
 

 
Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila. Intxausti 2 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9124 Faxa: 94 688 1102 

urigintza@bermeo.org / www.bermeo.org IFK: P4802100J 

BERMEOKO (BIZKAIA) 25.2 SAN MARTIN EGIKARITZE UNITATEAREN EREMUAN DAUDEN ETA 
AZPIEGITURAK S.A.U. SOZIETATEARENAK DIREN OKUPATU GABEKO ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN HARTZEA AHALBIDETZEKO OINARRI ARAUTZAILEAK.  

Lehenengoa: XEDEA 

BERMEOko (BIZKAIA) “25.2 San Martin” Egikaritze Unitatearen eremuan dauden eta AZPIEGITURAK 
S.A.U. sozietatearenak diren etxebizitza eta eranskinak, okupatu gabe daudenak, alokairuan esleitzeko 
ezarriko den araubide juridikoa finkatzea da oinarri hauen xedea. 

Etxebizitza bakoitzari garaje-partzela bat eta trastelekua dagozkio. 

Bigarrena:   

ERRENTAREN PREZIOA 
Errentaren prezioa hauxe izango da: etxebizitzaren metro koadro erabilgarri bakoitzeko (garajea eta 
trastelekua zenbatu gabe), hileko 6,00 euro. Prezio hori automatikoki eguneratuko da urtero urtarrilaren 
1ean, aurreko ekitaldian Bizkaiko Lurralde Historikoan izandako urteko KPIren arabera. 
 

Hirugarrena: ONURADUNAK 
 
Oinarri hauetan ezartzen diren baldintzak betetzen dituzten pertsona fisikoek eta elkarbizitza-unitateek 
eskuratu ahal izango dituzte, alokairuan, okupatu gabe dauden etxebizitzok eta haiei dagozkion 
eranskinak.   
 
Elkarbizitza-unitatetzat hartuko dira ezkontza bidez edo ezkontzaren pareko harreman egonkor baten 
bidez lotuta dauden pertsonak, etxebizitza berean biziko direnak. Adiskidetasun edo 
komenigarritasunagatik elkarrekin bizi direnak baztertu egingo dira. 
 
Laugarrena.- BETEKIZUN OROKORRAK 
 
1.- Aipatutako etxebizitzak eta haiei dagozkien eranskinak alokairuan eskuratu ahal izateko, 
interesadunek betekizun hauek betetzen dituztela egiaztatu beharko dute: 

 
a) Adinez nagusia edo emantzipatua izatea. 

b) Etxebizitza beharra izatea. 

c) Bermeon erroldatuta egotea, edo Busturialdeko beste udalerri batean, edo, hala badagokio, Bizkaiko 
beste edozein herritan. 

d) Gehienezko eta gutxieneko diru-sarrerak. 

e) Kontratua formalizatzea, eta etxebizitza ohiko bizitoki egonkor gisa erabiltzea. 

 
Bosgarrena.- ETXEBIZITZA BEHARRA. 
 

1.- Elkarbizitza-unitateko kide bakar batek ere ezin izango du etxebizitza baten jabe izan, ez jabetza 
soilean, ez azalera- edo gozamen-eskubiderik eduki ere, onuradunak aukeratzeko prozedurari hasiera 
emango dion oinarri hauen argitalpena egiten den egunaren aurreko bi urteetan zehar.   
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2.- Hala ere, onuradun izan ahalko dira Bizkaiko Lurralde Historikoan dagoen etxebizitza baten %50en 
baino gehiagoren titular direnak, edo izan direnak aurreko bi urteetan, jabetzan izan dutenak, edo 
azalera- edo gozamen-eskubidea izan dutenak, etxebizitza hori haien ohiko bizitoki egonkorra izan bada 
ere, baldin eta agiri bidez egiaztatzen badute egoera hauetako batean daudela:   

 
a) Etxebizitza horrek ez baditu betetzen azaroaren 30eko 317/2002 Dekretuan, ondare urbanizatu eta 
eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoan −edo haren ordezko araudian−, ezartzen diren 
gutxieneko bizigarritasun-baldintzak, eta onuradunak hautatzeko prozedurari hasiera emango dion 
oinarrion argitalpen-eguna baino gutxienez bost urte lehenago erosi badu.  

