ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN HARTZEKO DIRULAGUNTZAK

ESKABIDEA
HIRIGINTZA
SARRERA

1. ESKATZAILEA
Lehenengo eskatzailearen datuak espedienteko komunikaziorako datu gisa hartuko dira.
ABIZENAK

IZENA

NAN

SEXUA

JAIOTEGUNA

JAIOTERRIA

EGUNGO HELBIDEA (auzoa/kalea/ezkaratza/eskua/zenbakia, etab.)

Posta-kodea — Udalerria

Posta elektronikoa

1. telefonoa

2. telefonoa

3. telefonoa

2. BIZIKIDETZA UNITATEA
NAN

Izen-abizenak

Jaioteguna

3. DIRULAGUNTZA JASOTZEKO BANKUKO KONTUA
IBAN Kontu-Korrentea. IBANak 24 posizio ditu eta ‘ES’rekin hasten da beti

E S
Eskaera zenbakia:

Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorra (DBEB) eta Izaera Pertsonaleko 3/2018ko Datuak
Babesteko eta Eskubide Digitalen Bermeko Lege Organikoetan (DBLO/EDB), xedatutakoaren arabera,
inprimaki honetan adierazitako datu pertsonalak Usurbilgo Udalaren jabetzako fitxategietara sartuko dira
eta udal kudeaketari dagozkion zereginetarako eta zure eskabideari erantzuteko baino ez dira erabiliko.
Halaber, beste administrazio publiko batzuei utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie, beti ere Lege honek
aurreikusten dituen kasuetan. Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea
erabili ahal izango du Usurbilgo erregistroan.
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ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN HARTZEKO DIRULAGUNTZAK
ERANSKINA
DATU EKONOMIKOAK ESKURATZEKO BAIMENA
(Baimen hau bizikidetza-unitateko kide guztiek aurkeztu eta sinatu beharko dute)

Eskumena duen sailaren edo horrek izendatzen duen pertsonaren bidez, Usurbilgo Udala
baimentzen dut eskumena duten erakunde guztietatik beharrezko datuak biltzeko, laguntzen onuradun
gisa hautatua izateko eskatutako baldintza guztiak betetzen direla egiaztatzearren eta, hala badagokio,
egunean jartzearren.
Usurbilgo Udalak berak zuzenean eskatzen badit/badigu aurkeztutako datuak egiaztatzeko agiriak
aurkezteko, agiri horiek finkatutako epean ez aurkezteak nire/gure aldetik egindako ukotzat hartu ahal
izango da, eta horrek prozesutik kanporatzea ekarriko du berekin.
Era berean, bestelako administrazio publikoei, zuzenbide publiko eta pribatuko erakunde publikoei,
eta sozietate publikoei (guztiak eskudunak etxebizitza-arloan), eskabide honetan jasotako datuak
jakinarazteko baimentzen dut, betiere, laguntzak emateko xedearekin.
Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoa betez, jakinarazten da bai ekarritako datuak, bai lortzeko baimentzen direnak, Udala titular
deneko fitxategietan bilduko direla, behar den tratamendua emateko.

Data eta lekua:

Sin.: izena, abizenak, NANa eta sinadura
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ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN HARTZEKO DIRULAGUNTZAK
ERANSKINA
ZINPEKO AITORPENA
Behean sinatzen dugunok, adierazten dugu:

– Administrazioarekin Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak egunean ditugula
– Eskaera honetan adierazitakoaz gain, beste diru-sarrerarik ez dugula eta/edo beste
erakundeetan dirulaguntzarik ez dugula eskatu.

– Orokorrean ez gaudela edonolako dirulaguntzak jasotzea eragozten duen egoeran eta halaber,
etxebizitzak alokairuan hartzeko dirulaguntzak banatzeko oinarrietako 3. eta 4. artikuluetan
zehaztutako baldintzak betetzen ditugula.

– Eskatzaileak eta bizikidetza-unitateko kideek, etxebizitzak alokairuan hartzeko dirulaguntzak
banatzeko irizpide eta oinarriak onartzen ditugula.

Data eta lekua:

Sin.: izena, abizenak, NANa eta sinadura
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ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN HARTZEKO DIRULAGUNTZAK
AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
1. Eskaera-orri

ofiziala,

behar

bezala

beteta

–

eta

sinatuta.

2. Laguntza

eskatzen duen pertsona bakoitzaren
NAren, pasaportearen
edo egoitza txartelaren
fotokopia. Adin txikikorik balego, Familia Liburuaren
fotokopia edo jaiotza-ziurtagiria ere aurkeztu
beharko da. Dokumentazio hori beharrezkoa izango
da, kasu guztietan, senidetasuna egiaztatzeko,
baldin eta ondorengotza alegatu bada.
bizi diren kideen izen-abizenak eta
NAren, pasaportearen edo egoitza txartelaren
zenbakia, bizikidetza-unitate berekoak izan ala ez,
Udalak Biztanleen Udal Erroldan egiazta dezan.

