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QR: 11030#02 

ESKAERA ETXEBIZITZA LIBREA ALOKATZEKO LAGUNTZAK, COVID-19REN ONDORIOZKO OSASUN-
KRISIAREN ONDORIOZ SORTUTAKO ZAURGARRITASUN EKONOMIKO ETA SOZIALEKO EGOEREI 
AURRE EGITEKO 
 
Nahitaezkoa da (*) batez markatutako datuak betetzea. 

1. ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA 

Eskabidea hirugarren pertsonen kontura egiten ari bada administrazio publiko bat, enpresa publiko bat edo irabazi-

asmorik gabeko erakunde bat, lankidetzako ekonomiakoa edo antzekoa, eskabide bat bete beharko du laguntzaren 

xede diren pertsona edo familia-unitate kaltebera bakoitzeko. 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/ Besteak edo IFK) *: ___________________________ 

Izen-abizenak edo sozietatearen izena *:___________________________________________________ 

Sexua *:   Emakumeak   Gizona 

Datuak erabiltzeko baimena *: 

 Nire komunikazio eta abisuetarako datuak Eusko Jaurlaritzako sail eta erakundeekiko harremanetan erabiltzea 

nahi dut. 

 Nire komunikazio eta abisuetarako datuak espediente hau kudeatzeko bakarrik erabiltzea nahi dut. 

Honela jokatzen du: 

 Espedientearen pertsona/erakunde interesduna 

 Ordezkaria: 

Espedientearen pertsona interesdun gisa diharduela adierazi badu: 

• Sartu atal honetan, banan-banan, familia-unitatea osatzen duten pertsona interesdun guztiak, eskatzailea 

barne, banaka edo familian egindako eskabide batean. 

• Ahaidetasuna eremuan, adierazi eskatzaileari dagokionez pertsona bakoitzari dagokiona (ezkontidea, 

izatezko bikotekidea, semea/alaba, bikotekidea). 

Espedientearen erakunde interesdun gisa diharduela adierazi badu: 

• Sartu atal honetan, banan-banan, familia-unitatea osatzen duten interesdun guztiak, banaka edo familian 

egindako eskabide batean. 

• Ahaidetasuna eremuan, adierazi pertsona bakoitzari dagokiona (ezkontidea, izatezko bikotekidea, 

semea/alaba, ezkontidea). 

Ordezkari gisa diharduela adierazi badu: 

• Sartu taulan eskabide honetan ordezkatzen dituzun pertsona guztiak, eta adierazi, lehenik eta behin, 

eskaeraren hasieran aipatutakoa. 

• Ahaidetasuna eremuan, adierazi pertsona bakoitzari dagokiona ordezkatzen duzun eskatzaileari 

dagokionez (ezkontidea, izatezko bikotekidea, semea/alaba, bikotekidea). 

 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/ Besteak) *: _________________________ 

Izen-abizenak *: __________________________________________________________________ 

Jaioteguna *: _______ / _______ / _______ 
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Sexua *:   Emakumeak  Gizona Ahaidetasuna *: __________________ 

 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/ Besteak) *: _________________________ 

Izen-abizenak *: __________________________________________________________________ 

Jaioteguna *: _______ / _______ / _______ 

Sexua *:   Emakumeak  Gizona Ahaidetasuna *: __________________ 

 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/ Besteak) *: _________________________ 

Izen-abizenak *: __________________________________________________________________ 

Jaioteguna *: _______ / _______ / _______ 

Sexua *:   Emakumeak  Gizona Ahaidetasuna *: __________________ 

 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/ Besteak) *: _________________________ 

Izen-abizenak *: __________________________________________________________________ 

Jaioteguna *: _______ / _______ / _______ 

Sexua *:   Emakumeak  Gizona Ahaidetasuna *: __________________ 

 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/ Besteak) *: _________________________ 

Izen-abizenak *: __________________________________________________________________ 

Jaioteguna *: _______ / _______ / _______ 

Sexua *:   Emakumeak  Gizona Ahaidetasuna *: __________________ 

 

Bete atal hau etxerik gabeko pertsonentzat bakarrik 

Aire zabalean, gaueko aterpeetan, aterpetxeetan edo erakunde publiko edo pribatuaren aldi baterako baliabideetan 

bizi diren pertsonak. 

