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LASARTE-ORIAKO ERAIKIN ETA ETXEBIZITZETAN ENERGIA HOBETZEKO
JARDUKETETARAKO DIRU-LAGUNTZEN OINARRI ARAUTZAILEAK

Etxebizitzak birgaitzeko politika aktiboari eutsi behar zaio, eraikinen birgaitze energetikoa
sustatzeko. Hori dela eta, laguntza ekonomiko espezifiko bat sortzea komeni da .

Egungo eraikin-parkeak azken energiaren % 30 inguru kontsumitzen du, eta, beraz, haren
energia-birgaitzea lehentasunezko neurri gisa agertzen da 2021-2030 aldirako Energia eta
Klima Plan Nazional Integratuan, zeinaren helburua 2030erako 1.200.000 etxebizitza birgaitzea
baita. Helburu hori, halaber, Espainiako eraikuntzaren sektoreko birgaitze energetikorako epe
luzeko estrategian jaso da.

Nahiz eta estatuko eta autonomia-erkidegoko laguntzak eraikin eta etxebizitzetan birgaitzelanak batera egitean oinarritzen diren, eraikin eta etxebizitza horien inguratzaile termikoan
jardunez, oinarri hauen xedea eskala txikiagoko jarduketak dira, eta etxebizitzen energiahobekuntza ere dakarte.
Zehazki, oinarriek lau jarduera-ildo dituzte:
Jabekideen erkidegoentzako laguntzak
O Eguzki-energia termikoaren bidez ur bero sanitarioa sortzeko sistema bat instalatzea.
O berokuntzako eta etxeko ur beroko sistema zentralizatu bat instalatzea, biomasa-galdararekin
edo beste energia berriztagarri batzuekin, kontsumo indibidualizatuak kontrolatzeko banaketa
barne.
- Etxebizitzen jabeentzako laguntzak
O Lehendik dauden galdara indibidualen ordez errendimendu handiko gas naturaleko beste
batzuk jartzea.
O Kristalezko itxiturak ordeztea (kanpoko ateak eta leihoak)

I. KAPITULUA
Xedapen orokorrak
1. Artikulua.- xedea
Oinarri hauen xedea da Lasarte-Oriako Udalak etxebizitzen jabekideen erkidegoei energiaeraginkortasuna hobetzeko jardunetarako norgehiagoka-erregimenean ematen dizkien dirulaguntzak arautzea.

II. KAPITULUA
Xedapen orokorrak
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2. Artikulua.- diru-laguntzaren xede diren jarduerak.
Diru-laguntza jaso ahal izango dute obra edo instalazioaren azken exekuzioa deialdian
ezarritako epean egin duten jarduketek, udal-aurrekontuan dagokion kreditua izateagatik,
baldin eta oinarri arautzaile hauetan aurreikusitako baldintzak betetzen badituzte eta dagokion
laguntza horretarako ezarritako epean eskatzen badute.
3. Artikulua.- Onuradunak
1.- Jardutea proposatzen den higiezinaren jabetza horizontalaren araubideko bizitegi
kolektiboko eraikinen jabeen erkidegoak
2.- etxebizitzaren jabeak, etxebizitzaren jabeentzako laguntzen kasuan
4. Artikulua.- araubide aplikagarria
Laguntzak norgehiagoka-erregimenean irekitako deialdi bidez izapidetuko dira.
5. Artikulua.- eremua
- Jabekideen erkidegoentzako laguntzak
•
•

Eguzki-energia termikoaren bidez ur bero sanitarioa sortzeko sistema bat instalatzea.
Berokuntzako eta etxeko ur beroko sistema zentralizatu bat instalatzea, biomasagaldararekin edo beste energia berriztagarri batzuekin, kontsumo indibidualizatuak
kontrolatzeko banaketa barne.

- Etxebizitzen jabeentzako laguntzak
•
•

Lehendik dauden galdara indibidualen ordez errendimendu handiko gas naturaleko
beste batzuk jartzea.
Kristalezko itxiturak ordeztea (kanpoko ateak eta leihoak)

Diruz lagundu daitezkeen jardueren ezaugarriak I. eranskinean ezartzen dira.

