
COVID-19AK ZAINTZAREN EREMUAN ERAGINDAKO EGOERAK ARINTZEKO LAGUNTZA
LERROA

ESKATZAILEA 
Izen-abizenak NA-IFK Sexua

Egoera zibila Tel.

Helbidea 

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta 

ORDEZKARIA  (norbere izenean arituz gero EZ BETE )
Izen-abizenak  NA-IFK Sexua 

Helbidea Tel.

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta 

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO DATUAK
         Elektronikoki (ziurtagiri digitala behar da)      Posta arruntez

         Eskatzailearen helbidera 
         Ordezkariaren helbidera 

KONTU KORRONTEA (IBAN kodea: 24 digitu)
Titularra

Kontua

ESKATZAILEAREN EZKONTIDE EDO BIKOTEKIDEARI BURUZKO DATUAK L

Izen-abizenak NA 
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FAMILIA-UNITATEAN ELKARREKIN BIZI DIREN SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK 
Izena 1 abizena 2 abizena Mend.eko./

Desgai. >=33% 
Jaiotza data Adopzioan,

tutoretzan edo
harreran  

Adop. Tuto.edo
harrera data 

*Banantzea, dibortzioa eta ezkontza deuseztasuna bada, familia-unitatearen baitan dauden seme-alaben zaintza eta babespea egiaztatu beharko da ziurtagiri bidez. 

JARDUERA DIRUZ LAGUNGARRIAREN DATUAK *Eskatzen den diru-laguntzaren kontratu epeak 

Denboraldiaren hasiera data Denboraldiaren bukaera data 

*Eskatutako diru-laguntzaren xede diren kontratuaren aldiak eta Gizarte Segurantzari ordaindutako guztizko zenbatekoa 

Izena 1 abizena 2 Abizena / Identifikazio
dokumentua 

NAN-AIZ GSko Alta-Data: GSko Baja-Data: 

Azpeitiko Udalak zuzenean eskatuko ditu edozein Erakundeei edo Administrazio Publikoei laguntza hauen oinarrietan azaltzen
diren 8.  artikuluko  dokumentuak eta  2/2005 martxoaren 8ko Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorraren 92.1.d  artikuluan
zehazten diren onuradunaren zerga betebeharretako dokumentuak; eskaeraren kudeaketarako baldintza guztiak betetzen direla
kreditatu, egiaztatu eta datuok eguneratu ditzan.  Dena dela, eskatzaileek jarduketa honen aurka egiteko eskubidea izango dute,
hori  espresuki  adieraziz  eskaera-inprimakian  (horrela  eginez  gero,  eskatutako  laguntza  lortzeko  eskatutako  dokumentazioa
aurkeztu behar dute).

       EZ DUT BAIMENTZEN 

KONPROMISOA

Honen bitartez,  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, jasotako
zenbatekoa itzultzeko ere. 

 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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ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK

 Eskatzaile edo/eta Ordezkariaren  identifikazio agiriak (NAN, NIE, IFZ...) 
 Filiazio, adopzio, tutoretza, harrerako zaintzaren egiaztagiria, ebazpen judiziala edo adopzioa dagoenean, ahaidetasuna,

edo laguntza-eskatzailearen eta lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsonen arteko harremanaren ziurtagiria.
 Sema-alaba edota senideak zaintzeko eginiko kontratuaren kopia.
 Sarrera fiskalen egiaztapena: 2020ko lehen hiruilekoan jasotako sarrerei dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.
 Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsona besteren mendeko senide bat denean, mendekotasun ziurtagiria, eskudun

administrazioak emana, non mendekotasun-maila eta mailoa bakoitzaren barruko azpimaila zehazten direna.
 Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, non adierazten den 7. artikuluko baldintzak betetzen direla.
 Asistentzia, arreta eta zaintza hartu behar duen 3 urtetik beherako semea edo alaba haurtzaindegi batean matrikulatuta

zegoela 2020ko martxoaren 13an.
 Dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua duen 14 urtetik gorako smea edo alaba ikastetxe batean matrikulatuta

egotea.
 Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsonari modu iraunkorrean itxi zaiola ingresatuta zegoen besteren mendeko

adinekoentzako egoitza, edo gizarte zerbitzueteako eguneko zentroa, edo besteren mendeko pertsonentzako eta gizarte-
inklusioa sustatzeko egoitza.

 Egoiliarrei edo erabiltzaileeei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko egoitz ahoriek itxita egon diren aldia.
 Egoera hauetan, halaber, egiaztatu beharra dago:

a) Epailearen erabaki baten bidez ezarritako seme-alaben zaintza eta jagoletza partekatuaren kasuan, ebazpen horren
kopia aurkeztuko da.
b)  Eskatzailea genero-indarkeriaren biktima izanez gero,  Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko
sistemari  buruzko  uztailaren  24ko  154/2012  Dekretuan  edo  haren  ordezko  arauan  ezarritako  modu  batez  genero-
indarkeria ziurtatzen duen agiria.
c) Familia-unitatea osatzen duen norbaitek desgaitasun edo mendekotasun aitortu bat izanez gero, hori egiaztatzen duen
ziurtagiri bat.
d) Eskatzailea familia ugarikoa bada, horren egiaztagiria.
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