Erroldatze sozialaren edo fikziozko erroldatzearen lekua: 

Probintzia *:  ____________________________________________________________ 

Udalerria *:  ____________________________________________________________ 

      Etxerik gabeko pertsonen kasuan, adierazi non dagoen erroldatuta gizartean edo fikziozko erroldan, eta zehaztu zeri 

dagokion (adib.: ______ Udala, egoitza, ____ elkartea, senide edo pertsona ezagunaren helbidea, etab.). 

Helbidea *:  ____________________________________________________________ 
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Bete atal hau SOILIK errentamendu-kontraturik, azpierrentamendu-kontraturik, logelen alokairu-kontraturik 

edo ostatu-kontraturik ez baduzu eta "etxerik gabeko pertsonen" kasuan sartzen ez bazara. PROGRAMA 

OSAGARRIAREN eskaerak BAKARRIK 

Egungo erroldatze-lekua: 

Probintzia *:  ____________________________________________________________ 

Udalerria *:  ____________________________________________________________ 

Helbidea *:  ____________________________________________________________ 

2. ABISATZEKO ETA JAKINARAZTEKO KANALA 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikulua betez, zuk 

aukera dezakezu jakinarazpenak eta komunikazioak zein kanaletatik jaso nahi dituzun, baina eskabidea pertsona 

juridiko bat egiten ari bada, administrazioarekin komunikatzeko kanala nahitaez elektronikoa izango da. 

 Elektronikoa: 

• Jakinarazpenak eta komunikazioak egoitza elektronikoko Nire karpeta atalera bidaliko dira. 

• Sartzeko, identifikazio elektronikorako bitarteko bat behar da. 

• Jakinarazpen elektronikoa onartzen ez baduzu, jakinarazitzat joko da Nire karpetan eskuragarri jarri eta 10 

egun natural igaro ondoren. Adierazitako epea igarota, ulertuko da jakinarazpena ez duzula onartzen, eta 

hala jasoko da espedientean. Izapidea gauzatutzat joko da, eta administrazioak aurrera jarraituko du 

prozedurarekin. 

 Postala: 

• Adierazi zein posta-helbidetan jaso nahi dituzun jakinarazpenak eta komunikazioak. 

Probintzia *: ________________________________________________________________ 

Udalerria *:  ________________________________________________________________ 

Herria *:  ________________________________________________________________ 

Kalea *: ___________________________________________________________________ 

Ataria *:  _________ Eskailera: ________ Solairua *: _______  

Eskua edo atea *: _________ 

Posta-kodea *: ______________________ 

3. ABISU- ETA JAKINARAZPEN-DATUAK 

Espedientea izapidetu bitartean administrazioak bidaltzen dituen jakinarazpenak eta komunikazioak Ordezkarien 

Erregistroan alta emanda dagoen ordezkariari zuzenduko zaizkio. Sistema horretan ordezkaririk ezarri ez baduzu, 

adierazi zein posta elektronikotan eta telefono mugikorretan jaso nahi dituzun abisuak. 

Posta elektronikoa *: ______________________________________________________ 

Telefono mugikorra:  ______________________________________________________ 
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4. KOMUNIKAZIO-HIZKUNTZA 

Mezu elektronikoen eta abisu-mezuen bidez bidaliko zaizkizun jakinarazpenak eta komunikazioak zuk adierazitako 

hizkuntzan egingo dira. 

