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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Leioako Udala

Leioako 15b - Ibaiondo eremuko P.02 lurzatian garatu beharreko babes sozia-
leko 26 etxebizitzak esleitzeko zozketaren oinarriak arautzeko Ordenantzaren 
behin betiko onarpena (2022/3833W espedientea).

Udalbatzak, 2022ko ekainaren 30ean egindako bilkuran, Leioako 15b-Ibaiondo ere-
muko P.02 lurzatian garatu beharreko babes sozialeko 26 etxebizitzak esleitzeko zozke-
taren oinarriak arautzen dituen ordenantza hasieran onartzea erabaki zuen.

Espedientea jendaurrean jartzeko epea igarota, alegaziorik aurkeztu ez denez, era-
baki hori behin betiko bihurtu da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 
Legearen 49.c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Oinarriak iragarki hau argitaratu 
eta 15 egun baliodun igaro ondoren jarriko dira indarrean, 7/1985 Legearen 70.2 artiku-
luaren arabera.

Hona hemen oinarrien testu osoa.
Leioan, 2022ko abuztuaren 30ean.—Jarduneko Alkatea, Estibaliz Bilbao Larrondo
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LEIOAKO 15B - IBAIONDO EREMUKO P.02 LURZATIAN GARATU BEHARREKO                   
BABES SOZIALEKO 26 ETXEBIZITZAK ESLEITZEKO ZOZKETAREN OINARRIAK

1.  Oinarrien xedea
Oinarri hauen xedea da Amenabar Etxegintza Bizkaia, S.L. sustatzaileak Leioako 

Ibaiondo - 15B eremuko P02 lurzatian eraiki nahi dituen babes publikoko 26 etxebizitzen, 
garajeen eta trastelekuen zerrendak egiteko, zozkatzeko eta jabetza-erregimenean es-
leitzeko baldintzak ezartzea.

Deialdi honen xedea da Amenabar Etxegintza Bizkaia, S.L. sustatzaileak Leioako 
Ibaiondo - 15B eremuko P02 lurzatian eraiki nahi dituen babes publikoko 26 etxebizitzen, 
garajeen eta trastelekuen zerrendak egiteko, zozkatzeko eta jabetza-erregimenean es-
leitzeko baldintzak ezartzea.

Mugikortasun urriko pertsonentzako 2 egokitutako etxebizitza 2, biak bi logelakoak.
Egokitu gabeko etxebizitzak: logela bakarreko etxebizitza 1, bi logelako 11 etxebizi-

tza, eta 3 logelako 12 etxebizitza.

2.  Jabetza- eta prezio-araubidea
Jabetza-eskubidea arautuko dute ekainaren 18ko 3/15 etxebizitza-legean, martxoa-

ren 4ko 39/2008 Euskal Dekretuan eta eskubidea eratzen duen tituluan jasotako xeda-
penek, eta, subsidiarioki, zuzenbide pribatuko arauek.

Leioako Ibaiondo - 15B areako P02 lurzatiko etxebizitzen jabetza eskualdatzeko bal-
dintzak honako hauek izango dira:

—  BSE, garaje eta trastelekuekin batera, jabetza-erregimenean esleituko zaizkie oi-
narri hauetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonei.

—  Etxebizitza horien eta horiei atxikitako garaje eta trastelekuen salmenta-prezioa 
etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko salmenta-prezioa izango da, behin-betiko 
kalifikazioa egiteko unean BSE aplikatu beharrekoa.

—  Etxebizitzen (baita horiei dagozkien atxikitako garajeak eta trastelekuak ere) es-
leipen-eskrituretan eta, ondoren, Jabetza Erregistroko inskripzioan, eskuratutako 
eskubidearen muga gisa, honako hau jasoko da: «Etxebizitza babestuen kalifika-
zioa iraunkorra izango da».

Ondorioz, modu iraunkorrean lotuta egongo dira bai eskualdatzeko gehieneko prezio 
bati, arau arautzaileak ezarria, bai lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko esku-
bideak baliatzeari, lehenik Leioako Udalaren alde, eta, nolanahi ere, modu subsidiarioan, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren alde.

Jabetza eskualdatuta, honako baldintza, zehaztapen eta muga hauek izango ditu:
1)  Esleipendunak, jabetzaren salerosketa-kontratuetan eta salmenta-eskrituretan, 

berariaz adierazi beharko du Leioako Udalak eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideak izan-
go dituztela etxebizitzen eta haien eranskinen gaineko eskualdaketetan.

2)  Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideak Etxebizitzarei bu-
ruzko ekainaren 18ko 3/15 Legearen 66. artikuluan zehaztutako prozeduraren 
arabera gauzatuko dira. Leioako Udalak eta EAEko Administrazioak 30 egun 
natural izango dituzte, transmititzeko borondatea osorik eta modu frogagarrian 
jakinarazten zaien egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. Epe horretan ad-
ministrazioak lehentasunez erosten ez badu, eskubide hori iraungi egingo da 
jakinarazitako eskualdatzeari dagokionez.

3)  Leioako Udalak edo Eusko Jaurlaritzak etxebizitzak eta haien eranskinak lehen-
tasunez eskuratzeko eskubidea baliatzen badu, erosketa-prezioa lehentasunez 
erosteko edo atzera eskuratzeko eskualdaketan ezarritakoa izango da, eta sal-
menta-prezio eguneratuarekin bat etorri beharko du, higiezinaren antzinatasuna 
eta kontserbazio-egoera direla-eta balio-galeraren faktorea aplikatu ondoren.
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4)  Etxebizitza horien eta horien eranskinen lehen edo ondorengo eskualdaketetako 
salmenta-prezioa gehieneko salmenta-prezio bati lotuta egongo da, eta prezio 
hori sustapen hau arautzen duen araudian finkatuko da. Debekatuta dago aplika-
tu beharreko arauen arabera dagokion prezioa aldatzen duen gainprezioa, prima 
edo edozein kopuru jasotzea. Erabat deusezak izango dira kasu bakoitzean apli-
katzekoa den araudiak baimentzen dituen gehieneko prezioak gainditzen dituz-
ten klausulak eta estipulazioak.

