
ETXEBIZITZAK ALOKATZEKO DIRU-LAGUNTZA ESKARIA-2020

ESKATZAILEA 
Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua

Egoera zibila  Ezkongabea  Ezkongabea  

 Alarguna Ezkongabea  

 Ezkondua Ezkongabea  

 Dibortziatua Ezkongabea  

 Izatezko bikotea Ezkongabea  

 Banandua Ezkongabea  

Helbidea Tel.

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta

ORDEZKARIA (norbere izenean arituz gero EZ BETE)

Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua 

Helbidea Tel.

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO DATUAK 
 Telematikoki  Posta arruntez

 Eskatzailearen helbidera 
 Ordezkariaren helbidera 

ETXEBIZITZA UNITATEKO GAINERAKO KIDEAK 
Izen-abizenak NA

Izen-abizenak NA

Izen-abizenak NA

Izen-abizenak NA

KONTU KORRONTEA (IBAN kodea: 24 digitu) 
Titularra 

Kontua
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ALOKAIRU KONTRATUA 
Kontratuaren sinadura data: 

Diruz lagunduko den alokairuaren hileroko zenbatekoa: 

DIRULAGUNTZA eskatzen dut etxebizitza alokatzeko, beti ere, deialdi hau arautzen duten oinarriekin bat etorriz.

 AZPIAN SINATZEN DUTENEK HONAKO HAU ADIERAZTEN DUTE: 
1) Eskarian bertan, bai eskariarekin batera aurkeztutako datu guztiak benetakoak dira.

2) Etxebizitzan bizi diren pertsona GUZTIEN berri eman dute.

3) Etxebizitzan bizi direnak ez dute errentatzailearekin bigarren mailara arteko odoleko loturarik ezta kidetasunik.

4) Etxebizitzak oinarrietan aipatzen diren bizigarritasun baldintzak betetzen ditu.

5) Ez zaie laguntzarik eman diru-laguntza kontzeptu beragatik, edo emandako laguntzen zenbatekoak erakusten dituzten agiriak
aurkezten dira:

Laguntzak jasoz gero, zehaztu laguntza horien mota eta zenbatekoa:
 EPO (Etxebizitzarako Prestazio Osagarria) 
 Hileroko zenbatekoa:________________________________________
 Etxebizitza duin eta egokia legez okupatzeko Eskubide Subjetiboa 
 Hileroko zenbatekoa: ________________________________________
 Gaztelagun programa: 
 Hileroko zenbatekoa: ________________________________________
 Diru-laguntza kontzeptu beragatiko Premia Sozialeko Laguntzak: 
 Hileroko zenbatekoa:________________________________________
 Beste laguntzak batzuk: 
 Hileroko zenbatekoa: ________________________________________ 

OHARRA: Kontratuaren titularkide guztiak, edo Bizikidetza Unitateko kide guztiak, etxebizitzan erroldatu beharko dira.
Kontratua hasi baino lehenagoko datarekin,  titularrak ez diren pertsonak etxebizitzan erroldatuta baleude,  kontratuaren
titularrek erroldako baja eskaera egin beharko dute pertsona horientzat, diruz lagundu daitekeen epearen barruan.

ADMINISTRAZIOAK EGIAZTATZEA
Azpeitiko Udalak zuzenean eskatuko ditu edozein Erakundeei edo Administrazio Publikoei laguntza hauen oinarrietako 
8.artikuluan eta deialdiko 3. artikuluan azaltzen diren dokumentuak , eskaeraren kudeaketarako baldintza guztiak betetzen 
direla kreditatu, egiaztatu eta datuok eguneratu ditzan.
Modu berean, onuradun izateko Azpeitiko Udalaren Diru-laguntzak ematea arautzen duen Udal Ordenantzaren  5. artikuluak 
jasotako baldintzak betetzen direla ere egiaztatuko da horrela behar izan ezkero.
Dena dela, eskatzaileek jarduketa hauen aurka egiteko eskubidea izango dute, hori espresuki adieraziz eskaera-inprimakian 
(horrela eginez gero, eskatutako laguntza lortzeko oinarrietan eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko dute).

 EZ DUT BAIMENTZEN

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
Nire erantzukizunpean, honako adierazpen hauen edukia egiazkoa dela ADIERAZTEN DUT: 

.Ez dut dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzea eragozten didan zigor penalik edo administratiborik jaso. 