 Euskara  Gaztelania 

5. DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 

Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak "etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzak 

etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan ematen dituen laguntzak" izeneko tratamendu-jardueran tratatu eta sartuko 

dira. 

• Arduraduna: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Etxebizitzako Plangintzaren eta 

Prozesu Eragileen Zuzendaritza. 

• Helburua: Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzaren laguntzak eta diru-

laguntzak kudeatzea: etxebizitza erosteko finantza-neurriak, etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriak, 

babes publikoko etxebizitzak sustatzeko laguntzak, alokairua sustatzeko neurriak, lurzorua urbanizatzeko 

finantza-neurriak, lurzorua kostu bidez erosteko finantza-neurriak, Gaztelagun programa, zuzeneko diru-

laguntzak. 

• Legitimazioa: Legezko betebehar aplikagarriak betetzeko beharrezko tratamendua. Interes publikoaren 

izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak erabiliz egindako misio bat 

betetzeko beharrezko tratamendua. 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina, 

azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. 

• Hartzaileak: Ez da daturik lagako, legeak hala agintzen ez badu. 

• Eskubideak: Zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen 

tratamendua mugatzekoa edo aurka egitekoa ere, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. 

• Informazio gehigarria: Datuak babesteari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo webgune 

honetara: https://www.euskadi.eus/datu-babesa-eta-segurtasun-politika/web01-sede/eu/ 

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra betez. 

Datuak Babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko Lege Organikoa betez. 

6. LAGUNTZA-PROGRAMA 

Aukeratu bi laguntza-programetako bat eta haren helburu zehatza*. 

 Programa nagusia: COVID-19ren eragin ekonomikoagatik egoera ahulean dauden etxebizitza libreen 

errentarientzako laguntzak, alokairua partzialki edo osorik ordaintzeko arazoak badituzte, edo 11/2020 Errege Lege 

Dekretuaren 9. artikuluaren esparruan emandako maileguak itzultzeko arazoak badituzte. 

 Alokairua partzialki edo osorik ordaintzeko laguntzak. 

 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluaren esparruan finantzaketa-laguntza iragankor gisa 

emandako maileguak itzultzeko laguntzak. 

https://www.euskadi.eus/datu-babesa-eta-segurtasun-politika/web01-sede/eu/
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 Programa osagarria: genero-indarkeriaren biktimentzako, ohiko etxebizitzatik bota diren pertsonentzako, 

etxerik gabeko pertsonentzako eta bereziki kalteberak diren beste pertsona batzuentzako laguntzak, bizitoki-

konponbide bat errazteko. 

 Familia ugaria, indarrean dagoen legeriaren arabera. 

 Guraso bakarreko familia-unitatea, gutxienez seme-alaba batekin. 

 Adingabe batek parte hartzen duen familia-unitatea. 

 Familiako kideren batek% 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa, mendetasun-egoera edo lan-jarduera 

bat egiteko ezintasun iraunkor egiaztatua eragiten dion gaixotasuna aitortuta duen familia-unitatea. 

 Hipoteka- edo errentamendu-zorduna langabezian dagoen familia-unitatea. 

 Etxebizitza berean, hipotekaren edo errentamenduaren titularrarekin edo haren ezkontidearekin odol-

ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko hirugarren mailarainoko ahaidetasuna duen pertsona 

bat edo gehiago bizi diren familia-unitatea, baldin eta desgaitasun-egoeran, mendekotasun-egoeran edo 

lan-jarduera bat egiteko ezintasun egiaztatua edo iraunkorra eragiten dien gaixotasun larriko egoeran 

badaude. 

 Genero-indarkeriaren biktima bat dagoen familia-unitatea. 

 Hipoteka-zorduna edo 60 urtetik gorako errentamendua. 