3.  Onuradun izateko baldintzak
A.  Babes ofizialeko etxebizitza baten onuradun izateko baldintzak

Leioako 15B - Ibaiondo eremuko P02 lurzatian eraikiko diren babes sozialeko etxe-
bizitzen hartzaileak eta, beraz, onuradunak honako baldintza hauek betetzen dituzten 
pertsona fisikoak edo bizikidetza-unitateak izango dira:

a)  Eskatzailea edo eskatzaileak adinez nagusiak edo adingabe emantzipatuak iza-
tea.

b)  Etxebizitzaren beharra. BSEn onuradun guztiek, hau da, bizikidetza-unitateko 
kide guztiek, baldintza hau bete behar dute: ez dute beste etxebizitzarik edu-
ki behar, ez jabetzan, ez osorik, ez azaleran, ez biziarteko gozamen-eskubide 
errealaren arabera.

c)  Urteko diru-sarrera haztatuen gutxieneko eta gehieneko mugak 12.000 eurotik 
39.000 eurora bitartekoak izango dira.

    Genero-indarkeriaren biktima direla egiaztatzen duten emakumeei ez zaie gu-
txieneko diru-sarreren baldintza betetzea eskatuko, hala eskatzen baitu Etxe-
bizitza eta Gizarte Gaietako Kontseiluaren 2006ko urriaren 4ko Aginduak, ge-
nero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako etxebizitzaren arloko ekintza 
positiboko neurriei buruzkoak.

d)  Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea, gutxienez etxebizitzaren etor-
kizuneko titularretako bat.

B.  Bizikidetza-unitatea
Bizikidetza-unitatetzat hartzen dira ezkontza bidez edo ezkontzaren antzeko harre-

man iraunkor baten bidez elkartutako pertsonak, baldin eta etxe berean bizi badira. Kan-
poan geratuko da adiskidetasun- edo komenientzia-arrazoiengatik elkarrekin bizitzea.

Halaber, bizikidetza-unitatea dela egiaztatu ahal izango da, baldin eta pertsona guz-
tien errolda-ziurtagiria aurkezten bada, onuradunak hautatzeko prozedurari hasiera 
ematen dion iragarkia argitaratzen denetik gutxienez urtebeteko antzinatasunarekin.

C.  Etxebizitza-premia
Pertsona, familia edo bizikidetza-unitate batek etxebizitza-premia duela ulertuko da, 

bizitoki egonkor edo egokirik ez badu ere, etxebizitza lortzeko behar diren baliabide eko-
nomikoak ez baditu, eta, beraz, gizarte-bazterketako egoeran erortzeko arriskuan ba-
dago. Ondorio horietarako, etxebizitza-premiatzat jotzen da bizikidetza-unitateko kide 
guztiek etxebizitzarik ez izatea oinarri hauek argitaratu aurreko bi urteetan.

Egoera horretan jarraitu beharko da salerosketako eskritura publikoa formalizatu 
arte, esleipenduna izanez gero.

Hala ere, onuradun izan ahal izango dira, eta etxebizitza-premia izateko betekizunetik 
salbuetsita geratuko dira indarrean dagoen araudian aurreikusitako gainerako baldintzak 
betetzen dituzten pertsonak, baldin eta titular badira edo aurreko bi urteetan titular izan 
badira Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako etxebizitza baten %50 baino gehiago-
ren jabetzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo usufruktuan, baldin eta etxebizi-
tza horrek ohiko bizileku iraunkor bat osatzen badu edo eratu badu Inguruabarrak:

a)  Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko azaroa-
ren 30eko 317/2002 Dekretuan edo haren ordezko araudian ezarritako gutxie-
neko bizigarritasun-baldintzak ez betetzea, eta gutxienez bost urteko aurrerape-
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narekin eskuratua izatea, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta 
etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 
39/2008 Dekretuaren 17.3 artikuluan ezarritako erreferentzia-datak baino.

b)  Banantze- edo dibortzio-prozesu baten edo izatezko bikoteen azkentze-prozesu 
baten ondoren, beste ezkontidearen familia-egoitza gisa judizialki esleitua izatea.

c)  Hirugarren mailarainoko odol-ahaidetasunik edo ezkontza-ahaidetasunik ez 
duen pertsona bati adjudikazio judiziala edo notarioa egin izana, gerora sortuta-
ko ordainketa-ezintasun baten ondorioz hipoteka-betearazpena izan ondoren.

d)  Indarrean dagoen araudian aurreikusitako irisgarritasun-baldintzak ez betetzea, 
titularrak 65 urte edo gehiago dituztenean. 

e)  Gainokupatuta egotea. Horretarako, gainokupatutako etxebizitzatzat hartuko da 
bizikidetza-unitateko kide bakoitzeko 18 m2-ko azalera gainditzen ez duenean.

f)  Hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio- eta komunika-
zio-sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen 
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan jasotako sarbideei eta jasogailuei buruzko 
zehaztapenak betetzen ez dituen eraikin bateko kide izatea, baldin eta titularren 
bat mugikortasun urri iraunkorra duen pertsona ezindua bada. 

Aurreko lerrokadan aipatzen den etxebizitzaren titulartasuna bateragarria da jabe-
tzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo gozamenean beste pertsona edo biziki-
detza-unitate batzuen ohiko bizileku iraunkorra osatzen duten beste etxebizitza baten 
edo batzuen %50etik beherako titulartasunarekin, betiere partaidetzen guztizko balioa 
75.000 eurotik gorakoa ez bada.

D.  Gehieneko eta gutxieneko diru-sarrerak
Babes sozialeko etxebizitzen jabetzako sustapenaren onuradunek egiaztatu beharko 

dute urteko diru-sarrera haztatuak ez direla 12.000 eurotik beherakoak ez 39.000 eurotik 
gorakoak, abenduaren 26ko 210/2019 Dekretuaren azken xedapenetatik seigarrenaren 
arabera mugatuak (210/2019 Dekretua, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erki-
degoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzakoa etxebizitzaren eta lurzoruaren 
arloan, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa).