.Ez  dut  dirulaguntza  edo  laguntza  publikoak  lortzeko  ezgaitzen  nauen  legezko  debekurik,  sexu-bereizkeriagatik
gertatutakoak berariaz aipatuta. 

.Diru-laguntzei  buruzko  azaroaren  17ko  38/2003  Lege  Orokorraren  13.  artikuluan,  eta  modu  berean,  Diru-laguntzak
ematea arautzen duen Udal Ordenantzaren  5. artikuluan  aurreikusitako baldintzak betetzen ditut.

.Sinatzaileak konpromisoa hartzen du, parte hartzen duen moduan eta eskaria aurkezten duen deialdiko diru-laguntza
jasoz  gero,  deialdian  finkatutako  baldintzak  eta  eskakizunak  betetzeko,  baita,  oinarri  horiek  betetzen  ez baditu,
bidegabe kobratutako zenbatekoak itzultzeko ere.

.Laguntza aitortu didan organo eskudunari berehala jakinaraziko diot aitorpen hori eragin zuten baldintza edo betekizunen
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edozein aldaketa, gerora laguntza jasotzeko eskubidea galtzea ekar dezakeena. 
.Indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen ditut. 

ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK 
- Laguntza eskatzen duen pertsona bakoitzaren Nortasun Agiriaren edo egoitza-txartelaren fotokopia.
- Jaiotza ziurtagiri literala (Erregistro Zibila).
- Etxebizitzaren alokairu-kontratuaren kopia, indarrean dagoena eta diruz lagundu daitekeen epe barnekoa.
- Banku kontu baten titularitatea egiaztatzen duen banku agiria.
- Estatu mailan etxebizitzaren jabe ez izatearen ziurtagiria, laguntza eskatzen duten 18 urtetik gorako kide guztiena, jabetza
erregistroak igorria, laguntza eskaera eman baino gehienez 15 egun lehenagokoa.
- Etxebizitza baten titular-kide izanez gero, aurkeztu beharreko agiriak:

 Herentzia kasuan, herentziaren onarpen-agiria eta etxebizitza-partaidetzaren eskritura.
 Dohaintza-kasuan, dohaintza-eskritura.
 Bi kasuetan, partaidetza saldu izan balitz: eskualdatzearen eskritura.

- Banandu edo dibortziatuta dauden pertsonen kasuan:
 Epai  irmoaren  fotokopia  bat,  non  zehazten  den  hitzartutako  seme-alabengatiko  mantenu  pentsioa.  Mantenu

pentsioaren ordainketaren ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.
 Hipoteka kargei dagozkien hileroko ordainketen ziurtagiriak.

- Etxebiden izena emanda edo inskripzio eskaera aurkeztu dutenaren egiaztagiria.
- Dagokion kasuan:

 Lanbidek igorritako ebazpena (EPO kobratzea dagokion edo ez adierazten duena).
 Eusko Jaurlaritzak igorritako ebazpena (Gaztelagun alokairu laguntza kobratzea dagokion edo ez adierazten duena).
 Eusko Jaurlaritzak igorritako ebazpena (Eskubide Subjektiboaren Prestazioa kobratzea dagokion edo ez adierazten

duena).

         Tokia eta eguna 

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura 

Eskatzailearen NA kopia ekarri behar da. Ordezkariak bere NA aurkeztu beharko du.

DATU PERTSONALEN BABESA

Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala. Plaza Nagusia 5, 20730, Azpeitia (Gipuzkoa). 
Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@zpeitia.eus 
Helburua:  Udalak  pertsona  fisikoei,  elkarteei  eta  erakundeei  eman  beharreko  laguntzen  eta  diru-laguntzen  beharrezko
kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea. 
Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1
eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik. 
Komunikazioen jasotzaileak: Datuak Gizarte  Segurantzari,  zerga-administrazio  eskudunei  eta  arloan  eskumena  duten beste
administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie. 
Eskubideak: datuak eskuratzeko,  zuzentzeko,  ezabatzeko,  aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du,
informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkeztea ere. 
Informazio gehigarria:   datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuen  
babesari buruzko atalean: https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen-babesa     
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