharra betetzetik salbuetsita daude,
azaroaren 17ko Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 13.2. artikuluko e)
atalak ezartzen duena.
Salbuespen horren funtsa gizarte-larrialdietarako laguntzen nolakotasunean
bertan dago, horien helburua baita gizarte-bazterketako egoerak prebenitu,
saihestu edo arintzea, biztanleek dituzten benetako beharretan oinarrituz.

2022ko apirilaren 5eko Tokiko Gobernu Batzarrak onartuak

2.2 Urteko eskaeren muga
Eskaera eta ebazpen bakar bat egingo da eta ebazpen bakarra emango da
urtean.
Salbuespen gisa, bigarren GLL bat izapidetu eta ebatzi ahal izango da, GLLek
aurreikusitako beste beharretakoren bat sortzen bada; horretarako, gastuaren
faktura aurkeztu beharko da.
2.3 Urteko kontzeptuen muga
Bizikidetza-unitate bakoitzeko, gehienez ere 3 kontzeptu emango dira, salbu
eta GLLaren eskaeran 3 eta 4. ataletan sartutako gastuak eskatzen badira
(Etxebizitzako edo ohiko alojamenduko energia eta mantentze gastuak);
horiengatik 4 kontzeptu eskatu ahalko dira.
2.4. Bizikidetza-unitateen muga
GLLak arautzen dituen Dekretuaren 6.1.c) artikuluaren arabera, etxebizitza
berean gehienez ere bi bizikidetza-unitatek eskatu ahal izango dituzte Dirusarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren prestazioak, eskubidezko prestazio
ekonomikoak (Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzaren Prestazio
Osagarria) eta GLLak barne.
2.5. Laguntzan esleitu daitezkeen zenbatekoak
Eskaera bakoitzeko kontzeptu ezberdinei eslei dakiekeen zenbatekoa dagokion
portzentajea aplikatzearen emaitza izango da. Portzentajea aplikatzeko kontuan
izango dira:
- eskatzailearen eta bizikidetza-unitateko gainerako kideen baliabideen maila (I.
ERANSKINA).
- Kontzeptu bakoitzerako gehieneko zenbatekoa (III.ERANSKINA), GLLak
arautzen dituen Dekretuaren 11.2 artikuluan adierazitakoaren arabera.
- kontzeptu bakoitzeko gastuaren araberako portzentaje gutxitua.
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Dekretuaren 5. artikuluko f atalean oinarrituta eta erabilgarri dagoen ondarea
kontuan hartuta, gehienez eman beharreko zenbatekoa II. ERANSKINAREN
laukian jasotakoa izango da.
Kontzeptu bakoitzeko gehienez eman beharreko zenbatekoa ezin izango da
araudi honetan jasotako zenbatekoa baino handiagoa izan.
Dekretuaren

12.b.

artikuluan

oinarrituz,

aribideko

urtean

diru-sarrerak

bermatzeko errentaren titularrak izan ez diren (edozein modalitatetan) eta
gizarte-larrialdietarako

laguntzak

jasotzen

dituzten

pertsonen

kasuan,

bizikidetza-unitate horretan zenbatu daitezkeen diru-sarreren eta gizartelarrialdietarako laguntzen kontzeptuan urtean emandako zenbateko orokorraren
baturak, ezingo du inolaz ere ondorengo kopurua gainditu: pertsona titularraren
ezaugarrietako

bizikidetza-unitate

bati

urtero

dagokion

diru-sarrerak

bermatzeko errentaren gehieneko zenbatekoaren % 200.
2.6. Gizarte Larrialdietarako Laguntzen izaera subsidiarioa
Prestazioen izaera subsidiarioari eutsiz, erabiltzaileek antzeko ezaugarriak
dituen edozein prestazio/baliabide jasotzeko eskubidea baldin badaukate, aldez
aurretik eskatu beharko dituzte prestazio/baliabide horiek.
Eskatutako kontzeptua alokairua den kasuetan, Etxebiden alta emanda egon
beharko da eta ezin izango zaie Bizigune Programaren etxebizitzei uko egin,
Etxebizitzaren Prestazio Orokorrari buruzko Dekretuan jasotako kasu hauetan
izan ezik: 65 urtetik gorako pentsiodunak, etxebizitza berean 10 urte baino
gehiago bizi izan direla egiaztatzen badute; bizileku-baimenik gabeko
pertsonak; aurreko ekitaldian gutxienez 3000 euroko diru-sarrerarik izan ez
duten pertsonak.
Era berean, alokairuak ordaintzeko bestelako prestazio ekonomikoren bat
(kotizazio gabeko pentsiodunentzako alokairu-programak, Eusko Jaurlaritzako
Gaztelagun programa) eskuratu daitekeen kasuan, GLLak emango dira, soilik
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prestazio horren zenbatekoa kontzeptu horretarako GLLak gehienez eman
beharrekoa baino txikiagoa bada; hala izanez gero, bien arteko aldea emango
da.
2.7 DSBE aitortuta baina etenda duten pertsonen GLL eskariak.
GLLren eskatzaileari DSBE/EPO jasotzeko eskubidea aitortu bazaio baina
prestazioa behin-behinean etenda badago, GLL eman ahalko zaio etendurak
irauten duen aldian.
2.8.