Genero-indarkeriaren biktima direla egiaztatzen duten emakumeei ez zaie gutxiene-
ko diru-sarreren baldintza betetzea eskatuko, hala eskatzen baitu Etxebizitza eta Gizarte 
Gaietako Kontseiluaren 2006ko urriaren 4ko Aginduak, genero-indarkeriaren biktima di-
ren emakumeentzako etxebizitzaren arloko ekintza positiboko neurriei buruzkoak.

E.  Erroldatzea
Etxebizitzaren onuradun izateko ezinbesteko baldintza Euskal Autonomia Erkide-

goan erroldatuta egotea bada ere, 3.a ataleko baldintzak betetzen dituztenen artean 
lehentasuna emango zaio esleipenari, honako irizpide hauen arabera:

a)  Lehenik eta behin: Leioan erroldatuta egotea, gutxienez hiru urteko antzinatasu-
narekin, azken sei urteetan.

b)  Bigarrenik: etxebizitza guztiak aurreko kolektiboari esleitzen ez bazaizkio, gaine-
rakoa Leioan lan egiteko irizpidearekin eskainiko da, gutxienez hiru urteko aldi 
batean, azken sei urteetan.

c)  Azkenik: etxebizitza guztiak aurreko kolektiboei esleitzen ez bazaizkie, gainera-
koak irekita geratuko dira Eusko Jaurlaritzak ezarritako araudiaren arabera etxe-
bizitza babestu bat erosi ahal izateko baldintzak betetzen dituen edonorentzat.

4.  Eskabideak aurkezteko lekua eta epea
Zozketetan parte hartzeko, ezinbestekoa da interesdunek Etxebizitza Eskatzaileen 

Udal Erregistroan izena ematea, Leioako Ibaiondoko 15B eremuko P02 lursailean eraiki-
ko diren 26 etxebizitza sozial, garaje eta trasteleku esleitzeko.

Eskabide-orriak (I. eranskineko ereduaren arabera), behar bezala beteta, 20 egun 
balioduneko epean aurkeztu behar dira, eskabideak aurkezteko epea irekitzen duen ira-
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garkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatzen hasita, honako epa-
tze honetan:

Eskaerak Leioako Udalaren Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren bidez aurkeztuko 
dira, baita udalaren www.udaletxean.leioa.eus webgunean eskuragarri dagoen egoitza 
elektronikoaren bidez ere.

Epe hori luzatu ahal izango da Leioako Udalaren ebazpen bidez.

5.  Eskaeraren edukia
Babes ofizialeko etxebizitzen eskatzaileen erregistroan inskribatzeko eskabidean ho-

nako datu hauek jasoko dira:
a)  Bizikidetza-unitateko kide bakoitzaren langileak.
b)  Erroldako udalerria eta haren antzinatasuna.
c)  Honako egoera hauetakoren bat gertatzea:
    1)  Indarrean dagoen araudiak babes sozialeko etxebizitzak esleitzeko prozedu-

ra orokorretik salbuesten dituenak.
    2)  Etxebizitza-premiaren betekizunaren salbuespenak.
    3)  Mugikortasun urri iraunkorra.
    4)  Etxebizitza-premia bereziko egoerak, baldin eta eskatzailea edo bizikide-

tza-unitateko titularretako bat, gutxienez, honako kolektibo hauetako bat 
bada: adimen- eta garapen-desgaitasuna duten pertsonak eta gaixotasun 
mentala duten pertsonak, guraso bakarreko familiak, genero-indarkeriaren 
biktimak, legez dibortziatutako edo banandutako pertsonak, gerora sortutako 
ordaintzeko ezintasunagatik ohiko etxebizitzaren jabetza galdu dutenak, 70 
urtetik gorakoak eta 30 urtetik beherakoak.

Eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dute eskabidea.
Bizikidetza-unitate bat inskribatzeko eskabidea haren titular guztiek sinatu beharko 

dute, baina bizikidetza-unitateko titularrek haietako bati eman ahal izango diote haren 
ordezkaritza, haren izenean inskribatzeko eskaera aurkez dezan.

Oinarri hauei I. eranskin gisa erantsi zaie aurkeztu beharreko «Eskabidea» eredua. 
Bertan adierazten diren datuak gutxienekoak dira, baina haien formatua aldatu ahal izango 
da irudi-kontuengatik, eta EAEko bi hizkuntza ofizialetan egon beharko du eskuragarri.

6.  Erantzukizunpeko adierazpena eta aurkeztu beharreko dokumentazioa
Eskabidearekin batera, nahitaez, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko 

da. Horren bidez, etxebizitza eskatzen duen bizikidetza-unitateko titularrak edo titular 
guztiek honako hau adierazi beharko dute:

a)  Indarrean dagoen araudian babes sozialeko etxebizitzen erregimenean sartze-
ko ezarritako baldintzak betetzen badituzte etxebizitza-eskatzaileen erregistroan 
inskribatzeko eskaera egiten dutenean

b)  Hala egiaztatzen duten agiriak izatea.
c)  Hala badagokio, 5. puntuan aipatutako ordezkaria izendatuko dute.
Adierazpen hori zehatza ez bada edo faltsua bada, inskripzioa ezeztatuko da.
Baldintzak geroago egiaztatu beharko dira, Leioako Udalak eskatzen duen unean 

esleipenduna izanez gero, eta, nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzaren Bizkaiko Etxebizitza 
Ordezkaritzak kontratuaren oniritzia eman aurretik, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 
3/2015 Legearen 37. artikuluaren arabera eta hurrengo puntuan adierazitako moduan.

7.  Egiaztagiriak aurkeztea
Baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta babes ofizialeko etxebizitzaren esleipen-

dun izateko, bai eta Eusko Jaurlaritzaren Bizkaiko Etxebizitza Ordezkaritzak saleros-
keta-kontratua ikus-onesteko ere, nahitaezkoa da egiaztagiriak aurkeztea, etxebizitza 
behin-behinean esleitu ondoren, bai zozketa bidez (eskaera-kopurua etxebizitzena bai-
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no handiagoa denean), bai zuzeneko esleipenaren bidez (eskaera-kopurua etxebizitze-
na baino txikiagoa denean):

Aurkeztu beharreko egiaztagiriak Leioako Udalaren esku badaude, ez dira berriz aur-
keztu beharko, betiere honako hauek jasotzen badira: zein egunetan eta zein bulegotan 
entregatu ziren; prozedura amaitu zenetik bost urte baino gehiago igaro ez badira; eta 
agiri horietan aldaketarik izan ez bada.