6. Artikulua.- bazterketak
Laguntza hauetatik kanpo geratzen dira familia bakarreko edo bi bizitzako etxeak, isolatuak edo
atxikiak …

7. Artikulua.- betekizunak
Oinarri hauetan araututako diru-laguntzen onuradun izateko, eskatzaileak Udalbatzak
onartutako diru-laguntzen emakida arautzen duen Ordenantzan adierazitako baldintzak bete
beharko ditu (2017ko apirilaren 20ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 75. zk.).
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Diruz lagun daitezkeen jarduerak gauzatuko diren eraikina 2000ko urtarrilaren 1a baino lehen
eraiki beharko da.
8. Artikulua.- emateko prozedura
1.- Diru-laguntzak zuzenean emango dira. Horiek emateko, kasuan kasuko gastu-baimenak eta
Lasarte-Oriako Udalaren Aurrekontu Orokorrean horretarako ezarritako aurrekontu-kredituak
beharko dira, eta bakoitzaren aurrekontu-baliabideak izango dira muga.
2.- Kontsignatutako kreditua agortu delako aurrekontu-ekitaldi bateko diru-laguntzarik jaso ez
duten eskabide guztiak baliorik gabe geratuko dira, eta inola ere ezingo dira izan etorkizuneko
ekitaldietako kredituen onuradun, salbu eta, legezko xedapenen arabera, organo eskudunak
kontrakoa ebazten badu hurrengo deialdian.
9. artikulua.- aurkezteko modua, epea eta dokumentazioa.
1.- Eskaerak formalizatzeko, eskabide-eredu ofiziala bete beharko da, aipatutako eskabidearen
lauki guztiak betez.
2.- Eskabideak deialdian aurreikusitako epean aurkeztu beharko dira, honako agiri hauekin
batera:
A) Jarduketaren sustatzailearen edo haren ordezkariaren NANaren eta IFZren fotokopia
konpultsatua.
B) Jabeen Erkidegoko Batzarreko aktaren edo akten fotokopiak, non Erkidegoaren
presidentearen izendapena edo Administrazioaren aurrean Erkidegoaren ordezkariaren
izendapena jasotzen den, bai eta diru-laguntzaren xede diren obrak onartzeko erabakiarena ere.
C) Lasarte-Oriako Udalak diru-laguntzak ematea arautzen duen Ordenantzaren 9. artikuluan
ezarritako diru-laguntza publikoaren onuradun izateko debekurik ez duela adierazten duen
adierazpena.
D) Erantzukizunpeko berariazko adierazpena:
- Beste administrazio publiko edo erakunde batetik diru-laguntzarik eskatu edo jaso ez izana.
- Eskatu den eta oraindik ebazpenik jaso ez den.
Diru-laguntza eskatu bada, eskaera egiaztatzen duen dokumentazioa eta ebazpena.
E) Teknikari elkargokidearen esku-hartzea eskatzen duten obren kasuan, obra-amaierako
ziurtagiria aurkeztu beharko da, dagokion elkargo profesionalak behar bezala ikus-onetsia, edo,
hala badagokio, dagokion faktura.
F) Obraren exekuzioari dagokion hirigintza-lizentzia.
G) I. eranskinean diruz lagun daitekeen jarduketa bakoitzerako ezarritako baldintzak egiaztatzea.
H) Industriar instalazioaren ziurtagiriak, beharrezkoak badira.
I)
Obraren titularraren banku-kontuaren zenbakia (20 digitu), eman daitekeen dirulaguntza ordain dadin.
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J) Obra edo instalazioen fakturak
K) Obra partikularren kasuan, etxebizitzaren titulartasuna egiaztatzen duen Jabetza
Erregistroaren ohar soila.

Nolanahi ere, aurkeztutako dokumentazioaz gain, Lasarte-Oriako Udalak beharrezkotzat jotzen
duen informazio osagarri guztia eskatu ahal izango die eskatzaileei, aurkeztutako jarduera edo
programa baloratu ahal izateko.
3.- Eskabideak Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira, aurrez aurre edo
telematikoki.
4.- Laguntza ematea ebatzi eta jakinarazteko epea hiru hilabetekoa izango da, eskabidea
aurkezten den egunetik kontatzen hasita. Gehieneko epea amaituta ebazpenik eman eta
jakinarazi ez bada, eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsi dela ulertu beharko dute jabeen
erkidego eskatzaileek.

