
ELKARTEAK FUNDAZIOAK

Plana egin, idatzi edo eguneratzeko gastuaren aurrekontua. X X

ELKARTEAK FUNDAZIOAK

Udalaren, tokiko organismo autonomoaren, toki-erakunde txikiaren edo xede 
soziala duen onura publikoko erakunde pribatuaren akordioa (horretarako 
gaitasuna duenarena), zeinaren bidez eskatutako diru-laguntzaren xede den 
jarduketa gauzatzea onartzen baita.

X X X

Onura publikoko elkarteei eta beren babeslaritzari buruzko erregelamendua 
onartzen duen uztailaren 29ko 146/2008 Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan inskribatuta daudela 
dioen ziurtagiria

X

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuta daudela 
egiaztatzen duen agiria, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen 
Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 101/2007 
Dekretuan ezarritakoaren arabera.

X

Erakundea eraikina erabiltzera, Erakundearen helburuak garatzeko, 
baimentzen duen titulua. X X

Aginduaren 2.1 artikuluan aurreikusitako jarduketaren proposamena.

Hiri-izaerako plataforma jasotzaileak eta igogailuak jartzeko obren kasuan 
proposamena oinarrizko proiektu osoa izango da.

Gainerako obretarako, aginduarenn xedea betetzen dela justifikatzeko 
beharrezkoa den informazio guztia, idatzia eta grafikoa, jasoko du 
proposamenak. Horretarako, proposamenak jarduera deskribatzeko eta 
justifikatzeko memoria bat, proposamenaren azterketa ekonomiko bat eta 
planoak jasoko ditu, aginduaren I. eranskinean adierazitako baldintzetan.

X X X

Eskabidearen xede den jarduketa birgaitze integratuko eremu batean edo 
eremu degradatu batean badago, jarduketa aipatutako eremuaren mugari 
dagokionez nola kokatuta dagoen erakusten duen planoa.

X X X

Teknikari eskudunak emandako ziurtagiria irisgarritasunaren sustapenaren 
arloan indarrean dagoen araudiak eskaturiko eskakizun eta irizpideetarako 
aurreikusiriko jardunen egokitzapenari buruz.

X X X

Irisgarritasun-planaren fotokopia, zehazki diru-laguntzaren eskaeraren xede 
den obra jasotzen duen atalarena; eta irisgarritasun-planaren kopia digitala, 
aurreko urteetako deialdietan aurkeztu ezean. 

X

Txosten teknikoa, udalerriaren edo entitate publikoaren irisgarritasun-plana zer 
neurritan gauzatuta dagoen jasotzen duena. Horretarako, laguntza-eskaeraren 
xede den jarduera jasotzen duen planean aipatzen den aldia identifikatu 
beharko dute, bai eta planaren betetze-ehunekoa ere. 

X

Katalogatutako edo babestutako eraikinetan egin beharreko jarduketen 
kasuan, eraikina dagokion babes-araubidearen mende dagoela ziurtatzeko 
behar den dokumentazioa, eta, horrekin batera, proposatutako obrak 
gauzatzeko aldeko txostena edo baimena, organo eskudunak emandakoa, 
agindu honen 1. artikuluaren 4. apartatuari jarraikiz.

X X X

Hala badagokio, eta agindu honetako 1.6 artikuluaren ondorioetarako, honako 
agirietako bat:

●  1., 2. eta 3. mailako obrak egitea jasotzen duen esku-hartze proposamena.
●  Udalaren, tokiko organismo autonomoaren, toki-erakunde txikiaren edo 
xede soziala duen onura publikoko erakunde pribatuaren akordioa, zeinaren 
bidez konpromisoa hartzen baitu obra horiek agindu honetako 14. artikuluan 
ezarritako epearen aurretik egiteko.
●  Obra horiei dagokienez, eraikinen ikuskapen teknikoaren (EIT) zuzenketa-
ziurtagiria, dagokion udalean aurkeztu izana egiaztatzen duen zigilua duela.

X X X

Agiri bakoitza eskariarekin batera aurkeztu behar den beste agiriekiko desberdindu beharko da, pdf formatua izan beharko da eta 
bere izena izan beharko du atal honetan aurreikusten den agirien zerrendan jasotzen den moduan.

Eskaeran aurkeztu beharreko dokumentazioa

ERAKUNDE PRIBATUAKUDALAK, TOKI ERAKUNDE
AUTONOMOAK ETA TOKI

ERAKUNDE TXIKIAK

ERAKUNDE PRIBATUAKUDALAK, TOKI ERAKUNDE
AUTONOMOAK ETA TOKI

ERAKUNDE TXIKIAK
IRISGARRITASUN PLANAK

HOBEKUNTZA-OBREN KASUAN
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