Leioako Udalak, eskura dauden datuen negozio-sistemen bidez, beharrezkoak di-
ren egiaztapenak eta kontsultak egingo ditu esleipendun suertatzen diren eta Adminis-
trazioaren esku dauden pertsonen datuei buruz, bai eta GBE esleitzeko espedientea 
izapidetzeko eskatzen den beste edozein datuei buruz ere, horretarako formularioetan 
xedatzen denaren arabera.

Administrazio publikoen arteko datu-bitartekaritzarako oinarria honako hauetan 
zehazten da: Pertsona fisikoen babesari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kon-
tseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6. artikuluan, eta 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluan, non aitortzen baita herritarrek eskubidea 
dutela administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin 
dituen dokumentuak ez aurkezteko, bai eta aplikatu beharreko gainerako legerian ere.

Horregatik, elkarreragingarriak izan daitezkeen datuak biltzen dituzten dokumentuak 
edo ziurtagiriak eskatzeari utziko zaio, betiere interesduna [edo haren ordezkaria] horiek 
erabiltzearen aurka ez badago; kasu horretan, dagozkion datuak edo dokumentuak aur-
keztu beharko ditu.

Arrazoi teknikoak direla-eta elkarreragingarritasuna ezinezkoa bada, Leioako Udalak 
izapideak egiteko beharrezkoak diren datuak edo dokumentuak eskatu ahal izango ditu. 
Era berean, administrazioen betebeharra da lankidetzan aritzea, 40/2015 Legearen 155. 
artikuluak adierazten duen bezala, datu-trukearen arloan, eta haien esku dauden herrita-
rrei buruzko datuak eman behar dituzte.

Ofizioz egiaztatu eta/edo espedientean sartuko dira, interesdunak kontrakorik adiera-
zi ezean, honako baldintza/informazio hauek:

a)  Eskaera egin duen pertsona fisikoaren eta bizikidetza-unitatea osatzen duten 
pertsonen identifikazioa.

b)  Eskatzailearen eta bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonen erroldatzea.
c)  Itxitako azken zerga-ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 

aitorpenari buruzko informazioa, eta familia-unitatean diru-sarrerak dituzten guz-
tien pentsioa eta/edo nomina.

Nolanahi ere, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da, gaur egun elkarrera-
gingarria ez delako:

a)  Etxebizitzan biziko diren familia-unitateko kideen zerrenda, baita diru-sarrerak 
dituzten kideen kopurua ere.

b)  Familia-liburua.
c)  Etxebizitzarik ez izatea. Etxebizitzarik ez izateko baldintzak betetzen direla 

egiaztatzen duen dokumentazioa.
    Etxebizitza-premiaren baldintzaren salbuespenak, kasuen arabera, etxebizitza-

ren jabetza-eskrituraren eta teknikari eskudunak emandako ziurtagiriaren bidez 
egiaztatuko dira (etxebizitzaren egoera, irisgarritasuna eta dagoen eraikinarena), 
edo ebazpen judizialaren eta hitzarmen arautzailearen kopiaren bidez. %50etik 
beherako titularkidetasuna izanez gero jabetzan, jabetza soilean, azalera-esku-
bidean edo usufruktuan, gainera, beste etxebizitza bateko edo batzuetako par-
taidetzaren jaraunspena, dohaintza edo salerosketa onartzen duen eskritura, 
haren balorazioa eta etxebizitza horietan bizi diren pertsonen errolda-ziurtagiria 
aurkeztu beharko dira.

    Gerora sortutako ordaintzeko ezintasunaren ondorioz ohiko etxebizitzaren jabe-
tza galdu izana egiaztatzeko, ohiko bizileku iraunkorra zen etxebizitza esleitze-
ko dokumentu judizialaren edo notarialaren kopia eta hirugarren mailarainoko 
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odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko ahaidetasunik ez duen pertso-
na bati esleitu zaiola adierazten duen zinpeko aitorpena aurkeztu beharko dira.

d)  Etxebizitza eskatzen den udalerria lantokiarena bada, egoera hori egiaztatzen 
duen dokumentazioa erantsi beharko dute.

8.  Eskatzaileen aurretiko zerrenda eta erreklamazioak
Erregistroan izena eman ondoren, sustatzaileak eta Leioako Udalak aldez aurreko 

zerrenda bat egingo dute, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, BSE bat esleitzeko 
baldintzak betetzen dituztela ziurtatzeko.

Aurkeztutako eskabideak aztertu ondoren, zuzenketa behar duten eskabideen ze-
rrenda argitaratuko da udaletxeko iragarki-taulan, baita udalaren eta sustatzailearen 
webguneetan ere, zer bete behar den adierazita, eta 10 egun balioduneko epea emango 
da zuzenketak egiteko.

Epe hori igarotakoan eskabidea bete ez bada, edo eskaera horretatik ondorioztatzen 
bada datuak faltsuak direla edo BSE eskatzaileen erregistroan inskribatzeko ezarritako 
baldintzak eta betekizunak betetzen ez direla, Udalak, ebazpen bidez, ukatu egingo du 
eskaera izapidetzeko onartzea.

Erregistroan onartutakoen eta baztertutakoen aurretiko zerrendak egin ondoren, 
Udaleko iragarki-oholean, baita udalaren eta sustatzailearen webguneetan ere, jarriko 
dira ikusgai, hamar (10) egun balioduneko epean erreklamazioak aurkez ditzaten, bai 
zerrendetan daudenek eta kaltetutzat jotzen direnek, bai eskabidea izapidetzeko onartu 
ez izanagatik zerrenda horietan agertzen ez direnek.