 
b) Epaile batek etxebizitza hori ezkontideari esleitu badio, familiaren etxebizitza gisa, banantze- edo 
dibortzio-prozedura baten ondoren, edo izatezko bikote bat desegin ondoren.  

 
c) Epaile edo notario baten erabakiz, etxebizitza hori interesdunarekin hirugarren gradurainoko 
odolkidetasun edo afinitateagatik ahaidetasunik ez duen norbaiti esleitu bazaio, ordaintzeko 
ezintasun eratorriaren ondorioz hipoteka exekutatu izanagatik.   

 

d) Gehiegizko okupazioa badu. Etxebizitza batek gehiegizko okupazioa duela ulertuko da, baldin eta 
bertan bizi den pertsona kopuruak, bi urte baino gehiagoz erroldatuta egonda, ratio hau gainditzen 
badu: 

1. Etxebizitza batek, bertan pertsona bat bizi baldin bada, gutxienez hogeita bost (25) metro 
koadroko azalera erabilgarria izan beharko du. 

 

2. Etxebizitza batek, bertan bi pertsona bizi baldin badira, gutxienez hogeita hamahiru (33) 
metro koadroko azalera erabilgarria izan beharko du. 

 

3. Etxebizitza batek, bertan hiru pertsona bizi baldin badira, gutxienez hogeita hemeretzi (39) 
metro koadroko azalera erabilgarria izan beharko du. 

 

4. Etxebizitza batek, bertan lau pertsona bizi baldin badira, gutxienez berrogeita bost (45) 
metro koadroko azalera erabilgarria izan beharko du. 

 

5. Etxebizitza batek, bertan bost pertsona bizi baldin badira, gutxienez berrogeita hamalau (54) 
metro koadroko azalera erabilgarria izan beharko du. 

 

6. Etxebizitza batek, bertan sei pertsona bizi baldin badira, gutxienez berrogeita hemezortzi 
(58) metro koadroko azalera erabilgarria izan beharko du. 

 

7. Etxebizitza batek, bertan zazpi pertsona bizi baldin badira, gutxienez hirurogeita bi (62) 
metro koadroko azalera erabilgarria izan beharko du. 
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8. Etxebizitza batek, bertan zortzi pertsona edo gehiago bizi badira, zortzi (8) metro koadro 
erabilgarri bertan bizi den pertsona kopuruarekin biderkatuta lortzen den emaitzaren pareko 
azalera eduki beharko du. 

 

d) Titularren batek minusbaliatua dela eta mugikortasun murriztu egonkorra duela egiaztatzen badu, 
eta eraikinak ez baditu irisgarritasun-baldintza egokiak eskaintzen, sarbideen eta igogailuen aldetik, 
hots, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta 
informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen 
dituen dekretuan ezartzen direnak. 

 

Horretarako, mugikortasun murriztu egonkorra duten pertsonatzat hartuko dira gurpil-aulkian 
daudenak, ibiltzeko ezinbestean bi makulu behar dituztenak, eta elbarritasun-maila aitortu, 
deklaratu eta kalifikatzeko prozedura arautzen duen abenduaren 23ko 1271/1299 Errege Dekretuko 3. 
eranskinean jasotzen diren D)-tik H)-ra bitarteko ataletan 7 puntu edo gehiago biltzen dituztenak, 
baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak igorritako ziurtagiri baten bidez egiaztatzen badute. 