10. Artikulua.- aurrekontu-kreditua, diru-laguntzaren zenbatekoa eta mugak.
1.- Ekitaldi bakoitzerako aurrekontu-kreditua ekitaldi bakoitzean onartzen dena izango da, eta
dagokion deialdian kuantifikatuko da.
2.- Laguntza ekonomikoa itzuli beharrik gabeko diru-laguntza izango da, gehienez ere.
3.- Diru-laguntzak honako hauek izango dira:
- Jabekideen erkidegoentzako laguntzak
•

Eguzki-energia termikoaren bidez ur bero sanitarioa sortzeko sistema bat instalatzea.
Laguntzaren guztizko zenbatekoa instalazioaren kostuaren % 10 izango da, 6.000 euroko
mugarekin Jabeen Erkidego bakoitzeko. Diruz lagundu daitekeen kostuak instalazioaren
kostua eta instalaziorako beharrezkoak diren proiektu teknikoen kostuak barne hartuko
ditu, betiere I. eranskinean eskatutako baldintzak betetzen badira.

•

berokuntzako eta etxeko ur beroko sistema zentralizatu bat instalatzea, biomasagaldararekin edo beste energia berriztagarri batzuekin, kontsumo indibidualizatuak
kontrolatzeko banaketa barne.
Laguntzaren zenbateko osoa instalazioaren kostuaren % 10 izango da, jabekideen
erkidego bakoitzeko 6000,00 euroko mugarekin. Instalazioaren kostuan, instalazioa
egiteko behar diren proiektu teknikoen kostuak sartuko dira, betiere I. eranskinean
eskatutako baldintzak betetzen badira.

- Etxebizitzen jabeentzako laguntzak
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•

Dauden galdara indibidualak errendimendu handiko gas naturaleko beste batzuekin
ordeztea.

Kondentsazio-galdara berri bat beste galdara baten ordez jartzeagatiko laguntza espezifikoaren
guztizko zenbatekoa 400 €izango da, betiere I. eranskinean eskatutako baldintzak betetzen
baditu.
•

Kristalezko itxiturak ordeztea

Kristalezko itxiturak berritzeagatiko laguntzaren zenbateko osoa itzuli beharrik gabeko dirulaguntza izango da, kontzeptu horrengatik egindako inbertsioaren diruz lagun daitekeen
kostuaren % 30ekoa. Gehieneko kostu hori 400 euroko diru-laguntza izango da leiho-m2
bakoitzeko, eta, nolanahi ere, 1.200 euroko diru-laguntza etxebizitza bakoitzeko, gehienez ere.
- Babespeko aurrekontua kalkulatzean, leihoen kostu orokorrak (markoa, beirak eta pertsianaren
tiradera) eta leihoak instalatzearen ondoriozko igeltserotza-kostuak sartu ahal izango dira.
- Era berean, honako hauek ez dira diruz laguntzeko moduko kostutzat hartuko:
— Kristalezko kanpoko arotzeriaren osagairen bat konpontzeko edo ordezteko baino ez diren
jarduketak.
— Kanpoko kristalezko arotzeria, kanpoko giroak (terrazak eta/edo esekitokiak) ixteko eta
etxebizitzaren azalera bizigarria handitzeko jartzen dena, ez baita berritzeak, etxebizitzaren
inguratzailean aldaketak egitea baizik.
— Kontraleihoak edo antzekoak, pertsiana-motorrak, eltxo-sareak, esekilekuak, barandak, etab.
— Eta, oro har, argi eta garbi definituta ez dauden edo etxebizitzaren hobekuntza energetikoa
lortzea zuzeneko helburutzat ez duten gastu guztiak.

4.- Diru-laguntza bakoitzaren zenbatekoa zehatza izango da, eta gehieneko zenbatekoa urteko
deialdian edo ekitaldi bakoitzeko aurrekontua gauzatzeko oinarrietan zehaztuko da, jarduketa
motaren arabera.