Erroldatze-egoerak

Erroldatzea-soziala baimendu zaien eta beren gizarte-langilearekin aldian
behingo

jarraipena

mantentzen

duten

pertsonak

bizikidetza-unitate

independentetzat joko dira, eta etxebizitza kontratua aurkezteko beharretik
salbuetsiko dira; horrela, GLLak eskuratu ahal izango dituzte lehen mailako
beharrizanetarako.
Eskaera egin aurreko 6 hilabeteetan Getxoko udalerrian erroldatuta egon ez
den pertsona batek eskaera egiten duenean, aurretik erroldatuta egon den
udalerriko errolda-agiria eskatuko zaio. Horrez gain, udalerri horretan
aribideko urtean GLLa jaso duen ala ez adierazten duen ziurtagiria eskatuko
zaio.
3.- Berariazko gastuak
a.- Ohiko etxebizitza edo edo alojamendua eduki eta mantendu ahal
izateko beharrezkoak diren gastuak, besteak beste:
DSBE, EPO, epe, Gaztelagun alokairurako laguntzen programa eta etxebizitza
librea alokatzeko laguntzak jasotzen dituzten pertsonek ezin izango dute eskatu
a puntu honetan araututako etxebizitzarekin lotutako gasturik, COVID-19ren
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ondoriozko

osasun-krisiaren

ondorioz

2022rako

aurreikus

daitezkeen

kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko.
1. Alokairu gastuak
Kontzeptu honen xedea ohiko etxebizitzaren alokairuaren, errentamendu
partekatuaren edo azpi-errentamenduaren ziozko gastuak estaltzea da.
Eskaria egin ahalko dute alokairu, errentamendu partekatu edo azpierrentamenduarekin lotutako kontratuen titularrek.
Salbuespen gisa, beste etxebizitza baten jabeek/usufruktudunek ohiko
etxebizitzaren alokairua ordaintzeko laguntzak jaso ahal izango dituzte, baldin
eta

ohiko

etxebizitza

utzi

behar

izan

badute

irisgarritasun

ezagatik,

desgaitasun-egoera baten ondorioz, desgaitasun-egoera baten ondorioz,
banantze edo dibortzio baten ondorioz edo etxegabetzea edo etxeko
indarkeriaren biktima izatea bezalako beste arrazoi batzuen ondorioz, besteak
beste. Salbuespen horri bi urtez baino ez zaio eutsiko, lehenengo eskaera
egiten

denetik

aurrera.

Bi urte horietan, ez da zenbatuko jabetzako etxebizitzaren katastro-balioa
Eman beharreko zenbatekoaren mugak aldatu egingo dira kontratu-motaren
eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren (hemendik aurrera
DBES)

prestazioen

onuradunak

diren

bizikidetza-unitate

kopuruaren

(etxebizitza berean bizi direnak) arabera. Etxebizitza berean ezingo dira inola
ere egon DBESaren prestazioak jasotzen ari diren bi bizikidetza-unitate baino
gehiago.
-

Bizikidetza-unitate errentari bakarra duten etxebizitzen kasuan, gehieneko
muga hilean 275 eurokoa izango da, eta ezin izango da gainditu
alokairuaren prezioaren% 70
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-

Bizikidetza-unitate

bat

baino

gehiago

dituzten

etxebizitzen

kasuan

(baterako errentamenduak, azpierrentak edo ostatatze- eta/edo apopilokontratuak), ez dira bi eskabide baino gehiago onartuko.
a.- Bizikidetza-unitate eskatzaile bakarra dauden etxeetan , hileko
gehieneko muga 275 eurokoa izango da, eta ezingo du gainditu etxebizitzaren
alokairuaren prezioaren % 70.
b.- Bizikidetza-unitate eskatzaile bakarra dauden etxeetan hileko 137,50
eurokoa izango da, eta bien artean ezingo da gainditu etxebizitzaren
alokairuaren prezioaren % 80.
- Ostatuetan, hoteletan, pentsioetan eta legez eratutako erakunde
sozialen etxebizitzetan ostatu hartzen den kasuetan, hileko 275 €-ko muga
ezarriko da bizikidetza-unitate bakoitzeko. Kasu horretan, bizikidetzaunitatearen muga ez da bikoa izango, establezimenduan legez onartutako
gehieneko logela-kopuruaren arabera erabakiko baita.
(Ikusi III. eranskina).
Ezin izango dira laguntza honen onuradun izan:
1.-EPOrako edo EPErako eskubidea nahiz etxebizitza alokatzearen ziozko
gastuak estaltzen dituen beste edozein laguntza-mota eskuratzeko eskubidea
duten pertsonak, salbu eta prestazio horien zioz jasotako zenbatekoak ez badu
estaltzen GLLengatik eman beharreko gehieneko zenbatekoa. Kasu horietan,
prestazio horien osagarria izango da GLL.
2.- Tutoretzapeko apartamentuetan eta babes ofizialeko etxebizitzetan bizi
diren pertsonak, pertsona horiek dagoeneko etxebizitzaren gaineko gastuei
aurre egiteko laguntza jasotzen ari direla ulertzen baita, etxeon babes-izaera
dela eta.
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3.- Alokairu-kontratuaren titularrak, elkarren artean lotuak ezkontza edo antzeko
harreman egonkorraren bidez nahiz errentatzailearen eta errentariaren eta
haien bizikidetza-unitateak osatzen dituzten pertsonetako edozeinen artean 3.
mailarainoko odol- edo ezkontza-harremana dagoenean.

Kontratu-motaren arabera beharrezkoak diren agiriak:
-

Etxebizitzaren

alokairu-kontratua.

Etxebizitzaren

alokairu-kontratuaren

fotokopia aurkeztu beharko da. Errentariak etxebizitza azpierrentamenduan
alokatu badu, azpierrentamendu-kontratuaren kopia aurkeztuko du.
-

Azpierrentamendu-kontratua.