 

a), d) eta e) ataletan jasotako kasuetan, onuradunak, alokairu-kontratua sinatzeko unean, behartuta 
daude beren jabetzako etxebizitza Azpiegiturak S.A.U. foru sozietate publikoaren eta Bermeoko 
Udalaren esku uztera, peritu independente batek haren salmenta-balioa kuantifikatu ahal izan dezan. 
Peritazio hori egin eta 15 egun balioduneko epean, haietako inork ez badu hura erosteko interesik 
agertzen, onuradunak bere etxebizitza saldu beharko du urtebeteko epean, kontratua sinatzen den 
egunetik zenbatzen hasita. 

 

3.- Aurreko paragrafoan aipatzen den etxebizitza-jabetza bateragarria da beste pertsona edo 
elkarbizitza-unitate batzuen ohiko etxebizitza egonkorra den beste etxebizitza baten edo batzuen 
jabetzarekin, jabetza soila, azalera-eskubidea edo gozamen-eskubidearekin, betiere, jabetzaren %50 
baino gutxiago bada, eta partaidetzen balio osoa ez bada 75.000 eurotik gorakoa. 

 

4.- Etxebizitza-beharra edukitzeko baldintzatik salbuetsita daudenek alokairuan baino ezingo dute 
eskatu etxebizitza. 
 
Seigarrena.- BERMEON, BUSTURIALDEKO BESTE HERRI BATEAN EDO BIZKAIKO BESTE 
EDOZEIN HERRITAN ERROLDATUTA EGOTEA. 
 
Bermeon, Busturialdeko beste herri batean edo Bizkaiko beste edozein herritan erroldatuta egotea 
egiaztatzen badute, onuradunek multzo hauetako batean sartu ahal izango dute:  
 
A TALDEA. Gutxienez urtebetez, etenik gabe, Bermeon erroldatuta egon diren familia ugariak, 
onuradunak hautatzeko prozedurari hasiera emango dion iragarkiaren argitalpen egunetik zenbatzen 
hasita. 

 
B TALDEA. Gutxienez bi urtez, etenik gabe, Bermeon erroldatuta egon diren pertsona fisiko 
indibidualak edo elkarbizitza-unitateetako kideak, onuradunak hautatzeko prozedurari hasiera emango 
dion iragarkiaren argitalpen egunetik zenbatzen hasita. 



 

 
Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila. Intxausti 2 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9124 Faxa: 94 688 1102 

urigintza@bermeo.org / www.bermeo.org IFK: P4802100J 

 

C TALDEA. Bi urte baino gutxiagoan, baina etenik gabe, Bermeon erroldatuta egon diren pertsona fisiko 
indibidualak edo elkarbizitza-unitateetako kideak, onuradunak hautatzeko prozedurari hasiera emango 
dion iragarkiaren argitalpen egunetik zenbatzen hasita. Kasu horretan, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
edozein herritan urtebete baino gehiagoan erroldatuta egon izana egiaztatu beharko da. 

 

D TALDEA. Gutxienez urtebetez, etenik gabe, Busturialdeko edozein herritan erroldatuta egon diren 
pertsona fisiko indibidualak edo elkarbizitza-unitateetako kideak, onuradunak hautatzeko prozedurari 
hasiera emango dion iragarkiaren argitalpen egunetik zenbatzen hasita. 

 

E TALDEA. Gutxienez bi urtez, etenik gabe, Bizkaiko Lurralde Historikoko edozein herritan erroldatuta 
egon diren pertsona fisiko indibidualak edo elkarbizitza-unitateetako kideak, onuradunak hautatzeko 
prozedurari hasiera emango dion iragarkiaren argitalpen egunetik zenbatzen hasita. 
 

Zazpigarrena.- GEHIENEZKO ETA GUTXIENEKO DIRU-SARRERAK 
 
“25.2 San Martin" Egikaritze Unitatean Azpiegiturak S.A.U. foru sozietate publikoak sustatutako 
etxebizitzen eta haien eranskinen alokairuko promozioan onuradun suertatu direnek egiaztatu egin 
beharko dute, eskabidea aurkezterakoan, gutxieneko diru-sarrera batzuk dituztela, edo kapital bat 
dutela, ordainketa-betebeharrei aurre egiteko moduan izango direla islatzen duena. 
 