11. Artikulua.- Diru-laguntza banatzeko irizpideak
Diru-laguntza eskaeren kopurua handia bada eta, aurreko irizpideak aplikatuta, diruz lagun
daitezkeen gehieneko zenbatekoen baturak Udalaren Aurrekontu Orokorretan aurreikusitako
zenbateko osoa gainditzen badu, zenbateko hori proportzionalki banatuko da eskatutako
baldintzak betetzen dituzten eskabide guztien artean.

12. artikulua.- Laguntzak kudeatzeko organoa
Lasarte-Oriako Udaleko Hirigintza Sailari dagokio diru-laguntzen lerro hau kudeatzeko lanak
egitea, eta bere zerbitzu teknikoek egingo dituzte laguntza-eskaeren analisi teknikoa eta
balorazioa, eta Alkatetzari proposatuko diote dagozkion laguntzak ematea.

13. artikulua.- esleitzeko eskumena duen organoa
Lasarte-Oriako Udaleko Alkatetzak du laguntzak esleitzeko eskumena.
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14. artikulua.- Diru-laguntzaren erabileraren justifikazioa
Diru-laguntzaren erabilera justifikatzeko, Diru-laguntzen Oinarri Orokorretan diru-laguntzaren
zenbatekoa hartuko da kontuan, eta bertan adierazitakoak onartuko dira egiaztagiri baliodun
gisa.
Justifikatzeko, justifikazio ofizialaren eredua erabiliko da, lauki guztiak betez.

15. Artikulua.- Diru-laguntzaren bateragarritasuna
Oinarri hauen xede diren diru-laguntzak bateragarriak izango dira beste administrazio publiko
batzuen diru-laguntzekin, baldin eta emandako zenbateko osoak ez badu gainditzen obraren
benetako kostuaren % 100, eta, hala gertatuz gero, diru-laguntza dagokion gehieneko
mugaraino murriztuko da.
Diru-laguntzak ez dira bateragarriak izango Basaundi bailara auzoko eraikinen birgaitze
energetikorako laguntzekin.
16. artikulua.- diru-laguntza ordaintzea
Diru-laguntza ematea ebatzi ondoren ordainduko da, Hirigintza Sailak proposatuta eta
Alkatetzaren Ebazpen bidez.
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XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehenengo xedapen iragankorra.- 2020ko ekitaldietan gauzatutako jardueretarako deialdia
Alkatetzak diru-laguntzen deialdia erabakitzeko duen eskumenari kalterik egin gabe, eta haren
adostasunarekin, 2020. eta 2021. urteetan egindako hobekuntza energetikoko obretarako
laguntza ekonomikoen deialdia egiten da.
2020. urteari dagokionez, oinarrietan ezarritako baldintzak betetzeagatik diruz lagundu
daitezkeen eta 2020. urtean amaitu diren jarduera guztiek jaso ahal izango dituzte laguntzak.
2021. urteari dagokionez, oinarrien arabera, oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen
dituztelako, diruz lagundu daitezkeen jarduera guztiek jaso ahal izango dituzte laguntzak, baldin
eta 2021eko urriaren 31 baino lehen amaitzen badira haien egikaritzapena.
Bigarren xedapen iragankorra.- eskabideak aurkezteko epea.
A) Oinarri hauen arabera diruz lagundu daitezkeen eta 2020ko ekitaldian amaitu diren
obretarako, eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdi hau Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita.
B) Oinarri hauen arabera diru-laguntza jaso dezaketen eta 2021eko urriaren 31 baino lehen
amaitzen diren obretarako:
A) Deialdi hau argitaratzen den egunean amaituta badaude, horiek aurkezteko epea ere
hilabetekoa izango da, horiek indarrean sartzen direnetik zenbatzen hasita.
B) Oinarri hauek indarrean jarri ondoren amaitzen badira, 2021eko azaroaren 20a baino lehen.