Etxebizitzaren

alokairu-

eta

azpierrentamendu-kontratuak aurkeztu beharko dira, jabearen sinadurarekin,
beste batzuei alokatzeko baimena azaltze aldera. Hori ezinezkoa bada,
pertsona eskatzaileari zinpeko aitorpena eskatuko zaio, eta bertan agertu
beharko du errentariak ez diola eman nahi izan alokairuaren kontratuaren
kopia. Hala eta guztiz ere, azpierrentamendu-kontratua beharrezkoa izango da
beti, esku hartzen duten aldeek sinatuta.
- Partekatutako errentamendu-kontratua. Partekatutako errentamenduaren
kontratua derrigorrez aurkeztu behar da.
- Ostatatze-apopilotza kontratuak. Ostatatze-apopilotza kontratua derrigorrez
aurkeztu behar da.
2.- Gizarte-larrialdian egon aurretik etxebizitza edo bizitokia erostearen
ondorioz hartutako kredituen interesek eta amortizazioak eragindako
gastuak
Kontzeptu

honen

xedea

da

ohiko

etxebizitza

erosteko

kredituak

amortizatzearen eta horien interesen zioz sortutako gastuak estaltzea.. Ez dira
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onartuko

bestelako

ondasunak

eskuratzeari

edo

beste

gastu

batzuk

ordaintzeari aurre egiteko bigarren etxebizitza-hipotekak.
GLLetarako hipoteka-maileguaren kontzeptuarekin ezarritako muga 5 urtekoa
da, GLLak aldatzen dituen urtarrilaren 17ko 16/2017 Dekretua indarrean
sartzen denetik. Hori ez zaie aplikatuko 60 urte baino gehiagoko pentsiodunei.
Ez dira kontuan hartuko kontzeptu horregatik jasotako laguntzak, GLLei
buruzko dekretuaren aldaketa indarrean sartu aurretik eman badira.
Eskaria egin ahalko dute ohiko etxebizitza erosteko maileguen titularrek.
Salbuespen gisa, beste etxebizitza baten jabeek/usufruktudunek ohiko
etxebizitzaren hipoteka-mailegua ordaintzeko laguntzak jaso ahal izango
dituzte, baldin eta ohiko etxebizitza utzi behar izan badute irisgarritasun
ezagatik, desgaitasun-egoera baten ondorioz, desgaitasun-egoera baten
ondorioz, banantze edo dibortzio baten ondorioz edo etxegabetzea edo etxeko
indarkeriaren biktima izatea bezalako beste arrazoi batzuen ondorioz, besteak
beste. Salbuespen horri bi urtez baino ez zaio eutsiko, lehenengo eskaera
egiten

denetik

aurrera.

Bi urte horietan, ez da zenbatuko jabetzako etxebizitzaren katastro-balioa

Gehieneko zenbatekoa hilean 250 eurokoa da. Ezin du gastu errealaren % 70
gainditu, gizarte-larrialdiko egoeraren aurretik hartutako kredituak amortizatzeko
eta interesen gastuetarako.
(Ikusi III. ERANSKINA).

Beharrezkoak diren agiriak: Interesdunari etxebizitzaren eta hipotekamaileguaren eskriturak edo banketxearen ziurtagiria eskatuko zaio, mailegua
ohiko etxebizitzari buruzkoa dela eta horren xedea etxebizitza erostea dela
egiaztatzeko, bai eta ordaindu beharreko hileko zenbatekoa ere. Banketxearen
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ziurtagiri bat ere aurkeztu ahal izango da, maileguaren helburua ohiko
etxebizitza erostea dela adierazten duena.
3.- Energia-gastuak: elektrizitatearen, gasaren edo etxean erabiltzen
diren bestelako erregaien horniduraren ondoriozkoak.

Kontzeptu honen xedea da elektrizitatearen, gasaren edo etxean erabiltzen
diren bestelako erregaien horniduraren ondoriozko gastuak estaltzea.
Eskaria

egin

ahalko

dute

hornidura-kontratuen

titularrek.

Hornidurak

ordaintzen dituzten pertsonek ere eskatu ahal izango dute, kontratuen
titulartasuna aldatu ez bada.
Bizikidetza-unitate bakoitzeko, urteko 1500 € jasoko dira gehienez; bi
bizikidetza-unitateko, aldiz, 750 €. Nolanahi ere, erabiltzaileak aurreko urtean
egindako gastuaren gutxi gorabeherako balorazioa egingo da. Horrek eman
beharreko zenbatekoa kalkulatzen lagunduko digu, okerreko kobrantzak
saiheste aldera.
Beharrezkoak diren agiriak: Gastua kalkulatzeko, hornitzaileen ziurtagiria edo
fakturak. Azpi-errentamenduen zein partekatutako errentamenduen kasuan,
kontratuan zehaztu beharko da etxebizitzaren gastuaren zenbatekoan energiagastuak sartuta dauden ala ez. Hori adierazi ezean, errentariaren zinpeko
deklarazioa onartuko da eskaera egiteko eta aurrerago justifikatzeko. Bertan
agerrarazi beharko da, zehatz, zein den energia-gastua. Hala egiten ez badu,
ezin izango da GLLa izapidetu kontzeptu horrengatik.

4.- Ohiko etxebizitza edo bizilekua gozatu eta mantentzeko beharrezko
gastuak,

besteak beste

ura, estolderia,

zaborrak edo ondasun

higiezinaren gaineko zergari (OHZ) dagozkionak.
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Kontzeptu honen xedea da uraren, estolderiaren, zaborren, OHZren eta jabeerkidegoaren

nahiz

etxebizitzaren

segurtasunaren

(etxebizitza-asegurua,

erkidego-asegurua, eraikinen ikuskapen teknikoa eta gas-kalderen mantendua)
zioz sortutako gastuak estaltzea. Eta komunitatearen etorkizuneko obra
baterako aurrezte gisa onartzen diren derramak (etorkizuneko obratzat hartzen
da Erkidegoak aurrekontu jakin batean oraindik onartu ez duena). Ordainagiriak
onuradunaren edo bizikidetza-unitateko kideren baten izenean helbideratuta
edo ordainduta egon behar dira.

Eskaria

egin

ahalko

dute

hornidura-kontratuen

titularrek.

Hornidurak

ordaintzen dituzten pertsonek ere eskatu ahal izango dute, kontratuen
titulartasuna aldatu ez bada.