Zortzigarrena.- ESKABIDEA EGITERAKOAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 
Eskabide-orriarekin batera, dokumentazio hau aurkeztu beharko da: 

1. Eskatzaileen NANaren fotokopia. 

2. Eskatzaileek etxebizitzarik ez dutela egiaztatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Estatuko Ogasunak 
igorritako ondasun higiezin ezaren ziurtagiria.  

3. Bermeoko udal errolda-ziurtagiria, edo, hala badagokio, Busturialdeko herri batekoa edo Bizkaiko 
gainerako herrietakoa. Ziurtagiri horrek antzinatasuna adierazi beharko du. 

4. Eskatzailearen urte osoko ordainsariak egiaztatzeko, eskabidea aurkeztu aurreko urteko aitorpena, 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena. Eskatzailea Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zerga aitortzera behartuta ez badago, aurreko urteko diru-sarrerak Ogasunaren ziurtagiri ofizialak 
aurkeztuta egiaztatuko dira. 

5. Minusbaliotasuna egiaztatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailak igorritako 
ziurtagiria aurkeztu beharko da. Ziurtagiri horrek mugimendurako minusbaliotasun maila adierazi 
beharko du, baina, horrez gain, baita minusbaliotasun horren deskribapena ere. 

6. Eskatzaileak familia ugaria badira, Bizkaiko Foru Aldundiak horretarako emandako ziurtagiria 
aurkeztu beharko dute. 

Bederatzigarrena.- ESKABIDEAK AURKEZTEA 

Azpiegiturak S.A.U. foru sozietate publikoak Bermeoko 25.2 San Martin Egikaritze Unitatean  dituen 
etxebizitzak alokairuan eskuratu nahi lituzkeen pertsona orok eskabidea aurkeztu beharko du 
Bermeoko Udalaren bulegoetan, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hilabeteko 
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epean. 

Deialdi honen iragarkia Udalaren iragarki-oholean ere argitaratuko da, bai eta webgunean ere: 
(www.bermeo.org) 

Eskabideak inprimaki-eredu ofizial baten bidez aurkeztuko dira. Eredu hori Bermeoko Udalaren 
bulegoetan banatuko da, eta oinarri hauen eranskinean ere eskuragarri dago. 

Ezkongabeek eta legez eta epai irmo baten bidez bananduta daudenek eskabidea norbanako gisa 
aurkeztu ahal izango dute. Ezkontza bidez edo ezkontzaren pareko harreman egonkor baten bidez 
elkartutako pertsonek (izena emana duten izatezko bikoteek, elkarbizitza-unitateek) elkarrekin 
aurkeztu beharko dute eskabidea.  

Alokairu-kontratua eskabidea egin duten pertsonek sinatu beharko dute. 

Pertsona bakoitzak ezingo du eskabide bat baino gehiago aurkeztu. Hala egiten ez bada, lehenik 
aurkeztutakoa hartuko da baliozkotzat, eskabide bat banaka eta beste bat beste norbaitekin batera 
aurkezten denean izan ezik; kasu horretan, beste norbaitekin aurkeztutakoa hartuko da aintzat. 

Etxebizitza-eskatzaileek jakinarazi egin beharko diote Bermeoko Udalari eskabidean agertzen diren 
datuak aldatu egiten badira, aldaketa hori gertatu eta hurrengo hamabost egun baliodunen barruan. 
Aldaketa horiek jakinarazten ez badira, eskabidea baztertuta gera liteke. 

 

Hamargarrena.- ONURADUNAK HAUTATZEKO PROZEDURA 

10.1.- Prozedura osoa, alokairu-kontratua sinatzea barne, publizitate, lehia publiko eta gardentasun 
printzipioak errespetatuz egingo da. Eskatzaileek etxebizitza aukeratzeko izango duten hurrenkera 
notario baten aurrean egindako zozketa bidez finkatuko da. 