Hirugarren xedapen iragankorra.- aurrekontu-zuzkidura
A) Deialdi honetan aurreikusitako diru-laguntzak Lasarte-Oriako Udalaren aurrekontu orokorren
1.8200.780.01.152.20 aurrekontu-aplikazioaren kontura ordainduko dira.
B) Deialdi honetara bideratutako diru-zuzkiduraren zenbateko osoa urtekoa izango da, eta
honela banatuko da:
2021eko aurrekontua: 60.000,00 euro, honela banakatuta:
* 2020an obra-amaiera duten espedienteak: 20.000 euro
* 2021. urtean obra-amaiera duten espedienteak: 40.000 euro

AXKEN XEDAPENA

Azken xedapena. Lehenengoa.Urteko deialdiak onartzeko eta, hala badagokio, argitaratzeko betebeharrari kalterik egin gabe,
oinarri espezifiko hauek indarrean jarraituko dute organo eskudunak aldatzen ez dituen
bitartean.
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Azken xedapena. Bigarrena
Oinarri hauetan aurreikusten ez den guztiari dagokionez, honako hauek aplikatuko dira:
A) Udalbatzak onartutako diru-laguntzen emakida arautzen duen ordenantza (2017ko apirilaren
20ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 75. zk.).
B) 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa.
C) Lege hori garatzen duen erregelamendua.
D) Toki-araubidea eta administrazio-prozedura arautzen dituzten xedapenak.
E) Aplikatzekoak diren gainerako guztiak.

Azken xedapenetatik hirugarrena.- indarrean jartzea
Oinarri hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko dira
indarrean.
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I. ERANSKINA.- DIRUZ LAGUNDUKO DIREN OBREN ETA INSTALAZIOEN
EZAUGARRIAK
A) Bezeroetako kanpoko arotzeria beiraztatua berritzea (leihoak eta leihoetako ateak).
Ohiko etxebizitzaren jabeentzako laguntza partikularra
Diruz laguntzeko moduko jardueratzat hartuko dira berotutako barrunbeak edo gelak
kanpoaldetik eraginkortasun energetiko handiko beste batzuekin bereizten dituzten kristalezko
kanpo-arotzeriako ordezkapenak, etxeko sektorean energia-kontsumoa murrizteko
helburuarekin.
Nolanahi ere, etxebizitzak Lasarte-Oriako udalerrian kokatuta egon beharko du, eta ohiko
erabilerako etxebizitza izan beharko du.
Instalatuko den kanpoko kristalezko arotzeria berriak honako ezaugarri hauek bete beharko
ditu:
— EE marka izan beharko du.
— Arotzeria metalikoen kasuan, zubi termikoaren 16 mm-ko edo gehiagoko haustura izan
beharko dute. Kristal bikoitzak, 16 mm edo gehiagokoak, eta barneko kristalak isolamendu
termiko indartua (ATR), beiraren transmisio termikoaren balioa 1.0W/m2K edo handiagoa
dutenak.
— PVCzko, zurezko edo bestelako arotzerien kasuan: kristal bikoitzekoak izan beharko dute,
barruko kristalarekin, isolamendu termiko indartuarekin (ATR), beiraren transmisio termikoaren
balioa 1,4W/m2K izanik, eta 16mm-ko edo gehiagoko aire-ganberarekin.
— Aireko zirkulazio-zarataren (Ratr) aurkako isolamendua 30 dB (a) izango da gutxienez.
— hutsune guztiak etxebizitzaren kanpoko itxituren parte izan beharko dira, eta ez dira diruz
lagunduko etxebizitzaren barruko itxituretan dauden leihoak.
— Eraikin bateko jarduketa partzialen kasuan, instalatu beharreko arotzeria berriak eraikinaren
gainerako elementuekin bat etorri beharko du, ezaugarriei dagokienez (materialak, kolorea,
zatikatzea, neurriak, etab.).