 Ohiko etxebizitzatik etxetik bota dituzten pertsona kalteberak 

 Etxerik gabeko pertsonak 

7. ALOKATUTAKO ETXEBIZITZAREN HELBIDEA (Errentamendu, azpierrentamendu, gela-alokairu edo ostatu-kontraturik ez 

duten eskaera osagarriak izan ezik) 

Probintzia *:  ______________________________________________________________ 

Udalerria *:  ______________________________________________________________ 

Herria *:  ________________________________________________________________ 

Kalea *:  _________________________________________________________________ 

Ataria *:  __________ Eskailera: ________ Solairua *: _______  Eskua edo atea *:_________ 

Posta-kodea *:  ______________________ 

Kontratuaren erregistro-zenbakia: ______________________ 

   Sartu jarraian pertsona edo entitate errentatzailearen datuak 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/IFK/Pasaportea/ Besteak) *: ________________________ 

Izen-abizenak edo Sozietatearen izena*: _______________________________________________________ 

dentifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/IFK/Pasaportea/ Besteak): ________________________ 

Izen-abizenak edo Sozietatearen izena: _______________________________________________________ 

dentifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/IFK/Pasaportea/ Besteak): ________________________ 

Izen-abizenak edo Sozietatearen izena: _______________________________________________________ 
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8. HILEKO ERRENTA (Errentamendu, azpierrentamendu, gela-alokairu edo ostatu-kontraturik ez duten 

eskaera osagarriak izan ezik) 

Kontratuaren formalizazio-data *: _______ / _______ / _______ 

Errentamendu-kontratuari dagokion fidantza Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan jarri al duzu? *:        

 Bai   Ez 

Alokairu-kontratuaren hileko errenta osoa *:  ______________________ 

• Komunitate-gastuei dagozkien zenbatekoak kanpo utzi behar ditu, gastu horiek errentariak 

ordaintzen baditu, gastu horiek laguntzaren aginduan aurrez finkatutako zenbatekoetan sartzen 

baitira. 

Etxebizitzaren erabileraren oinarrian dagoen kontratu-modalitatea baterako errentamendua da? *:  

 Bai   Ez 

• Adierazi kontratu-modalitatea baterako errentamendua den, adibidez: errentamendu-

kontratuan familia-unitatea osatzen ez duten bi titular edo gehiago. 

Bai erantzun baduzu, adierazi: 

Errentarien arteko harreman mota (Adiskidetasuna, familiakoa etab.) *: 
_____________________________________________________________ 

Banaka ordaindutako hileko errenta *: ______________________ 

9. AHULTASUN EKONOMIKOAREN EGOERA 

Adierazi familia-unitatea osatzen duten 16 urtetik gorako pertsonen egungo diru-sarrera erabilgarrien batura, 

eskaera aurkezten den hilabeteari edo aurrekoari dagozkienak, hura eskuragarri ez badago*: 
_________________________ 

• Egungo diru-sarrera erabilgarriengatik, bere gastuak bere gain hartzeko eta, zergen ondoren, Gizarte 

Segurantza aurrezteko duen guztizko kopurua da. 

 

10. LAN-EGOERA 

 
Sartu atal honetan, banan-banan, familia-unitatea osatzen duten 16 urtetik gorako pertsona bakoitzaren lan-
egoera 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/ Besteak) *: ___________________________ 

Izen-abizenak *: _____________________________________________________________________ 

 Besteren konturako langileak                     Langile autonomoa edo enpresaburua 

 Ikasleak                                                      Aurrekoetako bat ere ez (diru-sarrerarik gabe, lanean aktibo ez) 

Bete atal hau besteren konturako langileentzat BAKARRIK      

Lan-egoera: 

  Langabezia-egoera. 
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  Lanaldi partzialeko kontratua aldatzeagatik lanaldia murriztea. 

  Lanaldia murriztea ahaideak zaintzeko, familia eta familia bateragarri egiteko eta adingabeak 

eta/edo adinekoak zaintzeko 

  Lan-egoera aktiboa 

Bete atal hau langile autonomoentzat edo enpresaburuentzat BAKARRIK 

• Jarraian, eskaera egin aurreko seihilekoaren hileko batez besteko diru-sarrerak eta 2019ko uztailetik 

abendura bitarteko hileko batez besteko diru-sarrerak gehitu dira.    