10.2.- Aurkeztutako eskabideak aztertu ondoren, Udalaren iragarki-oholean eta webgunean 
(www.bermeo.org) argitaratuko da zuzenketak behar dituzten eskabideen zerrenda, eta adieraziko da 
zer osatu behar duten, edo zein dokumentazio erantsi behar zaien eskabideei. 10 egun balioduneko 
epea emango da zuzenketa horiek egiteko. 

 

Epe hori igarota, eskabideak osatu ez badira, eskatutako dokumentazioa aurkeztu ez bada, edo, 
dokumentazio hori aztertuta, datuak faltsuak direla edo ezarritako baldintza eta betekizunak ez direla 
betetzen ondorioztatzen bada, Udalak ez du onartuko eskabide hori izapidetzerik.    

 

Mahaiak, aurkeztutako dokumentazio osagarria aztertu ondoren, eta alegaziorik izan bada, haiek ebatzi 
ondoren, behin betiko zerrenda prestatuko du, etxebizitza aukeratzeko hurrenkera ezarriko duen 
notario aurreko zozketan parte hartzeko onartuta eta baztertuta gelditu diren eskatzaileekin, eta hortxe 
bertan zehaztuko da zozketa zein egunetan eta zein ordutan egingo den. 

Onartuak seigarren oinarrian ezarri diren multzoetan sailkatuko dira. 

Bermeoko Udalaren ediktuen oholean eta udalaren webgunean jarriko da ikusgai. 

10.3.- Zozketak 

Zozketa publikoa izango da, eta notario baten aurrean egingo da, alokairuko etxebizitza eskuratu nahi 
dutenen artean. 

http://www.bermeo.org/
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Hauxe izango da zozketarako prozedura:  

10.3.1. Orri hauetan eskatzaileak multzotan sailkatu direnez, lehenik eta behin A taldeko 
eskatzaileen artean egingo da zozketa. A multzoko izangaiek ez badituzte etxebizitza guztiak 
hartzen, B taldeko izangaien artean egingo da zozketa. Multzo horretako eskabideekin ere ez badira 
etxebizitza guztiak agortzen, gauza bera egingo da gainerako multzoekin, etxebizitza guztiak 
banatu arte. 

 

10.3.2. Zozketak erabakiko du multzo bakoitzaren barruan etxebizitzak zein hurrenkeratan 
aukeratuko diren. Hots, zozketan lehen ateratzen den zenbakiak lehentasuna izango du etxebizitza 
aukeratzeko, multzo bereko beste eskatzaileen aurretik, eta gauza bera egingo da gainerako 
multzoekin. Horregatik, zozketaren aurretik multzo bakoitzaren zerrenda zenbakidun bat emango 
zaio notarioari, eta webgunean ere jarriko da; zerrenda hori alfabetikoki ordenatua egongo da, eta 
izen bakoitzari zenbaki bat jarriko zaio, zozketan eskatzaileak identifikatu ahal izateko. 

 

Eskatzaileak etxebizitzak baino gehiago badira, esleipenik jasotzen ez dutenak itxaron zerrendan 
sartuko dira. Itxaron zerrenda bost (5) urtez egongo da indarrean, promozioko etxebizitza guztiak 
esleitzen direnetik zenbatzen hasita. 

 

Itxaron zerrendan dauden eskabideak publikoak izango dira, eta parte hartuko duen fede-emaile 
publikoak zaindu beharko ditu; beste inork ez. 

10.3.3. Zozketaren ondoren, etxebizitza bat aukeratzeko hautatu direnak behin-behineko 
esleipendunen zerrendan sartuko dira. 

Zozketaren emaitza Azpiegiturak S.A.U.ri jakinaraziko zaio, eta Udalaren webgunean ere 
argitaratuko da. 

 

Zozketaren egun berean eta notarioaren aurrean erabakiko da zozketan behin-behineko 
esleipendun gisa hautatu direnek zein egun eta ordutan aukeratuko dituzten etxebizitzak. 
Aukeraketa hori Bermeoko Udalaren bulegoetan egingo da. 

