
proiektua:

BABESPEKO APARTAMENTUAK

definizioa

Zerbitzu honekin erantzuna eman nahi zaio euren kabuz bizitzeko gai 
diren pertsona nagusien kolektiboaren etxebizitza beharrizanari, hain 
zuzen hainbat arrazoi direla medio baliabide hori behar dutenak komu-
nitatean bizitza independente bat egiteko.

helburuak

Euren kabuz bizitzeko gai diren pertsonak euren inguru naturalean ja-
rraitzea, pertsona horien bilakaera autonomoa kontserbatuz.

Egoitza batean ingresatzea ekiditea, egoitzetako baliabideak euren ka-
buz bizitzeko zailtasunak dituzten pertsonentzat gordez.

Etxebizitza duina eskaintzea ez dutenei eta beste alternatiba batzuk bi-
latzeko nahikoa baliabide ekonomiko ez dutenei.

Babespeko apartamentu horietan bizi direnei euren inguruan zerbitzu 
baliagarriak eta laguntza eskaintzea. 

Alojamendu indibiduala eskaintzea, oztopo arkitektonikorik gabeko in-
guru batean.

Gizarte planifikazioari dagokionez gaur egungo gidalerroei jarraitzea, 
euren kabuz bizitzeko gai diren pertsona nagusien alojamenduaren ka-
suan.

Etxebizitza eta egoitzari dagokionez, bien bitarteko ekipamendu bat 
sortzea.

funtzioak eta eginkizunak

Libre dauden plazak adjudikatzea.

Informazioa eta orientazioa erabiltzaileek etxebizitzak eskuratzean.

Prebentzio lan bat egitea etxebizitzen erabiltzaileekin, eta horien beha-
rrizanak Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara bideratzea. 

Arrisku egoerak antzematea.

Babespeko apartamentuei dagokienez, irteera espedienteak egitea.
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zerbitzua norentzat den

60 urtetik gorako pertsonak. Titularrak ezkontidea badu edo berarekin 
beste pertsona bat bizi bada, 56 urte beteta izan beharko ditu. 

Eskaera egiterakoan, erroldatuta egon beharko du, hurrengo antzina-
tasunarekin:

a) azken 5 urteetan jarraian.

b) 15 urtetan, azken 30 urteetan, eta eskaera egiten duenean urte bete-
ko antzinatasuna izan beharko du.   

Euren kabuz bizitzeko gai diren pertsonak, egoera fisiko eta psikiko 
onean daudenak eta eguneroko bizitzako jarduerak egiteko gai direnak.

Eskaera egin baino aurreko bost urteetan etxebizitzarik ez dutenak ja-
betzan edo gozamenean. 

Salbuespenak jabetzako etxebizitzari: 

Bizigarritasunari dagokionez gutxieneko baldintzak ez betetzea edo 
desjabetze espediente baten pean egotea edo aurrian deklaratuta ego-
tea. Kontuan izango dira ere, batetik, banaketa eta dibortzio kasuak, 
etxebizitza beste ezkontideari adjudikatu zaionean bi urtez baino gehia-
goz (egoera horretan adjudikazioa aldi batekoa izango litzateke); eta, 
bestetik, herentzia kasuak, betiere hurrengo puntuan jasotako parame-
troak betetzen badira.  

Ondare higigarri eta higiezina ez izatea Oinarrizko Errentari dagokio-
nez indarrean dagoen urteko kopuruaren hiru halako, kide kopuruaren 
arabera.

Diru-sarrerek ez dute izan behar Oinarrizko Errentaren bi halako baino 
gehiago, kide kopuruaren arabera.

aurkeztu beharreko dokumentazioa

NANaren fotokopia edo onuradunaren nortasuna egiaztatzen duen 
agiri ofiziala.

Eskaera. 

Onuradunaren Gizarte Segurantzaren edo Osasun Laguntzako Karti-
llaren fotokopia.

Onuradunaren erroldatze ziurtagiria, 5 urte jarraian erroldatuta dago-
ela egiaztatuz, edo, bestela, 15 urte aurreko 30 urteetan. 

Diru-sarreren ziurtagiri eguneratua (pentsioak eta abar). 

Azken Errentaren gaineko Zergaren Aitorpenaren fotokopia, edo, hala 
badagokio, egitetik salbuetsita dagoela egiaztatzen duen agiria (Zerbit-
zuaren xede izango den pertsonarena zein ezkontidearena, balu).
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personas destinatarias del servicio

Onuradunaren azken 5 urteei dagozkien ondasun higiezinen ziurtagiria, 
Ogasuneko Ordezkaritzak emanda.

Diru-sarreren, ondasunen, kapital higigarriaren eta higiezinaren eta 
abarren zinpeko aitorpena, eredu ofizialaren arabera. Ondasunak es-
kualdatu badira, azken bost urteetan, eskualdatze hori egiaztatzen duen 
agiriaren fotokopia aurkeztuko da.

Banku helbideratzerako orria.

Medikuaren txostena.

Urgentzia kasuez baliatzeko baimena.

Alokairu, pentsio edo antzekoren baten ordainketa egiaztatzen duen 
agiria.

Alegatutako zirkunstantziak egiaztatzeko beharrezko izan daitekeen 
beste edozein agiri.

oinarrizko arautegia

Babespeko Apartamentuen Funtzionamendu Arautegia, 2006.

Getxoko Udaleko Gizarte Zerbitzuen prestazioegatiko tasen ordenantza 
fiskala.