Bizikidetza-unitate bakoitzeko, urteko 900 € jasoko dira gehienez; bi bizikidetzaunitateko, aldiz, 450 €. Nolanahi ere, erabiltzaileak aurreko urtean egindako
gastuaren gutxi gorabeherako balorazioa egingo da. Horrek eman beharreko
zenbatekoa kalkulatzen lagunduko digu, okerreko kobrantzak saiheste aldera.
Beharrezkoak diren agiriak: Gastua kalkulatzeko, hornitzaileen ziurtagiria edo
fakturak .Azpi-errentamenduen zein partekatutako errentamenduen kasuan,
kontratuan

zehaztu

beharko

da

etxebizitzaren

gastuaren

zenbatekoan

mantentze-gastuak sartuta dauden ala ez. Hori adierazi ezean, errentariaren
zinpeko deklarazioa onartuko da eskaera egiteko eta aurrerago justifikatzeko.
Bertan agerrarazi beharko da, zehatz, zein den mantentze-gastua. Hala egiten
ez badu, ezin izango da GLLa izapidetu kontzeptu horrengatik. Derramen
kasuan, administratzaile/presidentearen dokumentua, derrama aurrezpenerako
dela adierazten duena, zenbatekoa eta epea adierazita.
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5.- Ohiko etxebizitza edo bizilekua bizitzeko moduan jartzeko edo
oinarrizko ekipamendua jartzeko behar diren gastuak, hau da:
5.1 “Línea zuria” izeneko etxetresna elektrikoen gastuak.
Altzarien kontzeptuan sartzen dira etxebizitza erabiltzeko beharrezkoak eta
oinarrizkoak diren elementuak, besteak beste logelako ekipamendua (somierra,
koltxoia, arropa-armairua eta ikasketa-mahaia), jangelakoa (mahaia eta aulkiak)
eta sofa.
Altzariaren kontzeptutik kanpo geratzen dira apaindura-elementuak, lanparak,
alfonbrak, apalak eta gortinak.
“Lerro zuriko” etxetresna elektrikoen kontzeptuaren barruan ondokoak baino ez
dira sartzen: hozkailua, bitrozeramika, labea, ke-kanpaia, arropa-garbigailua
eta mikrouhin-labea.
Ezingo da GLLrik eman etxebizitza baten oinarrizko ekipamenduarekin lotutako
bi elementu baino gehiago erosteko urte berean. Halaber, ezingo da
etxebizitzaren ekipamendurako GLLrik eman, aurre-aurreko bi urteetan eman
bada.
Laguntza somier bat eta koltxoi bat eskuratzeko eskatzen denean, elementu
bakar gisa zenbatuko da.
Ikasketa-mahai bat eta aulki bat erosteko eskatzen bada laguntza, elementu
bakar gisa zenbatuko da.
4/2011 Dekretuaren 11.2. artikuluaren arabera, kontzeptu horren gehieneko
zenbatekoa % 50 murriztuko da, hau da, 925 euro. (Ikusi III. ERANSKINA).
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Altzairu bakoitzeko, gehieneko zenbateko hau izango da:
-

90 zentimetroko somierra: 150 euro

-

135/150 zentimetroko somierrak: 300 euro

-

90 zentimetroko koltsoia: 250 euro

-

135/150 zentimetroko koltsoia: 450 euro

-

Arropa-arairua: 300 euro

-

Ikasteko mahaia: 90 euro

-

Jantokiko mahaia: 120 euro

-

Aulkia: 50 euro

-

Sofa: 450 euro

-

Etxetresna elektriko bakoitzeko, gehieneko zenbatekoa hau izango da:
-

konbi hozkailua: 450€

-

bitrozeramika: 250€

-

labea: 250€

-

ke-kanpaia: 100€

-

arropa-garbigailua: 300€

-

mikrouhin-labea: 75€

Beharrezkoak diren agiriak. Interesdunari bi aurrekontu eskatuko zaizkio edo,
bestela, gastuari dagozkion fakturak.

Zenbatekoa erabakitzeko kalkulua

egiteko, kopuru gutxieneko aurrekontua erabiliko da. Aurrekontu horrek
kontzeptuaren gehieneko zenbatekoa gainditzen badu, laguntza gehieneko
kopuru horren arabera kalkulatuko da.
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5.2 Etxebizitza egokitzeko edo konpontzeko gastuak
Kontzeptu honen xedea jabe-erkidegoari eragiten dioten nahiz eskatzaileak
bere ohiko etxebizitzaren barruan egiten dituen konponketen ziozko gastuak
dira

Konponketak erkidego osoarengan eragina duenean, obraren aurrekontu
orokorra eta interesdunak eskaeraren urtean ordaindu behar duen zenbatekoa
exijituko dira. Halaber, obra urte horretan egiten ari dela zehaztu beharko da.
Egiaztatzen bada eskatzaileak diru-laguntzaren bat jasotzen duela gastu hori
estaltzeko, GLLak osagarritasun-irizpidearen arabera emango dira, eta, bi
prestazioen artean, inoiz ez da konponketaren benetako kostua gaindituko.
Kontzeptu

hori eskatzen

baldin

bada

bigarren

urtez

jarraian,

Eusko

Jaurlaritzaren diru-laguntzaren ebazpen egokia eskatuko da
Etxe barruko konponketetarako, interesdunari 2 aurrekontu eskatuko zaizkio
edo, bestela, gastuaren fakturak, GIZATEKen egindako eskaeraz gain. Bizkaiko
Foru Aldundiaren abenduaren 26ko 171/2017 FORU DEKRETUAK I.
eranskinean jasotako elementuen eskuragarritasuna hobetzeko egiten diren
lanetarako. Hain zuzen ere, Foru Dekretu horren bidez onartu zen GIZATEK
barruan sartutako diru-laguntzen 2018 eta 2019ko deialdi publikoa (biak barne),
mendetasun-egoeran dauden edo desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko
produktuak erosteko.
Kontzeptu horretan ondokoak sartzen dira:
-

Kontzeptu horretan obrak egiteko materialak sartuko dira, eskatzailea
bera baldin bada obrak egingo dituena.

-

Galdarak, termo elektrikoak eta erradiadoreak eskuratu eta jartzeko
gastuak.
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Ezin izango dute etxe barruko konponketa-kontzeptuagatiko eskaerarik egin
aurreko bi urteetan, jarraian, GLLa kontzeptu horrengatik eskatu dutenek
5.2 puntuko zenbatekoa erabakitzeko kalkulua egiteko, kopuru gutxieneko
aurrekontua

erabiliko

da.