9.  Eskatzaileen behin betiko zerrendak eta etxebizitzen zerrendak
Erreklamazioak ebatzi ondoren, BSEen eskatzaile gisa onartutakoen eta baztertuta-

koen behin betiko zerrendak argitaratuko dira udaletxeko iragarki-taulan eta sustatzai-
learen webgunean.

Berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke behin betiko ebazpenaren aurka, edo, beste-
la, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, hala badagokio, Bilboko Administrazioarekiko 
Auzien Epaitegian.

Behin betiko zerrendetan datu hauek agertuko dira:
— Eskaeran agertzen den lehen pertsonaren nortasun-agiria.
—  Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Agin-

duaren 34. artikuluaren arabera, sustatzaileak eskatzaile bakoitzari ausaz esleitu 
dion kode alfanumerikoa, etxebizitza egokituetarako eta egokitu gabekoetarako.

—  Eskatzaile bakoitzak parte hartzen duen zozketak. Mugikortasun urri iraunkorra 
duten pertsonek ere parte hartuko dute, baldin eta egokitutako 2 babes-etxebizi-
tzaren zozketa erreserbatuta badute.

Parte-hartzaileen behin betiko zerrendarekin batera, zozketa honen xede diren etxe-
bizitzen zerrenda jakinaraziko da.

10.  Etxebizitza esleitzeko modua: zozketa publikoa
VPSen eskaintza baino eskaera gehiago egonez gero, esleipena zozketa publiko 

baten bidez egingo da.
2012ko urriaren 15eko Aginduan ezarritakoarekin bat etorriz, zozketaren aurretik, 

ausaz, partaidetza kode alfanumeriko bat esleituko zaio esleipen-prozeduran sartuta-
ko pertsona edo bizikidetza-unitate bakoitzari, eta eskatzaileei zozketaren eguna bai-
no astebete lehenago jakinaraziko zaie, eta beste kode alfanumerikoa bat zozketatuko 
den etxebizitza bakoitzari. Informazio hori udaletxeko iragarki-taulan eta sustatzailearen 
webgunean argitaratuko da.

Zozketarako kontuan hartuko den bizikidetza-unitateko kide-kopurua erregistroan ins-
kribatzeko eskaera aurkezten denean egunean erantzukizunpeko adierazpenean ager-
tzen dena izango da, eta Oinarri hauetako 3.b) puntuan ezarritakoa bete beharko du.
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Etxebizitzak bi kategoriatan banatuko dira: mugikortasun urri iraunkorra duten pertso-
nentzat egokituak eta egokitu gabeak.

Kategoriatan banatu ondoren, etxebizitzak logela kopuruaren arabera multzokatuko 
dira, handienetik txikienera. Kode alfanumerikoak esleituko dira logela eta altuera han-
dieneko etxebizitzatik (solairu altuena) eta logela eta altuera txikieneko etxebizitzatik 
(pisu baxuena) abiatuta, 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 34.3 artikuluan ezarritakoa-
ren arabera.

Parte-hartzaileen behin betiko zerrendak argitaratzean, zozketaren eguna, ordua 
eta lekua jakinaraziko dira. Zozketa hori bide telematikoz egiten bada, online, zuzenean 
(streaming), zozketan parte hartzen dutenek eta zozketa ikusi nahi dutenek egin ahal 
izango dute. Zozketa izendatutako notarioaren aurrean egingo da. Zozketa egin ondo-
ren, zozketaren akta eta gorabeherak jasoko dira.

Mugikortasun urriko pertsonentzako egokitutako 2 etxebizitzen zozketa
Lehenik eta behin, etxebizitza egokituen zozketari dagokionez, 3 zozketa desberdin 

egingo dira, oinarri hauetako 3. puntuan deskribatzen diren Leioako udalerriarekiko lotu-
ra-irizpideei jarraikiz: Leioan erroldatzea, Leioan lan egitea eta inskribatutako gainerako 
pertsonak.

Hiru zerrendetako bakoitzerako zozketa egingo da. Bakoitzean, eskaeren bola-ko-
puru bera sartuko da ontzian, eta bola bakoitza zenbakituta egongo da. Zozketa Leioan 
erroldatutakoen zerrendatik hasiko da. Horrela, 2 bola aterako dira, eta ateratako 2 bolen 
zenbakiekin bat datozen parte-hartzaileak izango dira esleipendun.

Eskatzaileen kopurua etxebizitzena baino handiagoa bada, eta zozkatu beharreko 
etxebizitza egokituen kopurua agortu ondoren, zerrenda bakoitzeko gainerako bolak ba-
nan-banan aterako dira, itxaron-zerrendak egiteko.

Interesaturik ez dagoelako etxebizitza horietakoren bat esleitu gabe geratzen bada, 
mugikortasun urriko pertsonentzat egokitutakotzat deskalifikatzeko eskatuko da.

Egokitu gabeko 24 etxebizitzen zozketa
Bigarrenik, egokitu gabeko etxebizitzen zozketari dagokionez, 3 zozketa desberdin 

egingo dira, oinarri hauetako 3. puntuan deskribatzen diren Leioako udalerriarekiko lotu-
ra-irizpideei jarraikiz: Leioan erroldatzea, Leioan lan egitea eta inskribatutako gainerako 
pertsonak.

Hiru zerrendetako bakoitzerako zozketa egingo da. Bakoitzean, eskaeren bola-ko-
puru bera sartuko da ontzian, eta bola bakoitza zenbakituta egongo da. Zozketa Leioan 
erroldatutakoen zerrendatik hasiko da. 24 bola aterako dira, eta ateratako 24 bolen zen-
bakiekin bat datozen parte-hartzaileak izango dira esleipendunak.

Eskatzaileen kopurua etxebizitzena baino handiagoa bada, eta zozkatu beharreko 
egokitu gabeko etxebizitzen kopurua agortu ondoren, zerrenda bakoitzeko gainerako 
bolak banan-banan aterako dira, itxaron-zerrendak egiteko.

Esleipen-ordenari buruzko zozketa
Jarraian, zerrenda bat egingo da, etxebizitza bat irabazi duten zenbakiez soilik osa-

tua. Bola bat aterako da, etxebizitzak esleitzeko hurrenkera zehaztuko duena, logela eta 
altuera handieneko etxebizitzetatik hasita, betiere etxebizitzaren eta bizikidetza-unitate-
ko kide kopuruaren arteko egokitzapenaren legezko irizpidea errespetatuz.