Aurreko hiruhilekoa *:          ______________   

2019ko uztaila/abendua *: ______________ 

 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/ Besteak) *: ___________________________ 

Izen-abizenak *: _____________________________________________________________________ 

 Besteren konturako langileak                     Langile autonomoa edo enpresaburua 

 Ikasleak                                                      Aurrekoetako bat ere ez (diru-sarrerarik gabe, lanean aktibo ez) 

Bete atal hau besteren konturako langileentzat BAKARRIK      

Lan-egoera: 

  Langabezia-egoera. 

  Lanaldi partzialeko kontratua aldatzeagatik lanaldia murriztea. 

  Lanaldia murriztea ahaideak zaintzeko, familia eta familia bateragarri egiteko eta adingabeak 

eta/edo adinekoak zaintzeko 

  Lan-egoera aktiboa 

Bete atal hau langile autonomoentzat edo enpresaburuentzat BAKARRIK 

• Jarraian, eskaera egin aurreko seihilekoaren hileko batez besteko diru-sarrerak eta 2019ko uztailetik 

abendura bitarteko hileko batez besteko diru-sarrerak gehitu dira.    

Aurreko hiruhilekoa *:          ______________   

          2019ko uztaila/abendua *: ______________ 

 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/ Besteak) *: ___________________________ 

Izen-abizenak *: _____________________________________________________________________ 

 Besteren konturako langileak                     Langile autonomoa edo enpresaburua 

 Ikasleak                                                      Aurrekoetako bat ere ez (diru-sarrerarik gabe, lanean aktibo ez) 
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Bete atal hau besteren konturako langileentzat BAKARRIK      

Lan-egoera: 

  Langabezia-egoera. 

  Lanaldi partzialeko kontratua aldatzeagatik lanaldia murriztea. 

  Lanaldia murriztea ahaideak zaintzeko, familia eta familia bateragarri egiteko eta adingabeak 

eta/edo adinekoak zaintzeko 

  Lan-egoera aktiboa 

Bete atal hau langile autonomoentzat edo enpresaburuentzat BAKARRIK 

• Jarraian, eskaera egin aurreko seihilekoaren hileko batez besteko diru-sarrerak eta 2019ko uztailetik 

abendura bitarteko hileko batez besteko diru-sarrerak gehitu dira.    

Aurreko hiruhilekoa *:          ______________   

          2019ko uztaila/abendua *: ______________ 

 

 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/ Besteak) *: ___________________________ 

Izen-abizenak *: _____________________________________________________________________ 

 Besteren konturako langileak                     Langile autonomoa edo enpresaburua 

 Ikasleak                                                      Aurrekoetako bat ere ez (diru-sarrerarik gabe, lanean aktibo ez) 

Bete atal hau besteren konturako langileentzat BAKARRIK      

Bete atal hau besteren konturako langileentzat BAKARRIK      

Lan-egoera: 

  Langabezia-egoera. 

  Lanaldi partzialeko kontratua aldatzeagatik lanaldia murriztea. 

  Lanaldia murriztea ahaideak zaintzeko, familia eta familia bateragarri egiteko eta adingabeak 

eta/edo adinekoak zaintzeko 

  Lan-egoera aktiboa 

Bete atal hau langile autonomoentzat edo enpresaburuentzat BAKARRIK 

• Jarraian, eskaera egin aurreko seihilekoaren hileko batez besteko diru-sarrerak eta 2019ko uztailetik 

abendura bitarteko hileko batez besteko diru-sarrerak gehitu dira.    