Aurrekontu

horrek

kontzeptuaren

gehieneko

zenbatekoa gainditzen badu, laguntza gehieneko kopuru horren arabera
kalkulatuko da.
4/2011 Dekretuaren 11.2. artikuluaren arabera, kontzeptu horren gehieneko
zenbatekoa % 50 murriztuko da. Hau da, kontzeptu horretarako benetako
zenbatekoa 925 eurokoa izango da, eta ezin izango du gastu errealaren % 80
gainditu. (Ikusi III. ERANSKINA).
.
b. Bizikidetza unitateko kide baten edo gehiagoren lehen mailako
beharrizanetarako gastuak, hala nola arropa, heziketa eta trebakuntza, eta
osasun arreta, sistema publikoek estaltzen ez badituzte
Kontzeptu honen xedea honako gastu hauek dira
1.- Oinarrizko beharrizanei lotutako gastuak (janaria, arropa eta
hezkuntza…)
Oinarrizko beharrizanei lotutako gastuen kasuan, GLLak emateko betekizun
orokorrak betetzeaz gain, eskaera egiten den unean, ezingo da gastu
horietarako beste prestazio publikorik eduki, ez eta 300 eurotik gorako berezko
diru-sarrerak ere.
Kontzeptu horretarako 75 euro emango dira gehienez hilean, eta urtean 900
euro gehienez (ikusi III. eranskina).
2.- Osasunari lotutako gastuak
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Honako

hauek

barne

hartzen

ditu:

betaurrekoak/lentillak,

hortzetako

konponketak, ortopedia eta/edo audiofonoak, eta Gizarte Segurantzak edo
adingabekoentzako hortzetako tratamenduetarako PADI programak estaltzen
ez dituen bestelako osasun-gastuak.
- Hortzetako konponketen kasuan, interesdunari bi aurrekontu eskatuko
zaizkio, salbu eta tratamendua hasita badago; kasu horretan, hasitako
tratamenduaren aurrekontua eskatuko zaio (edo faktura, bestela). GLLek ez
dituzte kontuan izango, ez eta ordainduko ere, hortzetako inplanteak eta
ortodontziak; salbu eta ortodontzia osasun-arrazoiengatik beharrezkoa dela
adierazten duen txosten medikoa badago.
Ezin izango dute azpikontzeptu horrengatik eskaerarik egin aurreko bi urteetan,
jarraian, GLLa kontzeptu beragatik jaso dutenek.

Betaurrekoak/lentillak erostean, bi aurrekontu eskatuko dira (edo fakturak,
bestela), bai eta txosten medikoa, non premia horiek azaltzen diren.
Audiofono- eta ortopedia-gastuei dagokienez, bi aurrekontu eskatuko dira
(edo fakturak, bestela), bai eta txosten medikoa, non premia horiek azaltzen
diren. Era berean, beharrezkoa izango da aldez aurretik GIZATEKi dirulaguntza eskatzea, Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 26ko 171/2017
FORU DEKRETUAK, mendetasun-egoeran dauden edo desgaitasuna duten
pertsonei laguntzeko produktuak erosteko GIZATEK barruan sartutako dirulaguntzen 2018 eta 2019ko deialdi publikoa (biak barne) onartu zuenak, I.
eranskinean aipatzen dituen audiofonoak edo laguntzazko elementuak erosten
direnean.

Gizarte Segurantzak estaltzen ez dituen osasunari lotutako beste gastuen
kasuan

(psikologoak,

estimulazio
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goiztiarra,

ileordea

minbiziaren

tratamenduan, logopeda, ...), bi aurrekontu eskatuko dira, baita beharra
azaltzen duen medikuaren txostena ere.
Gizarte

Segurantzak

estaltzen

ez

dituen

medikamentuen

kasuan,

medikamentu hori hautatzeko beharra adierazten duen medikuaren txostena
eskatzen da
Osasunari lotutako gastu guztietan, kopuru gutxieneko aurrekontua erabiliko da,
zenbatekoa erabakitzeko kalkulua egiteko. Aurrekontu horrek kontzeptuaren
gehieneko zenbatekoa gainditzen badu, laguntza gehieneko kopuru horren
arabera kalkulatuko da.
2022/10/01etik aurrera, ezin izango da eskatu hortzak konpontzeko eta ezta
betaurrekoak/lentillak edo audifonoak konpontzeko ere, salbu eta uneko urtean
egindako gastua bermatzen duen fakturarekin..
4/2011

Dekretuaren

11.2.