10. Administrazioarekin

Gizarte
Segurantzako
betebeharrak eta Zerga obligazioak egunean daudela
adierazten duen zinpeko aitorpena.

11. Beste diru-sarrera batzuk (zenbatekoa adieraziko da)

izanez
gero
eta/edo
beste
erakundeetan
dirulaguntza eskatuz gero, hori adierazten duen
zinpeko aitorpena.

3. Etxebizitzan

12. Orokorrean

edonolako dirulaguntzak jasotzea
eragozten duen egoeran ez dagoela adierazten duen
zinpeko aitorpena. Halaber, oinarri hauen 3. eta 4.
artikuluetan zehaztutako baldintzak betetzen dituela
zinez aitortu beharko dute bai eskatzaileak bai eta
bizikidetza-unitate bereko adin-nagusiko pertsona
guztiek ere.

4. Etxebizitzaren alokairu-kontratuaren kopia (diruz
lagundu daitekeen epealdikoa).

5. Alokairu-kontratua Euskal Autonomia Erkidegoko

hiri-finken errentamendu-kontratuen erregistro edo
fidantza gordailuan utzi izanaren frogagiria.
kontratuaren baitan egindako hileko
ordainketa
agiriak.
(Onuradunaren
izenean
agindutako banku transferentziaren agiria)

13. Banaketa edo dibortzioa dagoenean, hitzarmen arauemailea eta epai judiziala.

6. Alokairu

7. Eskatzailearen

kontu korrontearen
egiaztatzen duen agiria.

titularitatea

14. Etxe-gabetzea denean, etxe-gabetzea erabaki duen
epaia.

15. Indarkeria

matxistako edo familia
barneko
indarkeria kasu bat denean, oinarrizko gizartezerbitzuen txostena.

8. Etxebizitza baten titularkide 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.

16. Hondamendia denean, Usurbilgo Udaleko zerbitzuek
frogagiri gisa emandako txostena.

Suntsitze-egoeran dauden etxebizitzen kasuan, hori
aitortzen duen legezko agiria.

17. Dirulaguntza emateko betebeharrak kontuan izanik,
baliagarria izan daitekeen beste edozein agiri.

Gastuak egiaztatzeko fakturak aurkeztuko dira, edo
merkataritzako trafiko juridikoan froga balio bera
duten
edo
administrazioaren
aurrean
eraginkortasuna duten bestelako agiriak.

9. Bizikidetza-unitateko kide guztien ekitaldiko diru-

sarrera eta zergen gaineko honako dokumentu
hauek:

9.1. Lan-bizitzari

buruzko
ziurtagiria,
Gizarte
Segurantzako Diruzaintza Nagusiak igorria.

9.2. Diru

sarreren agiriak (nominak, aparteko
ordainsariak etab.) edo norberaren kontura lan
egiten duenak Gizarte Segurantzako kuotak
ordaindu izanaren ordainagiriak.

9.3. PFEZaren

aitorpena egitera behartua ez
dagoenak honako hauek eman beharko ditu:

–

–

Besteren konturako langileak badira:
kontzeptu guztiengatik jasotako diru-sarrera
gordin guztiei buruzko dokumentua, ekitaldi
horri buruzkoa eta enpresak edo enpleguemaileak emandakoa (10T).
Pentsiodunak edo bekadunak, prestazioak
edo subsidioak jasotzen dituztenak badira
(Zerbitzu Sozialetako laguntzak barne):
ekitaldi honetako laguntza horien ziurtagiria.

Langabezian egonik prestazioa jasotzen ez
duenak Lanbidek
igorritako inskripzioaldien txostena izeneko ziurtagiria.

Eskatzaileek
berariazko baimena eman diezaieke
Usurbilgo Udaleko udal zerbitzuei, eskumena duten
erakundeek laguntzen onuradun izateko bete behar diren
baldintza guztiak betetzeko datuak bildu ditzaten, Datu
Pertsonalak Babesteko
eta Eskubide
Digitalak
Bermatzeko abenduaren 5ko 3/2018 Lege Organikoko
6. artikuluan ezarritakoa betez. Erroldako datuak Udalak
jasoko ditu zuzenean. Baimena eman ezean,
dokumentazio guztia aurkeztu beharko dute eskariarekin
batera.
Arau bera ezarriko da Ogasunari dagokion informazio
honetan (betetako azken zerga-ekitaldikoa):

–

PFEZ: Aitorpenaren laburpena.

–

Ondasun higiezinak: Hiri etxebizitzen titularra

–

Ondasun
higiezinak:
etxebizitzak.

Gipuzkoatik

kanpoko
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