HERNANIKO HIRIGUNE HISTORIKOKO ETXEBIZITZETAN LEIHOAK ALDATZEKO DIRU-LAGUNTZAK
Espediente kodea:

Zer da?
Zertarako da?
Laguntza hauen xedea Hernaniko Hirigune Historikoko etxebizitzetako kanpoaldeko arotzia kristalduna (leiho eta
ate-leihoak) berrituz –isolamendu akustikoa hobetu eta energia kontsumoa murriztuz- etxebizitzetako
bizigarritasun baldintzak hobetzea da
Otsailaren 1etik ekainaren 1era bitarte leihoak berritzea diruz lagunduko da, zati batean.
Nork eska dezake?
Hernaniko Hirigune Historikoko etxebizitzaren jabe, gozamendun edo maizter diren pertsonek.
Kanpoaldeko arotzi berriak bete beharreko baldintzak:
EB marka eduki beharko dute.
Kristal bikoitzek isolamendu termiko sendotua (ATRI) duten beirak izango dituzte, 1,40 W/m²K-ko edo
txikiagoko transmitantzia termikoarekin (Ug) eta gutxienez 30 dB(A)-koa izango da aireko zaratarekiko
isolamendua.
Arotzia berrituko den bao guztiak etxebizitzaren kanpoaldeko itxituretan egon beharko dira eta ez dira diruz
lagunduko etxebizitzaren barrualdeko itxituretan dauden leihoak.
Jarduketek nahitaezko udal lizentzia/ baimena izan behar dute.
Etxebizitzak Hernaniko Hirigune Historikoan, Birgaikuntza Integratuko Arearen barruan kokatuko dira (ikusi
eremuaren mugaketa 1go Eranskinean).
Aurkeztu beharreko agiriak
Diru-laguntza eskabide orri normalizatua, behar bezala beteta eta sinatuta. (Udaletxean edo web-orrian lortu
daiteke).
Laguntza eskatzen duen pertsona bakoitzaren Nortasun Agiriaren, pasaportearen edo egoitza txartelaren
fotokopia.
Eskatzailearen kontu korrontearen titulartasuna egiaztatzen duen agiria. (Norbere banketxeari eskatuta)
Leihoak berritzeko egindako inbertsioa egiaztatzen duen FAKTURA xehea. Honako kontzeptu hauek jasoko
ditu gutxienez:
-

Berritze lanaren deskribapen laburra, berritze hori egingo den helbidea zein den zehaztuta.

-

Berritze kontzeptuaren barnean jasotako partidak behar bezala banakatuak.

-

Jarritako arotziaren memoria (nahitaez azaldu behar dira jarritako arotzia mota eta beira mota).

-

Berritutako leihoetako bakoitzaren neurriak.

Fakturak ez baditu adierazitako kontzeptu horiek jasotzen, harekin lotuta dagoen aurrekontua aurkeztu
beharko da eta aurrekontuan agertu egin beharko dute kontzeptu horiek, dagokion instalatzaileak sinatua
eta zigilatuta.
Jarritako leihoen ezaugarriak egiaztatzeko DOKUMENTAZIOA:
-

Erabilitako beiretako transmitantzia termikoaren entseguen (Ug) emaitzak.

-

Isolamendu akustikoaren bereizgarria.

-

Jarritako beirak justifikatzen dituzten eranskailuak.

-

Jarritako leihoen EB marka egiaztatzen duten etiketak.

Nolanahi ere, aurkeztutako instalazioari/jarduerari dagokion dokumentazioaz gainera, Udalak egokitzat hartzen
duen informazio osagarri osoa eskatu ahal izango die eskatzaileei aurkeztutako instalazioa/jarduera baloratu ahal
izateko.

Nola eskatzen da?
Aurrez aurre: hhz-Herritarren Harrera Zerbitzuan (Udaletxeko beheko solairuan). Astelehenetik ostiralera:
08:00 - 14:00.
Telefonoa: ezin da telefonoz eskatu.Dena den informazio gehiago eska dezakezu, edo eskaera eta informazioorria etxera bidaliko dizkizugu, 943 337000 telefonora deituz.
Internet: www.hernani.eus web orriaren bidez eskaera-orria bete eta Udaletxean aurkez dezakezu.
Posta arrunta: Hernaniko Udala, hhz, Gudarien plaza 1, 20120 Hernani
Zenbat kostatzen da? Doan
Eskaintzak aurkezteko epea
Otsailaren 1etik ekainaren 1era
Prozeduraren epea
Gehienez ere 2 hilabete.
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
Eskaera egiaztatu:
- Etxebizitza Hernaniko Hirigune Historikoan -Birgaikuntza Integratuko Arean- kokatuko dagoela egiaztatu
(ikusi eremuaren mugaketa 1go eranskina).
- Udal baimenaren datuak bete direla egiaztatu.
Sarrera erregistroa eman eta kopia interesdunari itzuli.
Hirigintza eta Ingurumen Sailera bideratu.
Prozeduraren tramiteak
Hirigintza eta Ingurumen sailaren txosten teknikoa.
Alkatearen ebazpena.
Kontu-hartzailetzara bideratzea.
Eskatzaileari jakinaraztea.
Agiri lagungarriak
Diru-laguntzen oinarri erregulatzaileak
Tramitatzeko ardura duen udal saila
Hirigintza eta Ingurumen Saila.
Informazio gehiago:943 256347
n-erdozia@hernani.eus
Araudi aplikagarria
Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa.
Diru-laguntzen Araudi Orokorra, 887/2006 Errege Dekretuak onartua, uztailaren 21ekoa.
Hernaniko Hirigune Historikoko etxebizitzetan leihoak aldatzeko diru-laguntzak arautuko dituen oinarri
erregulatzaileak, esteka GAOn argitaratuak