artikuluaren

arabera,

lehen

mailako

beharrizanetarako gastu guztietan 1.200 euro emango dira gehienez,
lentillen kasuan izan ezik; azken horretarako, 320 euro emango dira
gehienez. (Ikusi III. eranskina).
Oinarrizko premiak dituen eskatzaile batek oinarrizko premiak betetzeko
eskubidea badu, oinarrizko premien zenbatekoa emango da lehenik, eta
gainerako zenbatekoa oinarrizko premiak asetzeko emango da.
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c.- Aldez aurretiko zorpetzea, a. eta b. ataletan aipatutako gastukontzepturen batean sortuak, edo bizitzaren oinarrizko beste premia
batzuei aurre egiteko gastuetarako
Kontzeptu honen xedea da GLLn sartzen diren kontzeptuetako edozeinetan
zorraren zioz sortutako gastuak estaltzea, a) eta b) ataletan ezarritakoaren
arabera, bai eta bizitzako oinarrizko beste beharrizan batzuk asetzeko
beharrezko gastuak ordaintzea ere.
Zorpetzea aribideko urteko edo aurrekoetako ez-ordaintzeen ondoriozkoa izan
ahalko da; betiere erabiltzeak ez badu GLLrik edo beste prestaziorik jaso zorra
sorrarazi duten gastuei aurre egiteko.
Era berean, zorra efektiboa ez bada ere eman daiteke, baldin eta hura hartzeko
arriskua berehalakoa edo saihestezina bada. Era berean, zorra efektiboa ez
bada ere eman daiteke, baldin eta hartzeko arriskua berehalakoa edo
saihestezina bada.
Atal honetan gehienez eman beharreko zenbatekoa kontzeptu bakoitzaren
arabera aurrez ezarritakoa izango da. Ezingo da, inola ere, 3.000 eurotik
gorakoa izan bizikidetza-unitate baten kasuan; 1.500 eurotik gorakoa, bi
bizikidetza-unitateren kasuan.
4. Eskaerak aurkezteko epea
2022. urteko GLLak eskatzeko epea apirilaren 4an hasi eta
azaroaren 11an amaituko da. Hala ere, GLLak aurrez aurre eskatzen direnez
oinarrizko gizarte-zerbitzuarekin adostutako hitzorduan, epea azaroaren 11a
baino lehen amaitu ahal izango da, hitzordu eskuragarririk geratzen ez bada.
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5.- Eskaerak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa:
Eskatzaileak eskaerarekin batera dokumentazio hau aurkeztu beharko du,
behar bezala formalizatuta:
a. Ordezkaritza eredu normalizatuaren arabera egiaztatzea, onuraduna ez
den beste pertsona batek aurkeztutako eskabideen kasuan.
b. b) Eskatzailearen edo bizikidetza-unitateko kideen NANaren, AIZren, edo
pasaportearen fotokopia.
c. Familia-liburuaren fotokopia, edo/eta, hala badagokio, zaintza eta
kustodia edo tutoretza egiaztatzen dituzten agiriak, aurretik aurkeztu ez
badira.
d. Banantze-epaia eta hitzarmen arautzailea, edo, hala badagokio,
banantze-demanda, aurretik aurkeztu ez bada, eta azken ordainketaren
fotokopia, halakorik badago.
e. Tratu txarren kasuan, ebazpen judizialaren/txosten fiskalaren/babesaginduaren fotokopia.
f. Familia-unitateko kide diren pertsona guztien baimena administrazioprozeduretako

datuak

kontsultatu

edo

egiaztatzeko,

eredu

normalizatuaren arabera
g. Lan-kontratua eta martxan den urteko nominak. Norberaren konturako

langileen kasuan, uneko urteko BEZaren hiruhileko aitorpenak
h. Enplegu-eskatzailearen ziurtagiria
i. Bizkaiko Foru Aldundiaren ziurtagiria, azken urteko diru-sarrerei,
ondasunei, kontu korronteei eta PFEZ datuei buruzkoa.
j. Jatorrizko herrialdeko ondasunen ziurtagiria edo hori eskatu izanaren
zinpeko aitorpena (2 urteko baliagarritasuna izango duena).
k. k) Beste udalerri batzuetatik lekualdatuz gero, uneko urtean GLLak jaso

edo ez jaso izanaren ziurtagiria.
l) Etxebiden, Gaztelagun programan eta etxebizitzarako prestazio
ekonomikoan izena emanda dagoela egiaztatzen duen dokumentazioa.
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m) Banku-saldoak, eredu normalizatuaren arabera.
n) banku-helbideratzearen orria eta, hala badagokio, banku-helbide
endosoarena, eredu normalizatuen arabera.
ñ) Premiaren egiaztapenari buruzko agiriak, kontzeptu bakoitzaren
arabera
6. Ebazpena eta ebazpenaren jakinarazpena.
Eskaera guztiak idatziz ebatzi eta jakinaraziko zaizkio interesdunari, bi
hilabeteko epean gehienez. Aipatutako epean berariazko ebazpenik ematen ez
bada, eskaera ezetsi dela ulertuko da; hala eta guztiz ere, ezespena berariaz
jakinarazi beharko da. Hori guztia urtarrilaren 18ko 4/2011 Aginduaren 19.
artikuluaren arabera. Laguntza onartzeko, ukatzeko edo ezesteko ebazpena
arrazoitua izan beharko da, eta udalak eskatzaileari hamar eguneko epean
jakinarazi beharko dio, egintza eman den egunetik aurrera zenbatuta.
7. Laguntza justifikatzea
Laguntzak justifikatzeko, eman diren kontzeptuei lotutako ordainagiri eta/edo
faktura originalak aurkeztu beharko dira. Beste erakunde baten diru-laguntzaren
bat jasotzen bada, berorren ebazpena ere aurkeztu beharko da.
Laguntza hauek justifikatutzat joko dira:
-

Alokairuaren

(modalitate

guztietan),

interesen

eta

kredituen

amortizazioaren kontzeptuetan, emakidaren aldian egindako ordainagiri
guztiak aurkeztu badira, bai eta bankuaren ordainagiriak (etxebizitzaren
jabearen izena jasotzen dutenak) edo hartze-agiria (jabearen sinadurarekin eta
NANarekin) eta erabiltzailearen adostasuna agertzen duen agiria ere.
- Etxebizitza energia, ura eta gasa, ordaindutako fakturen ziurtagiria /
laburpena (erakunde hornitzaile batek emana) aurkeztu badute, gutxienez
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emandako diru-zenbatekoa daukana. Ziurtagiria / laburpena laguntza jaso
duen

pertsonaren

izenean

egongo

da,

tutoretzapeko

apartamentuen

mantentze-kasuetan izan ezik, horietan ontzat hartuko baitira Getxoko Udala
titular moduan agertzen den ordainagiria eta bankuko laburpena, eta
azpierrentamenduko kasuetan errentariaren ordainagiria ontzat emango da.
Titularraren izenean emandako ordainagiria ere ontzat emango da, bai eta
banku-laburpena

ere,

ordainketa

jasotzen

duena,

baldin

eta

enpresa

hornitzaileek ez badute laburpen-ziurtagiria aurkezten edo ziurtagiri horrek ez
badu zehazten kontsumoak ordaindu direla. Justifikatu ezin diren gainerako
kasuak banaka baloratuko dira.
-

Ondoko

kontzeptuei

dagokienez,

aurkeztutako fakturen

zenbatekoa,

gutxienez, emandakoaren berdina bada: "linea zuri"-ko etxetresna
elektrikoak eta altzariak, moldaketak, konponketak eta/edo instalazioak
eta lehen mailako beharrizanak.