Geroagoko fase batean, notarioaren aurrean esleituko dira, publikoa ez den egintza 
batean, etxebizitza egokituak eta egokitu gabeak, aipatutako irizpide hori kontuan har-
tuta: etxebizitzetako logela kopurua bizikidetza-unitateen beharretara egokitzea, 2012ko 
urriaren 15eko Aginduaren 62. artikuluan ezarritakoaren arabera.

12.  Itxarote-zerrenda
Esleitu gabeko etxebizitzak geratzen badira, ez esleitzeagatik edo uko egiteagatik, 

sustatzaileak itxarote-zerrendako pertsonei edo bizikidetza-unitateei esleituko dizkie, 
itxarote-zerrendaren ordenari zorrotz jarraituz.
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Itxaron-zerrendak sei (6) hilabeteko balioa izango du, 2012ko urriaren 15eko Agin-
duaren 64. artikuluan ezarritakoaren arabera, zozketak egiten diren egunetik zenbatzen 
hasita.

Itxarote-zerrenda agortuta edo haren balio-epea (6 hilabete) amaituta, sustatzaileak 
hutsik dauden etxebizitzak besterendu ahal izango dizkio indarreko araudian aurreiku-
sitako sarbide-baldintzak betetzen dituen edozein pertsonari edo bizikidetza-unitateri.

Itxaron-zerrendak Leioako Udalaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratu-
ko dira, baita Udalaren eta sustatzailearen webguneetan ere.

13.  Esleipendunen behin-behineko zerrenda
Esleipendunen behin-behineko zerrendak Leioako Udalaren egoitza elektronikoko 

iragarki-taulan argitaratuko dira, baita Udalaren eta sustatzailearen webguneetan ere.
Behin-behineko esleipena pertsonalki jakinaraziko zaie irabazleei, eta 10 egun balio-

duneko epean etxebizitzen onuradun izateko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen 
duten agiriak aurkez ditzatela eskatuko zaie, 7. puntuan ezarritako baldintzetan. Era 
berean, sustatzaileak edo udalak egoki iritzitako dokumentazio osagarria eskatu ahal 
izango dio eskatzaile bakoitzari, eskatutako betekizunak justifikatzeko.

Udalaren ebazpen bidez, atzera egindakotzat joko da errekerimendu hori betetzen 
ez duen pertsona oro; horrela, itxarote-zerrendan agertzen den beste eskatzaile batek 
etxebizitza bat eskuratzeko aukera izango du..

Behin-behineko esleipendunak behin betiko esleipendun izango dira beren datu per-
tsonalak eta aurkeztutako dokumentazioa zuzenak direla eta eskatutako baldintzetara 
egokitzen dela egiaztatzen denean. Hala ez bada, esleipena hutsik geratuko da eta itxa-
ron-zerrendara joko da betetzeko.

Edozein zerrendatan agertzen diren pertsonek hamar egun balioduneko epean egin 
ahal izango dituzte erreklamazioak, zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

14.  Esleipendunen behin betiko zerrendak eta esleipen-prozesua
Epea igaro eta erreklamaziorik aurkeztu ez bada, edo erreklamazio horiek ebatzi 

badira, zerrenda behin betikotzat joko da, eta etxebizitzak esleituko dira.
Publikoa ez den egintza batean, notarioaren aurrean esleituko dira egokitutako eta 

egokitu gabeko etxebizitzak, 10. puntuan aipatutako egokitzapen-irizpide hori kontuan 
hartuta.

Etxebizitzen sustatzaileak hurrenez hurren zitatuko ditu zozketaren esleipendunak, 
egokitu zaien esleipen-zenbakiaren arabera. Esleipena egin ondoren, 10 eguneko epea 
emango zaio bakoitzari etxebizitza horrekin geratuko diren ala ez jakinarazteko.

Etxebizitza aukeratu eta 10 egun igaro ondoren, esleipena berresten bada, eslei-
pendunei 15 egun gehiago emango zaizkie salerosketa-kontratu pribatua sina dezaten. 
Adjudikazioa berresteko 10 eguneko epea edo kontratua sinatzeko 15 eguneko epea 
igarotzen bada esleipendunak agertu gabe, sustatzaileak ofizioz uko egin ahal izango 
dio adjudikazioari, eta etxebizitza eta haren eranskinak esleitu ahal izango dizkio aplika-
tu beharreko itxarote-zerrendaren arabera dagokion hurrengo pertsonari.

15.  Behin betiko esleipenaren ondorengo betebeharrak
15.1.  Salerosketa-kontratua sinatzea.

Etxebizitzen esleipendunek salerosketa-kontratu bat sinatu beharko dute, eta ber-
tan ebazpen-baldintza bat ezarriko da. Horren bidez, sustatzaileak kontratua suntsiarazi 
ahal izango du, baldin eta zozketa egin eta urtebeteko (1) epean gizarte-babeseko etxe-
bizitzen %75i dagozkion salerosketa-kontraturik sinatu ez badu.

Ildo horretan, salmenta-atalase hori ezarritako epearen barruan ez lortzeak ahalme-
na emango dio sustatzaileari kontratazio hori indarrik gabe uzteko, eta, ondorioz, ordura 
arte konturako entregaren kontzeptuan emandako zenbatekoak itzuliko zaizkio, gehi % 
3, esleipendunak kontzeptu horrengatik eskatzeko edo erreklamatzeko beste ezer izan 
gabe.
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Salerosketaren eskritura publikoa sinatu aurretik, Eusko Jaurlaritzaren Bizkaiko Etxe-
bizitza Ordezkaritzak kontratu pribatua aurkeztuko du, oniritzia eman diezaion.

15.2.  Kopuruak prezioaren kontura entregatzea
Salerosketa-kontratu pribatua sinatutakoan, etxebizitzaren prezioaren % 20raino eta 

eranskinen prezioaren % 40raino ordaindu beharko dute esleipendunek, eranskineta-
ko bakoitzari dagokion BEZa gehituta, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari 
eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 
39/2008 Dekretuan aurreikusitakoaren arabera.

