
 
 

   

 

GAIA.- BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO 7.000 BIZTANLETIK BEHERAKO UDALEK HIRIGINTZA-

PLANGINTZA BERRIKUSTEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA. 

 

 

Helburua 

(1. oinarria) 

Bizkaiko Lurralde Historikoko 7.000 biztanletik beherako udalen hirigintza-plangintza arloko jarduera orokorra sustatu, 

bultzatu eta jarduera horri laguntzea, hirigintza-plangintza berrikusteko tresnak egiteko kostuak finantzatuz. 

Entitate 

onuradunak 

(2. oinarria) 

Bizkaiko Lurralde Historikoko 7.000 biztanletik beherako udalak, baldin eta hirigintza-plangintza orokorra egokitu behar 

badute Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legera. 

Diruz lagun 

daitekeen egitatea 

(1. oinarria) 

a) Plangintza orokorra erabat edo partez berrikustea Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 

2/2006 Legera egokitzeko. 

b) Plangintza orokorrak egiteko beharrezkoak diren lan eta azterlan osagarriak, bereziki ingurumen-ebaluazio 

estrategikoari buruzkoak; izan ere, ebaluazio hori eskatu beharrekoa da urriaren 16ko 211/2012 DEKRETUAren 

arabera (haren bidez, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko 

prozedura arautzen da). 

 

Dirulaguntza jaso 

dezaketen gastuak 

(7. oinarria) 

- Udalerriaren plangintza orokorra berrikusteko edo, hala bada, aldatzeko hirigintza-tresna egiteko kostuak, dagokion 

administrazio-kontratuaren bidez eginak. 

- Hirigintzako, ingurumeneko eta sektoreko legeriaren arabera osagarriak eta beharrezkoak edo eskatzekoak diren 

dokumentu eta azterlanak egiteko kontratuen kostuak (herritarrek parte hartzeko prozesuak, genero-ikuspegia txertatzea, 

ingurumenaren gaineko ebaluazio estrategikoa, azterlan akustikoak edo zonakatze akustikoa eta zarata-mapa egitea). 

Dirulaguntzen 

zenbatekoa 

5. eta 6. oinarriak 

Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa, hasieran, 40.000 eurokoa da. Eskaera guztiak ebatzi ondoren, guztira diru-

laguntzetarako emandako diru kopurua aurrekontu-muga baino txikiagoa bada, gainerako zenbatekoa hainbanatu egingo da 

diru-laguntzaren onuradun diren udalen artean, eta, salbuespen-kasu horretan baino ezingo da gainditu gehieneko 40.000 

euroko kopurua. Baina diru-kopuru hori ezin da inoiz izan kontratatuko lanen prezioa baino altuagoa. 

 

-Deialdiko dirulaguntzen gehieneko zenbatekoa, guztira, kreditu erabilgarriaren barruan: 1,000.000 euro. 

Dirulaguntzak 

emateko 

erregimena eta 

araudia 

(4. eta 11. 

oinarriak) 

41/2022 Foru Dekretua , 2022eko apirilaren 5ekoa. (BAO, 67zk. , 2022ko apirilaren 6ekoa) 

Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagoka izango da, deialdi eta hautaketa-prozedura bakarraren bidez. 

Epeak 

(3. oinarria) 

Eskabideak aurkezteko epea 2022eko apirilaren 7tik maiatzaren 6ko 23.59etara izango da, eta Azpiegituretarako eta 

Lurralde Garapenerako Sailaren bulego birtualaren bidez aurkeztuko dira (https://www.bizkaia.eus/hirigintza-dirulaguntzak) 

Horretarako, sinadura elektronikoa eduki beharko duzu (Izenpe, ONA, NAN elektronikoa, FEA...), edo BizkaiBai zerbitzuan 

alta emanda egon, edo B@kQ ziurtagiri elektronikoaren bitartez sartu. B@kQ ziurtagiria gure bulegoetan eska daiteke, 

Orueta Apezpikua kaleko 6an. 

 