B) Esleitu galdarak berritzea etxebizitzetan (etxeko ur beroa eta/edo berokuntza).
Ohiko etxebizitzaren jabeentzako laguntza partikularra
Diru-laguntza jaso dezaketen jardueratzat hartuko dira gaur egun instalatuta dauden galdara
indibidualen ordez kondentsazio-galdarak jartzea, energia-efizientzia handiko ekipamendutzat
hartzen baitira.
Instalazioek Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2008ko uztailaren 22ko Aginduan
ezarritakoa bete beharko dute. Agindu horren bidez, Eraikinetako Instalazio Termikoen
Erregelamenduari (eite) buruzko arauak eta aplikatu beharreko gainerako arauak eman ziren.
Instalazioa berritzeko ez da diru-laguntzarik emango, baldin eta honako murriztapen
hauetakoren bat betetzen bada:
1. Y - 70 kW-tik gorako potentzia.
2.- Instalatu beharreko ekipoak ez du ordezkatzen lehendik dagoen edo instalazio kolektibo
baten deszentralizaziotik datorren ekipo bat.
3.- Tresneria berria ez bada teknologiakoa edo kondentsaziokoa.
Nolanahi ere, etxebizitzak Lasarte-Oriako udalerrian egon beharko du, eta ohiko etxebizitza izan
beharko du.
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C) Eguzki-energia termikoaren bidez ur bero sanitarioa sortzeko sistema bat instalatzea.
Diruz lagun daitezkeen jarduketatzat hartuko dira eguzki-instalazio berriak edo lehendik
dauden instalazioen birgaitzeak, betiere eguzki-sorkuntzaren potentzia ordeztea eta/edo
handitzea badakarte eta lehendik dauden eraikinetan egiten badira.
Instalazioak honako ezaugarri hauek bete beharko ditu:
— Instalazioek eta ekipoek indarrean dagoen Eraikinetako Instalazio Termikoen
Erregelamenduan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
— Aplikatzekoa den indarreko araudian "eguzki-instalazio termikoaren" definizioari erantzungo
dio.
— Eguzki-kaptadoreek Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak
ziurtatuta egon beharko dute, eta galeren koefiziente globala 9 W/(m2 ºC) baino txikiagoa
izango da.
D) berokuntzako eta etxeko ur beroko sistema zentralizatu bat instalatzea, biomasa-galdara,
aerotermia edo energia berriztagarrien beste sistema batzuk dituena, kontsumo
indibidualizatuak kontrolatzeko banaketa barne.
Diruz lagundu ahal izango dira eraikinetan dauden energia konbentzionaleko instalazioak
ordezten dituzten berokuntzako eta ur bero sanitarioa ekoizteko instalazioetan egindako
jarduerak, eraikin bati baino gehiagori zerbitzua ematen dioten berokuntza zentralizatuko
sareetako inbertsioak barne. Kasu horretan, instalazioak kontsumo indibidualizatuen kontrola
jaso beharko luke.
Instalazioak honako ezaugarri hauek bete beharko ditu:
— Instalazioek eta ekipoek indarrean dagoen Eraikinetako
Erregelamenduan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Instalazio

Termikoen

— Biomasaren kasuan:
O Ekipoaren fabrikatzaileak egiaztapen bat aurkeztuko du urtaroko energia-efizientziaren eta
erabiliko den erregairako isurien baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko. Baldintza horiek ez
dira izango indarrean dagoen Ekodiseinuko Erregelamenduan (2015/1189 (EB) Erregelamendua,
Batzordearena, 2015eko apirilaren 28koa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2009/125/EE Zuzentaraua garatzen duena, galdara-diseinu ekologikoari aplika dakizkiokeen
betekizunei dagokienez.
O Behar besteko agiri-erregistroa edukiko da galdaran erabilitako erregaiak erakunde
independente egiaztatu batek emandako ziurtagiri bat duela egiaztatzeko. Ziurtagiri horrek
honako hauek betetzen direla egiaztatuko du: UNE-EN-ISO 17225-2 arauan ezarritakoaren
arabera A1 mota, UNE-EN-ISO 17225- 4 arauaren 1. mota, 164003 arauaren A1 mota edo
164004 arauaren A1 mota. Erregistro hori bost urtez egongo da indarrean.
— Gainerako kasuetan:
O Teknikari eskudunak eraikinaren efizientzia-ziurtagiria egiteko erabilitako errendimendubalioak honela zehaztu edo justifikatu beharko dira: CE marka; ekipamenduaren fitxa teknikoa
edo etiketa energetikoa; EUROVENT ziurtagiria edo antzekoa; edo teknikariak sinatutako
txosten bat, ziurtagirian erabilitako balioak jasotzen dituzten dokumentuak aurkezten dituena.
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