-

Oinarrizko beharrizanen kontzeptuan ez da justifikaziorik eskatuko.

Atal honetan aurreikusi gabe dauden kasu guztietan, Diru-laguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra aplikatuko da.
Justifikazioaren epea 2023ko urtarrilaren 31n amaituko da.
Laguntza justifikatzen ez bada, laguntza itzultzeko prozesua hasiko da.
GLLen onuradunek idatziz eskatu ahal izango dute laguntza boluntarioki
itzultzea (osorik edo zati batean); betiere, itzulketaren lehenengo dekretua
onartu baino lehen eta laguntza itzultzeko prozedura hasi baino lehen, Dirulaguntzen Legearen Araudia onartu zuen uztailaren 21eko 887/2006 Errege
Dekretuaren 90. artikuluarekin bat.

2022ko apirilaren 5eko Tokiko Gobernu Batzarrak onartuak

8. Erreferentziazko legeria
- Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008
Legea, eta berau aldatzen duen azaroaren 24ko 4/2011 Legea.
- Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-laguntzei buruzkoa.
- Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorraren Araudia onartzen duen uztailaren
21eko 887/2006 Errege Dekretua.
- Sektore Publikoa arrazionalizatu eta administrazioa eraberritzeko beste
zenbait neurriri buruzko irailaren 16ko 15/2014 Legea.
- Etxebizitzaren 3/2015 Legea, ekainaren 18koa.
- Etxebizitza gastuetarako prestazio osagarriari buruzko urtarrilaren 12ko
2/2010 Dekretua.
- Gizarte Larrialdietarako Laguntzak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 4/2011
Dekretua.
- Gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretua aldatzen duen urtarrilaren
17ko 16/2017 Dekretua.
- Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak 2022ko otsailaren 22an
emandako Agindura zuzentzen gaitu 4/2011 Dekretuak. Agindu horren bidez
2022. urterako Gizarte Larrialdietarako Laguntzetan jasotako gastu espezifiko
bakoitzaren gehieneko zenbatekoa ezarri zen, gastu horiek estaltzeko
esleitutako kredituak banatzeko irizpideak adierazi ziren eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurralde Historiko eta udal bakoitzari 2021ean dagokion aurrekontumuga finkatu zen.
Getxon, 2022ko martxoaren 21ean
Mikel Kerexeta Kortabarria
Gizarte kohesiorako arduraduna
Responsable del Área de Cohesión social
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9. Eranskinak
I. ERANSKINA. Diru-sarrerak kontuan hartuta eman daitezkeen gehieneko zenbatekoak
MODU OROKORREAN APLIKATU BEHARREKOAA 2022
Urteko diru-sarreren muga, bizikidetzako unitatearen
tamainaren arabera
%

1

2

3 ó más

100

782,15
9.385,80

1.004,36
12.052,32

1.111,02
13.332,24

99

9.479,66

12.172,84

13.465,56

98

9.573,52

12.293,37

13.598,88

97

9.667,37

12.413,89

13.732,21

96

9.761,23

12.534,41

13.865,53

95

9.855,09

12.654,94

13.998,85

94

9.948,95

12.775,46

14.132,17

93

10.042,81

12.895,98

14.265,50

92

10.136,66

13.016,51

14.398,82

91

10.230,52

13.137,03

14.532,14

90

10.324,38

13.257,55

14.665,46

89

10.418,24

13.378,08

14.798,79

88

10.512,10

13.498,60

14.932,11

87

10.605,95

13.619,12

15.065,43

86

10.699,81

13.739,64

15.198,75

85

10.793,67

13.860,17

15.332,08

84

10.887,53

13.980,69

15.465,40

83

10.981,39

14.101,21

15.598,72

82

11.075,24

14.221,74

15.732,04

81

11.169,10

14.342,26

15.865,37

80

11.262,96

14.462,78

15.998,69

79

11.356,82

14.583,31

16.132,01

78

11.450,68

14.703,83

16.265,33

77

11.544,53

14.824,35

16.398,66

76

11.638,39

14.944,88

16.531,98

75

11.732,25

15.065,40

16.665,30

74

11.826,11

15.185,92

16.798,62

73

11.919,97

15.306,45

16.931,94

72

12.013,82

15.426,97

17.065,27

71

12.107,68

15.547,49

17.198,59

70

12.201,54

15.668,02

17.331,91

69

12.295,40

15.788,54

17.465,23

68

12.389,26

15.909,06

17.598,56

67

12.483,11

16.029,59

17.731,88

66

12.576,97

16.150,11

17.865,20

65

12.670,83

16.270,63

17.998,52

64

12.764,69

16.391,16

18.131,85

63

12.858,55

16.511,68

18.265,17

62

12.952,40

16.632,20

18.398,49

61

13.046,26

16.752,72

18.531,81

60

13.140,12

16.873,25

18.665,14

59

13.233,98

16.993,77

18.798,46

58

13.327,84

17.114,29

18.931,78

57

13.421,69

17.234,82

19.065,10

56

13.515,55

17.355,34

19.198,43

55

13.609,41

17.475,86

19.331,75

54

13.703,27

17.596,39

19.465,07

53

13.797,13

17.716,91

19.598,39

52

13.890,98

17.837,43

19.731,72
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51

13.984,84

17.957,96

19.865,04

50

14.078,70

18.078,48

19.998,36

PENTSIODUNEI APLIKATU BEHARREKOA –2022
Urteko diru-sarreren muga, bizikidetzako
unitatearen tamainaren arabera
%
100