15.3.  Ohiko bizileku iraunkorra
Etxebizitzak bizikidetza-unitateko kide guztien ohiko bizileku iraunkorra izan behar 

du. Hori dela eta, salerosketa-eskritura sinatu eta hiru hilabeteko epean, bizikidetza-uni-
tateko kide guztiek etxebizitza horretara joan eta bertan erroldatu beharko dute. Epe hori 
betetzen ez bada, Udalak eta EAEko Administrazioak lehentasunez erosteko eta atzera 
eskuratzeko aukera izango dute, eta etxebizitzaren eskritura-balioaren eta eranskinen % 
1eko zehapen ekonomikoa ezarriko zaie.

Erosleek Leioako Udaleko ikuskaritza-zerbitzuei lagunduko diete, eta haiek eskatzen 
dituztenean aurkeztuko dituzte dokumentuak, bizileku-betebeharra betetzen ari direla 
ziurtatzeko.

15.4.  Notariotza- eta erregistro-gastuak ordaintzea eta zerbitzuetan alta ematea
Salerosketa-kontratutik nahiz jendaurrean jartzen den eskrituratik sortzen diren gastu 

guztiak, baita notariotzakoak eta erregistrokoak ere, erosleak bakarrik ordaindu beharko 
ditu, gainbalioa izan ezik, saltzailearen kontura izango baita.

Era berean, eroslearen kontura izango dira uraren, zaborraren, energia elektrikoa-
ren, gasaren eta abarren zerbitzuetan kontratu honen xede diren finketarako altak eta 
krokadurak.

16.  Datuen babesa
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruz-

ko abenduaren 5eko 3/2018 Legea betetzeko, datu pertsonalen tratamenduari eta datu 
horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamen-
duarekin bat etorriz, honako hau jakinarazten da: Eskuratzeko baimena ematen dutenak 
udalaren titulartasuneko fitxategietan sartuko dira, haietan ezarritako helburuarekin tra-
tatzeko.

Era berean, jakinarazten da Leioan 26 babes ofizialeko etxebizitza esleitze-
ko prozeduran parte hartzeko eskaera aurkeztuta baimena ematen zaiela Leioa-
ko Udalari eta Amenabar Etxegintza Bizkaia, S.L. sustatzaileari, iragarki-oho-
lean eta udalaren webgunean argitara ditzaten eskatzaileen identifikazioari, 
bizikidetza-unitatearen osaerari, parte hartzeko zerrendari eta baztertzeko arrazoia-
riw17.  Araubide juridikoa 

Baldintza-agiri honetan berariaz aurreikusi ez diren egoera guztietan, errespetatuko 
da ekainaren 18ko 3/2015 Legean, martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuan eta babes publi-
koko etxebizitzen euskal araudian araututakoa.
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I. ERANSKINA / ANEXO I
ESKARIA EREDUA / MODELO DE SOLICITUD

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN SOCIAL                                                                                        
EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD (PARCELA 02, IBAIONDO 15, LEIOA)

Eskatzalearen datu pertsonalak / Datos personales del/a solicitante
Abizena 1 / Apellido 1:  .........................................................................................................................
Abizena 2 / Apellido 2:  .....................................................................................................................
Izena / Nombre:  ...............................................................................................................................
Sexua / Sexo:  ..................................................................................................................................
Jaiotze data: Eguna Hila Urtea / Fecha nacimiento: Día Mes Año:  ................................................
Telefonoak / Teléfonos:  ...................................................................................................................
Helbide elektronikoa / Correo electrónico:  ......................................................................................
NAN / DNI:  ......................................................................................................................................
Helbidea / Domicilio:  .......................................................................................................................
Posta Kodea eta Herria / Código postal y Localidad: ......................................................................
Egoera zibila / Estado civil:  .............................................................................................................
Errolda: tokia eta noiztik / Empadronamiento: Lugar y desde qué fecha  ........................................
Ba al du mugikortasun urriko desgaitasun fisikorik? / ¿Tiene alguna discapacidad física de movili-

dad reducida?:  ......................................................................................................................................
Ba al du desgaitasun psikikorik? / ¿Tiene alguna discapacidad psíquica?:  ...................................

Bizikidearen datu pertsonalak / Datos personales del/a cónyuge o pareja
Abizena 1 / Apellido 1:  .....................................................................................................................
Abizena 2 / Apellido 2:  .....................................................................................................................
Izena / Nombre:  ...............................................................................................................................
Sexua / Sexo:  ..................................................................................................................................
Jaiotze data: Eguna Hila Urtea / Fecha nacimiento: Día Mes Año:  ................................................
Telefonoak / Teléfonos:  ...................................................................................................................
Helbide elektronikoa / Correo electrónico:  ......................................................................................
NAN / DNI:  ......................................................................................................................................
Helbidea / Domicilio:  .......................................................................................................................
Posta Kodea eta Herria / Código postal y Localidad: ......................................................................
Egoera zibila / Estado civil:  .............................................................................................................
Errolda: tokia eta noiztik / Empadronamiento: Lugar y desde qué fecha:  .......................................
Ba al du mugikortasun urriko desgaitasun fisikorik? / ¿Tiene alguna discapacidad física de movili-

dad reducida?:  ......................................................................................................................................
Ba al du desgaitasun psikikorik? / ¿Tiene alguna discapacidad psíquica?:  ...................................

Bizikidetza Unitatea / Unidad Convivencial
1. Kidea / Miembro 1

Izen abizenak / Nombre y apellidos:  ...............................................................................................
NAN / DNI:  ......................................................................................................................................
Jaiotze data / Fecha de nacimiento:  ...............................................................................................
Senidetasun / Parentesco:  ..............................................................................................................
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Sexua / Sexo:  ..................................................................................................................................
Egoera zibila / Estado civil:  .............................................................................................................
Etxebizitzaren titulartasuna / Titular de la vivienda:  ........................................................................
Mugimen-desgaitasuna / Discapacidad motriz:  ..............................................................................
Desgaitasun psikikoa / Discapacidad psíquica:  ..............................................................................