Aurreko hiruhilekoa *:          ______________   

          2019ko uztaila/abendua *: ______________ 
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Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/ Besteak) *: ___________________________ 

Izen-abizenak *: _____________________________________________________________________ 

 Besteren konturako langileak                     Langile autonomoa edo enpresaburua 

 Ikasleak                                                      Aurrekoetako bat ere ez (diru-sarrerarik gabe, lanean aktibo ez) 

Bete atal hau besteren konturako langileentzat BAKARRIK      

Bete atal hau besteren konturako langileentzat BAKARRIK      

Lan-egoera: 

  Langabezia-egoera. 

  Lanaldi partzialeko kontratua aldatzeagatik lanaldia murriztea. 

  Lanaldia murriztea ahaideak zaintzeko, familia eta familia bateragarri egiteko eta adingabeak 

eta/edo adinekoak zaintzeko 

  Lan-egoera aktiboa 

Bete atal hau langile autonomoentzat edo enpresaburuentzat BAKARRIK 

• Jarraian, eskaera egin aurreko seihilekoaren hileko batez besteko diru-sarrerak eta 2019ko uztailetik 

abendura bitarteko hileko batez besteko diru-sarrerak gehitu dira.    

Aurreko hiruhilekoa *:          ______________   

         2019ko uztaila/abendua *: ______________ 

 

 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/ Besteak) *: ___________________________ 

Izen-abizenak *: _____________________________________________________________________ 

 Besteren konturako langileak                     Langile autonomoa edo enpresaburua 

 Ikasleak                                                      Aurrekoetako bat ere ez (diru-sarrerarik gabe, lanean aktibo ez) 

Bete atal hau besteren konturako langileentzat BAKARRIK      

Lan-egoera: 

  Langabezia-egoera. 

  Lanaldi partzialeko kontratua aldatzeagatik lanaldia murriztea. 

  Lanaldia murriztea ahaideak zaintzeko, familia eta familia bateragarri egiteko eta adingabeak 

eta/edo adinekoak zaintzeko 

  Lan-egoera aktiboa 
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Bete atal hau langile autonomoentzat edo enpresaburuentzat BAKARRIK 

• Jarraian, eskaera egin aurreko seihilekoaren hileko batez besteko diru-sarrerak eta 2019ko uztailetik 

abendura bitarteko hileko batez besteko diru-sarrerak gehitu dira.    

Aurreko hiruhilekoa *:          ______________   

          2019ko uztaila/abendua *: ______________ 

 

11. BANKUKO DATUAK 

Administrazioak laguntza ordaindu ahal izateko, zure banku-datuak eman beharko dituzu. Kontuaren titularrak bat 

etorri beharko du hirugarrenen altari buruzko dokumentuan sartutako titularrarekin. 

Kreditua ematen duen pertsona errentatzailearen edo kreditu-erakundearen kontuan ordaintzea aukeratzen bada, 

erakunde horietako hirugarrenaren alta-agiria erantsi beharko da. 

IBAN (nazioarteko banku-kontuaren zenbakia) *:  ______________________________________________ 

12. ADMINISTRAZIOAK EGIAZTAPENAREN AURKA JARTZEA 

☐ Laguntzaren hartzaileak edo familia-unitateko pertsonaren batek berariaz egiten dio aurka Alokabide SAk edo 

Administrazioak prozeduran eskatutako dokumentuak kontsultatu edo eskatu ahal izateari ( 28 de la Ley 39/2015). 

Aurka egiten ez bada, datu hauek egiaztatuko dira ofizioz: 

• Nortasun-datuak (Poliziaren Zuzendaritza Nagusia – DGP) 

• Lan-bizitza (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia – GSDN) 

• Errolda historikoaren datuak (EAEko udalak) 

• Izatezko Bikoteen Erregistroa (Eusko Jaurlaritza) 

• Familia ugariko tituluak (Eusko Jaurlaritza) 

• Diru-sarrerak bermatzeko errenta (Lanbide) 

• Ondasun higiezinen kontsulta (foru-ogasunak) 

• Ondare maila (foru-ogasunak) 

• PFEZ (foru-ogasunak) 

• Langabeziari buruzko datuak eta zenbatekoak (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa – SEPE) 

 

13. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK 

Zure erantzukizunpean deklaratzen duzu adierazpen horien edukia egiazkoa dela eta unitatea osatzen duten 

persona guztiek betetzen dutela: 

☒ Ez du jaso diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten dion zehapen penal edo 

administratiborik. 

