
ELKARTEAK FUNDAZIOAK

Plana egin, idatzi edo eguneratzeko gastuaren aurrekontua. X X X

ELKARTEAK FUNDAZIOAK

Horretarako gaitasuna duen udaleko, toki-erakunde autonomoko, udalerria 
baino lurralde-eremu txikiagoko erakundeko edo erakunde pribatuko 
organoaren erabakia, diru-laguntza eskatzen den jarduketa egitea onesten 
duena.

X X X

Onura publikoa aitortzeko ziurtagiria, Onura Publikoko Elkarteei eta beren 
Babesletzari buruzko Erregelamendua onartzen duen uztailaren 29ko 
146/2008 Dekretuarekin bat.

X

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

X X

Egin beharreko jardunen deskribapen xehatua, 1/1000 gutxieneko eskalan 
egin beharreko jardunaren hiriingurunearen egoera-planoa, 1/100 gutxieneko 
eskalan egin beharreko planta, aurretiko bista eta sekzioen plano 
deskribatzaileak eta jardun-arloaren egungo egoeraren argazki 
deskribatzaileak. 

X X X

Laguntza-eskaeraren xede den jarduketa birgaitze integratuko area edo area 
degradatu batean badago, jarduketa aipatutako arearen mugari dagokionez 
kokatzen den 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

Diru-laguntzaren eskaeraren xede den obra biltzen duen irisgarritasun-
planaren kopia eta Plana onartzearen ziurtagiria eta irisgarritasun-planaren, 
baldin eta ez bada aurkeztu aurreko urteetako deialdietan.

X

Udalerriko irisgarritasun-planaren egikaritze-maila jasotzen duen txosten 
teknikoa.

X

Diru-laguntza eskatzen den jarduketari dagozkion obren egikaritzearen 
aurrekontu zehatza. Aurrekontuan, frogatu beharko da agindu honen 11.2 
artikuluan jasotako koefizienteak aplikatu direla, jarduketa-motaren arabera, 
irisgarritasun-aurrekontua kalkulatzeko.

X X X

Eraikin katalogatu edo babestuetan egin beharreko jarduketen kasuan, 
eraikina dagoen babes-araubidea ziurtatzeko behar den dokumentazioa, 
proposatutako obrak egikaritzeko organo eskudunak eman duen aldeko 
txostenarekin edo baimenarekin batera, agindu honen 1. artikuluko 4. 
apartatuaren arabera.

X X X

EITren irispenak 1., 2. edo 3. mailako obrak jasotzen dituenean, agiri hauetako 
bat aurkeztu behar da:

- 1., 2. eta 3. mailako obrak egikaritzea barne hartzen duen esku-hartze 
proposamena. Edo
- Udaleko, toki-erakunde autonomoko, udalerria baino lurralde-eremu 
txikiagoko erakundeko edo erakunde pribatuko organoaren erabakia, non obra 
horiek agindu honen 14. artikuluan xedatutako epea baino lehen egikaritzeko 
konpromisoa hartzen duten. Edo
- Obra horien EITren zuzenketaren ziurtagiria, dagokion udalaren aurrean 
aurkeztu dela egiaztatzen duen zigiluarekin.
Dagokion ordainketa-ziurtagiriarekin batera.

X X X

Eskaeran aurkeztu beharreko dokumentazioa

IRISGARRITASUN PLANAK
UDALAK, TOKI ERAKUNDE 
AUTONOMOAK ETA TOKI 

ERAKUNDE TXIKIAK

ERAKUNDE PRIBATUAK

HOBEKUNTZA-OBREN KASUAN
UDALAK, TOKI ERAKUNDE 
AUTONOMOAK ETA TOKI 

ERAKUNDE TXIKIAK

ERAKUNDE PRIBATUAK


