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1766ko Matxinada kaleko 2 eta 3 
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20730-Azpeitia- 

Al-Og: 08:30-14:30 
Ol: 08:30-14:00 

IFZ / NIF 
P2001900F 
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UDAL LAGUNTZAK BAKARKAKOAK ETA FAMILIAKOAK TRAMITETARAKO 
ESKAERA 

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

- 
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 / E-mail 

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO DATUAK 

Telematikoki Posta arruntez 

 Eskatzailearen helbidera 

Ordezkariaren helbidera  

BIZIKIDETZA-UNITATEKO KIDEAK – Bizikidetza-unitateko kide guztiak adierazi beharko dira, baita eskatzailea ere. 

Izen-abizenak Jaioteguna NAN /AIZ / 
Pasaportea Adostasuna Sinadura 
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KONTU KORRONTEA (IBAN kodea: 24 digitu) 

Titularra 

Kontua 

ADMINISTRAZIOAK EGIAZTATZEA 
Azpeitiko Udalak zuzenean eskatuko ditu edozein Erakundeei edo Administrazio Publikoei laguntza hauen oinarritan azaltzen diren 
dokumentuak FUDAL (Deialdiaren 3. eranskina), eskaeraren kudeaketarako baldintza guztiak betetzen direla akreditatu, egiaztatu 
eta datuok eguneratu ditzan. 
Modu berean, onuradun izateko Azpeitiko Udalaren Dirulaguntzak ematea arautzen duen Udal Ordenantzaren 10 eta 13 artikuluak 
jasotako baldintzak betetzen direla ere egiaztatuko da horrela behar izan ezkero. 
Edonola ere, eskatzaileek jarduera horien aurka egiteko eskubidea izango dute, eta hori berariaz adierazi beharko dute eskabide- 
inprimakian. Eskatzaileak aurka eginez gero, aurka egiteko arrazoiak justifikatu beharko ditu (kasu horretan, eskatutako laguntza 
lortzeko deialdian eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko dute (III. Eranskina). 

EZ DUT BAIMENTZEN 

BITARTEKOTZA PLATAFORMATIK ESKURATUKO DEN DOKUMENTAZIOA 
ESKATZAILEAK AURKAKO ADIERAZI EZEAN: 

• EAEko Udalak: Bizikidetasun-errolda datuen kontsulta (Orokorra)
• Poliziaren Zuzendaritza Nagusia: Nortasun-datuen egiaztapena.
• Gipuzkoako Foru Aldundia - Ondasun higiezinen kontsulta.
• Gipuzkoako Foru Aldundia- PFEZaren kontsulta. 
• Gipuzkoako Foru Aldundia- Kontu-mailaren kontsulta
• Gipuzkoako Foru Aldundia – Ondare-mailaren kontsulta
• Foru-ogasunak - Ondasun higiezinen kontsulta . 
• Foru Ogasunak - PFEZaren kontsulta.
• Foru-ogasunak - Kontu-mailaren kontsulta.
• Foru-ogasunak - Ondare-mailaren kontsulta.
• Katastroko Zuzendaritza Nagusia – Katastro-datuen kontsulta.
• Trafikoko Zuzendaritza Nagusia – Ibilgailu zerrendaren kontsulta.
• Eusko Jaurlaritza - Etxebizitzako Prestazio ekonomikoen kontsulta.
• Eusko Jaurlaritza - Euskadiko Etxebizitza publikoeneskatzaileen erregistroa.
• Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoa - Langabezi- Datuen kontsulta.
• Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoa - Langabeziako gaurko Zenbatekoen kontsulta.
• Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoa - Langabeziako aldiko Zenbatekoen kontsulta.
• Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoa – 
• Gaurko Datarako Enplegu Eskatzaile bezala Izen- Ematearen kontsulta.
• Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoa – Data Zehatzerako Enplegu Eskatzaile bezala Izen- Ematearen

kontsulta.
• Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoa - Langabezi- Egoeraren gaurko kontsulta.
• LANBIDE - Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentaren kontsulta.
• Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra - Lan- Bizitzaren kontsulta.

• Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala - Gizarte- prestazio publikoen kontsulta

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.
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• Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan, eta modu berean, Dirulaguntzak ematea 
arautzen duen Udal Ordenantzaren 1 0 e t a 1 3 . 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
edozein aldaketa, gerora laguntza jasotzeko eskubidea galtzea ekar dezakeena.

• Indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen ditut.
• Onuradunak konpromisoa hartzen du ekitaldi honetan egin ditzakeen laguntza eskaera berdinak, eta ematen zaizkion

laguntzak jakinarazteko..

Tokia eta eguna 

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura 

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

DATU BABESA UDAL LAGUNTZA EKONOMIKOAK, BANAKAKOAK ETA FAMILIA 
MAILAKOENTZAKO. 

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 dirulaguntzen beharrezko 
kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea. 
Datuen tratamenduaren arloko jarduerak: Datuak erkatzea ( Egiaztatzea). 
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. 
Datu pertsonalen kategoriak: NAN/IFK/Identifikazio-agiri ofiziala, izen-abizenak, posta helbidea, telefonoa, sinadura, posta 
elektronikoa eta sexua. 
Komunikazioen jasotzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste 
administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie. 
Datuen komunikazioa: Ez zaie datu pertsonalik lagako hirugarren batzuei, salbu eta espresuki baimenduetakoei edo legeak 
ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak. 
Datuak kontserbatzeko epea: Datu pertsonalak tratatzeko beharrezko denboran (jarduerak kudeatzeko, laguntzeko eta kontrolatzeko). 
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. 

mailto:dbd@zpeitia.eus
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ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK 
NORTASUNA / EGOERA ZIBILA / BESTE BATZUK: 

 
Familia-liburua edo zaintza / jagoletza / tutoretza egiaztatzeko agiriaren fotokopia. 
Ezkontzaren antzeko harremana: erregistroaren ziurtagiria / erantzukizunezko aitorpena. 
Banantzea: epaia / erregistroaren ziurtagiria / erantzukizunezko aitorpena. 
Tratu txarrak badaude, epaiaren fotokopia / fiskalaren txostena / babesa agindua. 

ALOKAIRU-GASTUAK ORDAINTZEKO ESKAERAK: 
 
Turismo-ostatuaren faktura. 
Harrera-zentro batean bizi dela egiaztatzeko agiria. 
Kontratu eta ordainagiriak: errentamendu, berrakura, maizter bat baino gehiago, ostatuak edo logelaren alokairua. 

ETXEBIZITZA EDO OHIKO BIZITOKIARENAK EZ DIREN GASTUETARAKO ESKAERAK: 
 
Kredituak eta amortizazioak: egiaztagiriak. 

 
Egiaztagiriak: energia, ur, estolderia, zaborretarako gastuak eta ondasun higiezinenak, landa- zein hiri-eremukoak. 

 
Egiaztagiriak (aurrekontuak edo fakturak): etxebizitzaren edo ohiko bizitokiaren bizigarritasunerako eta oinarrizko ekipamendurako 
gastuak. 
 
Aurreko zorpetzek gastuak egiaztatzeko aurrekontuak edo fakturak. 
EUSKAL GIZATALDEAK: 

 
Espainiako lurraldetik bizi izandako aldiaren kontsul-egiaztagiriak.. 
EAEko lurraldeko edozein udalerritan azken aldiz bizi izanaren ziurtagiria. 

 
BALIABIDEAK ETA ONDAREA: 

 
Besteren kontura diharduten langileak: azken nominaren kopia eta kontratua. 
EUROPA ERKIDEGOAREN KANPOKO HERRITARRAK: 
Errefuxiatuak: nortasun agiria edo eskaera. Aberrigabeak: izaera hori onartzeko txartela. Asilo eta babes subsidiarioa: agiriak 
egiaztatzeko 
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