1
897,40
10.768,80

2
1.121,75
13.461,00

3
1.211,50
14.538,00

99

10.876,49

13.595,61

14.683,38

98

10.984,18

13.730,22

14.828,76

97

11.091,86

13.864,83

14.974,14

96

11.199,55

13.999,44

15.119,52

95

11.307,24

14.134,05

15.264,90

94

11.414,93

14.268,66

15.410,28

93

11.522,62

14.403,27

15.555,66

92

11.630,30

14.537,88

15.701,04

91

11.737,99

14.672,49

15.846,42

90

11.845,68

14.807,10

15.991,80

89

11.953,37

14.941,71

16.137,18

88

12.061,06

15.076,32

16.282,56

87

12.168,74

15.210,93

16.427,94

86

12.276,43

15.345,54

16.573,32

85

12.384,12

15.480,15

16.718,70

84

12.491,81

15.614,76

16.864,08

83

12.599,50

15.749,37

17.009,46

82

12.707,18

15.883,98

17.154,84

81

12.814,87

16.018,59

17.300,22

80

12.922,56

16.153,20

17.445,60

79

13.030,25

16.287,81

17.590,98

78

13.137,94

16.422,42

17.736,36

77

13.245,62

16.557,03

17.881,74

76

13.353,31

16.691,64

18.027,12

75

13.461,00

16.826,25

18.172,50

74

13.568,69

16.960,86

18.317,88

73

13.676,38

17.095,47

18.463,26

72

13.784,06

17.230,08

18.608,64

71

13.891,75

17.364,69

18.754,02

70

13.999,44

17.499,30

18.899,40

69

14.107,13

17.633,91

19.044,78

68

14.214,82

17.768,52

19.190,16

67

14.322,50

17.903,13

19.335,54

66

14.430,19

18.037,74

19.480,92

65

14.537,88

18.172,35

19.626,30

64

14.645,57

18.306,96

19.771,68

63

14.753,26

18.441,57

19.917,06

62

14.860,94

18.576,18

20.062,44

61

14.968,63

18.710,79

20.207,82

60

15.076,32

18.845,40

20.353,20

59

15.184,01

18.980,01

20.498,58

58

15.291,70

19.114,62

20.643,96

57

15.399,38

19.249,23

20.789,34

56

15.507,07

19.383,84

20.934,72

55

15.614,76

19.518,45

21.080,10

54

15.722,45

19.653,06

21.225,48

53

15.830,14

19.787,67

21.370,86

52

15.937,82

19.922,28

21.516,24
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51

16.045,51

20.056,89

21.661,62

50

16.153,20

20.191,50

21.807,00

II. ERANSKINA: Ondarearen arabera eman beharreko zenbatekoen muga:
BIZIKIDETZA-UNITATE

ONDAREA

DAGOKION %

BIZIKIDETZA-UNITATE

< 14.078,70€

100%

OROKORRA

> 14.078,70€

75%

MOTAK

< 28.157,40€
> 28.157,40€

50%

< 37.543,20€
PENTSIODUNEN

< 16.153,20€

100%

BIZIKIDETZA-UNITATEA

> 16.153,20€

75%

< 32.306,40€
> 32.306,40€
< 43.075,20€
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50%

III. ERANSKINA 2022. urterako ZENBATEKOAK

KONTZEPTUA

a)

KONTZEPTUAK, BANAKATUTA

GASTUAREN
GAINEKO MUGA

4/11 DEKRETUAREN 11.2. ARTIKULUAN
OINARRITUTAKO MUGA
URTEKO
ZENBATEKOA

HILEKO
ZENBATEKOA

Ohiko etxebizitza edo edo alojamendua eduki eta mantendu ahal izateko beharrezkoak diren gastuak, besteak beste:
1 bizikidetza-unitate

Gastu errealaren
% 70 baino gutxiago

3.300 €

275 €

Gastu errealaren
% 80 baino gutxiago

1.650 €

137,55 €

Pentsioetako ostatua

Logela-kopuruaren
arabera

3.300 €

275 €

1 bizikidetza-unitate

Gastu errealaren
% 70 baino gutxiago

3.000 €

250 €

1 bizikidetza-unitate

1.500 €

125 €

2 bizikidetza-unitate

750€

62,50 €

1 bizikidetza-unitate

900 €

75 €

2 bizikidetza-unitate

450€

37,50 €

Alokairua/ partekatutako
errentamendua/azpierrentamendu
a
2 bizikidetza-unitate
1.- Etxebizitzaren alokairua

Azpierrentamendua/partekatutako
errentamendua
Ostatatze-apopilotza

2.- Kredituen amortizazioa eta interesak
3.- Energia-gastuak, gasarenak edo
etxean
erabiltzen
diren
bestelako
erregaienak.
4.- Uraren, zaborren, estoldaren, OHZren,
etxeko aseguruaren, EITaren gastuak.

5.- Linea zuriko altzarien eta etxetresna
elektrikoen gastuak.

Somier

300 €

Koltzoia

450 €

Armairua

300 €

Ikasteko mahaia

90 €

Jateko mahaia

12 €

Aulkia

50 €

Sofa

450€

Conbi hozkailua

450€

Bitroceramika

250 €

Labea

250 €

Ke-kanpaia

100 €

Ikuzgailua

300 €

Mikrouhin-labea

6.- Egokitzapenak, konponketak edota
instalazioak egiteko gastuak
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925 €

75 €

Gastu errealaren
% 80 baino gutxiago

925 €

b)

Lehen mailako beharrizanetarako gastuak

1.- Oinarrizko
gastuak

beharrizanei

2.- Osasunari lotutako gastuak

c)

900 €

lotutako

Hortzetako konponketak

1.200€

Betaurrekoak/lentillak

320 €

Audiofonoak/ortopediak/

1.200 €

Bestelako osasun-gastuak

1.200€

75 €

1.200 €

Aldez aurretiko zorpetzea, aurreko ataletan aipatutako gastu-kontzepturen batean sortuak

Aurreko ataletako
gehienez

eman

1 bizikidetza-unitate

3.000 €

2 bizikidetza-unitate

1.500€

beharreko
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