Ohar garrantzitsua: EZ MARKATU aurreko laukitxoa ALOKABIDEK edo ADMINISTRAZIOAK aurreko 

dokumentuak KONTSULTATZEA EDO BILTZEA nahi baduzu, zuk eskabidearekin batera aurkeztu ez 

ditzazun. 
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☒ Ez duela diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekurik, sexu-

diskriminazioagatik gertatutakoak berariaz aipatuta. 

☒ Ez izatea jabari osoaren edo ondasun higiezinaren erabilera- eta gozamen-eskubideen titular, norberaren 

konturako jarduerarena izan ezik, eta ez jasotzea errenta, prestazio edo laguntza bateraezinak, laguntzari buruzko 

Aginduaren 7. artikuluan aipatzen direnak 

☒ 50.000 eurotik gorako ondarerik ez izatea. 

☒ Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako baldintzak 

betetzea, baita gizarte-erakundeak ere, hura bada onuraduna.. Hala ere, organo kudeatzaileak edo erakunde 

laguntzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela, diru-

laguntza eman eta ordainketa egin aurretik. 

☒ Egiazkoak eta osoak dira eskaera honetako datu guztiak, bai eta aurkezten dudan eta dagokion erantzukizuna 

nire gain hartzen dudan dokumentazio guztia ere (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua). Erantzukizunpeko adierazpen batean edo jakinarazpen batean 

jasotako edozein datu edo informazio oker, faltsu edo huts egitea, funtsezkoa bada, edo administrazio eskudunaren 

aurrean erantzukizunpeko adierazpena ez aurkeztea. Hala badagokio, deklaratutakoa betetzen dela egiaztatzeko 

eskatzen bada, edo jakinarazpena egiten bada, ukitutako eskubidea edo jarduera gauzatzen jarraitzeko ezintasuna 

ekarriko du, gertakari horien berri jakiten den unetik aurrera, erantzukizun penal, zibil edo administratiboei kalterik 

egin gabe (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 

artikulua). 

☒ Indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzea. 

☒ Laguntzaren hartzaileak eta familia-unitateak konpromisoa hartzen dute bidegabeki kobratutako zenbatekoak 

itzultzeko, hala ebatziz gero. 

☒ Banakako eskatzaileek, edo familia-unitate osoak, 39.000 eurotik beherako urteko diru-sarrera gordinak 

egiaztatu beharko dituzte, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera haztatuta. 

☒ Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak laguntzaren xedea fiskalizatzeko eskatzen 

duten informazio guztia emango du. 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPEN ESPEZIFIKOAK 

Markatu erantzukizunpeko adierazpen espezifikoak, errentamendu, azpierrentamendu, gela-alokairu edo ostatu-

kontraturik ez duten eskaera osagarriak izan ezik. 

 

☒ Hiri-errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen arabera formalizatutako errentamendu-

kontratu baten titularra izatea, bai banaka, bai errentari gisa, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako etxebizitza 

libre batean, baldin eta etxebizitza horren ohiko egoitza iraunkorra bada. Errentamendu-kontratuak indarrean egon 

behar du, eta 2021ko apirilares 21 baino lehen formalizatuta egon behar du. 

☒ Eskaeran adierazitako etxebizitzan edo bizileku-irtenbidean erroldatuta egotea. 