2. Kidea / Miembro 2
Izen abizenak / Nombre y apellidos:  ...............................................................................................
NAN / DNI:  ......................................................................................................................................
Jaiotze data / Fecha de nacimiento:  ...............................................................................................
Senidetasun / Parentesco:  ..............................................................................................................
Sexua / Sexo:  ..................................................................................................................................
Egoera zibila / Estado civil:  .............................................................................................................
Etxebizitzaren titulartasuna / Titular de la vivienda:  ........................................................................
Mugimen-desgaitasuna / Discapacidad motriz:  ..............................................................................
Desgaitasun psikikoa / Discapacidad psíquica:  ..............................................................................

3. Kidea / Miembro 3
Izen abizenak / Nombre y apellidos:  ...............................................................................................
NAN / DNI:  ......................................................................................................................................
Jaiotze data / Fecha de nacimiento:  ...............................................................................................
Senidetasun / Parentesco:  ..............................................................................................................
Sexua / Sexo:  ..................................................................................................................................
Egoera zibila / Estado civil:  .............................................................................................................
Etxebizitzaren titulartasuna / Titular de la vivienda:  ........................................................................
Mugimen-desgaitasuna / Discapacidad motriz:  ..............................................................................
Desgaitasun psikikoa / Discapacidad psíquica:  ..............................................................................

4. Kidea / Miembro 4
Izen abizenak / Nombre y apellidos:  ...............................................................................................
NAN / DNI:  ......................................................................................................................................
Jaiotze data / Fecha de nacimiento:  ...............................................................................................
Senidetasun / Parentesco:  ..............................................................................................................
Sexua / Sexo:  ..................................................................................................................................
Egoera zibila / Estado civil:  .............................................................................................................
Etxebizitzaren titulartasuna / Titular de la vivienda:  ........................................................................
Mugimen-desgaitasuna / Discapacidad motriz:  ..............................................................................
Desgaitasun psikikoa / Discapacidad psíquica:  ..............................................................................
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ADIERAZTEN DUT Leioako Ibaiondo 15B eremuko 
02 partzelan dauden babes sozialeko 26 etxebizitza 
esleitzeko deialdiaren berri izanda, baita deialdi hori 
arautzen duten oinarrien berri izanda ere, eta eskatutako 
baldintzak beteta, etxebizitza horietako bat salerosteko 
izena eman nahi dudala.

DECLARO, que enterado/a de la convocatoria para la ad-
judicación de 26 viviendas de protección social ubicadas 
en la parcela 02 del Área Ibaiondo 15B de Leioa, así como 
de las Bases que rigen dicha convocatoria y reuniendo 
los requisitos exigidos, deseo inscribirme para optar a la 
compraventa de una de las citadas viviendas. 

Horretarako, honako ERANTZUNKIZUN-ADIERAZPEN 
hau egin dut:

Y a tal fin realizo la siguiente DECLARACIÓN RESPON-
SABLE:

—  ………………..Udalerrian erroldatuta dagoela 
…………………(data).

—  Que está empadronado en el municipio 
de………………………. desde …………... (fecha).

— Jabetza-erregimeneko etxebizitza-eskatzaile gisa 
inskribatuta dagoela Etxebideko Erregistroan.

—  Que está inscrito como demandante de vivienda en ré-
gimen de propiedad en el Registro de Etxebide.

—  Ez duela etxebizitzarik jabetzan eta ez dela beste 
etxebizitza baten gaineko erabilera- edo gozamen-
eskubide erreal baten titularra.

—  Que no dispone de vivienda en propiedad y que no es 
titular de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna 
otra vivienda.

—  Ez bera ez bizikidetza-unitateko ezein kide ez da 
izan beste etxebizitza baten jabe (jabetzan, azalera-
eskubidean edo usufruktuan) oinarri hauek onartu 
aurreko urtearen barruan.

—  Que ni él/ella ni ninguno de los miembros de la unidad 
convivencial ha sido propietario de otra vivienda (en 
propiedad, derecho de superficie o usufructo) dentro del 
año inmediatamente anterior a la fecha de aprobación 
de estas Bases.

—  Bizilekua etxebizitza horretan finkatuko duen 
bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonen multzoa 
aurretik zehaztutakoak dira, eta dagokion zergaldian 
jasotako diru-sarrera haztatuak dokumentu honen 
amaieran zehaztutakoak dira.

—  Que el conjunto de personas que constituyen la unidad 
convivencial que va a fijar su residencia en dicha vivien-
da son los detallados con anterioridad y los ingresos 
ponderados percibidos en el período impositivo corres-
pondiente son los que se especifican al final de este 
documento.

—  Indarrean dagoen araudian babes sozialeko 
etxebizitzen araubidera sartzeko ezarritako gainerako 
baldintzak betetzen dituela.

—  Que cumple con el resto de requisitos establecidos en 
la normativa vigente para acceder al régimen de vivien-
das de protección social.

—  Hori egiaztatzen duten agiriak dituztela. —  Que disponen de la documentación que así lo acredita.

—  Bizikidetza-unitatearen ordezkari izendatzen duela 
haren titular.

—  Que designa como representante de la unidad convi-
vencial a …………………. como titular de la misma.

Leioan …….ko ………aren …..(e)(a)n En Leioa a …….. de ………….. de ……

Leioako Udalak ofizioz egiaztatuko ditu interesdun(ar)en 
datuak, espedientea izapidetzeko beharrezkoak direnak, 
baldin eta administrazio honetan jasota badaude edo bi-
tartekaritza-plataformaren bidez eskura baditzake, bera-
riaz aurka egiten ez bazaio.

El Ayuntamiento de Leioa comprobará de oficio los datos 
de la(s) persona(s) interesada(s), necesarios para la tra-
mitación del expediente, que conste en esta administra-
ción o a los que pueda tener acceso mediante plataforma 
de intermediación, salvo que se oponga(n) expresamente.

********* *********

     Honako datu hauek kontsultatzearen aurka nago, 
adierazitako arrazoiak argudiatuz:

     Me opongo a la consulta de los siguientes datos, 
alegando los motivos que se indican:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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