Onuradunak ez badira zehaztutako toki, egun eta orduan agertzen, beren eskubideari uko egiten 
diotela ulertuko da, bidezko arrazoi egiaztatu batengatik izan denean eta aurrez jakinarazi dutenean 
izan ezik, eta hautaketa-prozesutik kanpo utziko dira automatikoki. Hala, hautaketa-prozesuan 
sartuko dira, ordenan, itxaron zerrendako pertsonak. 

10.3.4. Esleipendunek etxebizitza aukeratu ondoren, behin betiko esleipendunen zerrendara sartuko 
dira. 

10.4.- Zozketan parte hartzen duten eskatzaileek oinarri hauetan edo hitzarmenean ezarritako 
baldintzaren bat betetzen ez badute, kontratua desegin egingo da, eta etxebizitza berriro esleituko da, 
itxaron zerrendan dauden eta ordura arte etxebizitzarik lortu ez duten eskatzaileen artean; 
horrelakoetan ez da inolako erreklamaziorik egin ahal izango, eta, hala badagokio, haiek 
berreskuratzeko eskubidea baino ez da egongo. 

 

Bermeoko Udalaren betebehar bakarra etxebizitzen esleipendunak zozketa bidez hautatzea da. Beraz, 
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zozketa egin eta Azpiegiturak S.A.U.ri esleipendunen eta ordezkoen zerrenda jakinarazi ondoren, Udala 
aske geldituko da beste edozein betebeharretatik; hala, ez da erantzule izango alokairuaren ondorioz 
maizterraren eta Azpiegiturak S.A.U.ren artean ezarriko diren harreman pribatuetatik sor litezkeen 
ondorioetan, ez eta etxebizitza horien eraikuntza eta akaberatik sor litezkeenetan ere. 

Nolanahi ere, onuradunek orri hauetan ezarritako betekizunak bete behar dituzte alokairu-kontratua 
sinatu arte, eta edozein unetan eskatu ahal izango zaie egoera hori egiaztatzeko. 

 

Hamaikagarrena.- ERATORRITAKO ESLEIPENAK 

Itxaron zerrenda agortzen bada, edo etxebizitzak eskatzaileak baino gehiago badira, AZPIEGITURAK 
S.A.U.k besterendu egin ahal izango ditu hutsik gelditzen diren etxebizitzak, banan-banan, edo oinarri 
arautzaile hauetan agertzen diren betekizunak betetzen dituen edozein pertsona edo elkarbizitza-
unitaterekin alokairu-kontratu bat sinatu. Horretarako, Udalari 5 egun balioduneko epean jakinaraziko 
zaio, Administrazioak egiaztatu ahal izan dezan interesdunak aipatutako betekizunak betetzen dituela. 
Epe hori igarota, Udalak berariaz ezer adierazten ez badu, ados dagoela ulertuko da. 

 

Hamahirugarrena.- ALOKAIRU-KONTRATUA FORMALIZATZEA ETA ETXEBIZITZARA SARTZEA. 

Beharrezkoa izango da alokairu-kontratua egitea, Azpiegiturak S.A.U. foru sozietate publikoak modu 
frogagarrian esleipendunari hala egiteko eskatzen dionetik hilabeteko epean.  Esleipendunak ez badu 
adierazitako epean alokairu-kontratua egiten, etxebizitzari uko egiten diola ulertuko da. 
 

Etxebizitzak, nahitaez, titular diren pertsona guztien ohiko bizitoki egonkorra izan beharko du. 
Horregatik, alokairu-kontratua sinatzen denetik bi hileko epean, etxebizitzaren titularrek hara joan 
beharko dute bizitzera, eta bertan erroldatu. Epe hori betetzen ez bada, alokairu-kontratua berehala 
suntsitu daiteke, eta, edozein kasutan, atzerapenaren hilabete bakoitzeko, urteko errentaren %5eko 
zigor ekonomikoa ezarriko da. 
 
 

Bermeon, 2015eko maiatzaren 4an 
ALKATEA 

  