☒ Hirugarren mailarainoko odol-ahaidetasunezko familia-loturarik ez izatea etxebizitzaren edo logelaren 

errentatzailearekin, errentari-azpierrentatzailearekin, ostalaritza-establezimenduaren titularrarekin edo pertsona 

horien bizikidetza-unitateko edozein kiderekin. 
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☒ Bizitegi-konponbideagatik ordaindutako hileko zenbatekoa (errentamendu-kontratua, azpierrentamendua, 

logela edo ostatua) eskabidean agertzen dena da 

 

 

 

BATERAGARRITASUN-ADIERAZPENAK

 

☒ Beste edozein administrazio publikok edo beste edozein erakunde publikok edo pribatuk helburu bererako 

emandako bestelako laguntzarik ez izatea, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluaren esparruan emandako 

maileguak izan ezik. 

☒ Errentamendu-errentaren% 50eko murrizketarik ez izatea alarma-egoerak irauten duen bitartean, eta hurrengo 

hilekoak, epe hori nahikoa ez bada COVID-19ren ondorioz sortutako kalteberatasun-egoerarekin alderatuta, 

gehienez ere lau hilabetez, edukitzaile handien eta etxebizitzako enpresa edo erakunde publikoen kasuan 

errentamendu-zorraren luzamendua automatikoki aplikatzeari buruzko martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege 

Dekretuaren 4. artikuluan aurreikusitako baldintzetan. 

☒ Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2020ko martxoaren 31ko Aginduak araututako 

alokairuen ordainketatik salbuetsita ez egotea. Agindu horren bidez, alokairu-erregimeneko etxebizitza babestuen 

arloan hartu beharreko neurriak arautzen dira, COVID-19ren eragin ekonomikoari erantzuteko. 

☒ Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko abenduaren 18ko Aginduaren bidez 

araututako Gaztelagun programaren alokairurako laguntzak jasotzen ez egotea. 

☒ Alokairuko babes publikoko etxebizitza bat edo erabilera lagatzeko zuzkidura-bizitoki bat ez izatea. 

☒ Alokairuko babes publikoko etxebizitza bat edo ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) merkatu libreko 

etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-programaren edo Bizigune etxebizitza hutsen programaren bidez alokairuko 

etxebizitza pribatu bat ez izatea. 

☒ Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria (EPO), etxebizitzako prestazio ekonomikoa (EPE), udal-

laguntzak edo alokairu-gastuak estaltzen laguntzen duen beste edozein administrazio edo erakunde publikoren 

laguntzak jasotzen ez egotea. 

☒ Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 44. artikuluaren 2.a atalean 

aipatutako alokairu-gastuekin lotutako gizarte-larrialdietarako laguntzak (GLL) jasotzen ez egotea. 

Erantzukizunpeko adierazpen batean jasotzen den edozein datu edo informazio ez bada zehatza, faltsua bada edo ez 

bada funtsezkoa, edo ez bada aurkezten administrazio eskudunaren aurrean deklaratutakoa betetzen dela 

egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa, ezinezkoa izango da etxebizitza librea alokatzeko laguntza jasotzen 

jarraitzea, kobidaren ondoriozko osasun-krisiaren ondorioz sortutako ahultasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre 

egiteko19 Egitate horien berri jakiten den unetik eman bazaio, horrek ekar ditzakeen erantzukizun penal, zibil edo 

administratiboei kalterik egin gabe (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 69.4 artikulua). 
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Administrazioak prozedurarekin ez jarraitzea erabaki dezake erantzukizunpeko adierazpenetako datuetan edozein 

zehaztugabetasun, faltsukeria edo ez-egite gertatuz gero - Funtsean -, hargatik eragotzi gabe beste erantzukizun 

penal, zibil edo administratibo batzuk.___________________________________ (e) n, 2021ko 

__________________ (a) ren _________ (e) (a) n. 

Pertsona/erakunde interesdunaren edo ordezkariaren sinadura 

 


