GAZTELAGUN PROGRAMAREN ONURADUNEK ALDI BATERAKO ETA EZOHIKO LAGUNTZA
OSAGARRIA ESKATZEKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA, KALTEBERATASUN
EKONOMIKOKO EGOERAN BADAUDE

1. ADIERAZPEN-EGILEAREN IDENTIFIKAZIOA
Adierazpena egiten duen pertsonak Gaztelagun gazteen emantzipaziorako programako laguntza
baten onuraduna izan behar du eta egoera ekonomiko kalteberan egon behar du.

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/Beste bat): _______________________________
Izena: ____________________________________________________________________
Lehen abizena: _____________________________________________________________
Bigarren abizena: ____________________________________________________________
Honako hau naiz (aukeratu dagokiona):
Besteren konturako langilea
Langile autonomoa edo enpresaburua

2. BESTEREN KONTURAKO LANGILEENTZAKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
Besteren konturako langilea naizen aldetik, honako hau ADIERAZTEN DUT:


Langabezia-egoera osasun-larrialdiak eragindako krisiaren ondorioz gertatu da, eta, kasu guztietan,
COVID-19 birusarekin lotuta dago. Beraz, honako kasu hauetako bat, gutxienez, gerta daiteke:
kontratua iraungitzea epea amaitzeagatik eta aldi baterako kontratuak ez berritzea; aldi baterako
enplegu-erregulazioko espediente batean edo beste enplegu-espediente batzuetan jasotako
kontratu-eteteak, ezinbesteko kausengatik edo arrazoi ekonomiko, tekniko, antolamenduko eta
ekoizpenekoengatik.



Etxebizitzaren errentamenduagatik eta komunitate-gastuengatik eta oinarrizko hornidurengatik
ordaindu beharreko errentaren zenbatekoa pertsona edo bizikidetza-unitate errentariaren dirusarreren % 30 baino handiagoa da, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera
kalkulatuta.

3. LANGILE AUTONOMO EDO ENPRESABURUENTZAKO ERANTZUKIZUNPEKO
ADIERAZPENA
Langile autonomoa edo enpresaburua naizen aldetik, honako hau ADIERAZTEN DUT:
Markatu dagokion aukera:
Jarduera ekonomikoen zergan alta emanda nago, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren
arabera jendearentzako irekiera etenda geratu zen jardueren zerrendan sartutako sektoreren batean.
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Nire diru-sarreretan galera izan dut edo salmentetan beherakada, % 40koa edo handiagoa, 2020ko
apirileko eta maiatzeko diru-sarrerak edo salmentak erreferentziatzat hartuta, alarma-egoera
deklaratu aurreko seihileko naturalean egindako batez bestekoarekin alderatuta.


Etxebizitzaren errentamenduagatik eta komunitate-gastuengatik eta oinarrizko hornidurengatik
ordaindu beharreko errentaren zenbatekoa pertsona edo bizikidetza-unitate errentariaren dirusarreren % 30 baino handiagoa da, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera
kalkulatuta.

4. ADMINISTRAZIOAK EGIAZTATZEA

☐

Ez nago ados Alokabide, SAk eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak
administrazio publiko eskudunei eskatzearekin Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako
sailburuaren aginduaren 7. artikuluan adierazitako datuak. Agindu horren bidez, alokairuerregimeneko etxebizitza babestuen arloan COVID-19 birusaren inpaktu ekonomikoari erantzuna
emateko hartu beharreko neurriak arautzen dira

Ohar garrantzitsua: lauki hau markatuz gero, Alokabide, SAk eta Ingurumen, Lurralde Plangintza
eta Etxebizitza Sailak administrazio publiko eskudunei zure eskaera ebazteko beharrezkoak diren
datuak eskatzearen aurka zaudela joko da. Kasu horretan, zuk aurkeztu beharko dituzu baldintzak
betetzen dituzula egiaztatzen duten agiriak.

5. DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak honako tratamendu-jarduera honetan tratatu eta sartuko
dira: "Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzaren laguntzak etxebizitzaren eta
lurzoruaren arloan".


Arduraduna: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Etxebizitzako Plangintzaren eta
Prozesu Eragileen Zuzendaritza.



Helburua: Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzaren laguntzak eta
dirulaguntzak kudeatzea: etxebizitza erosteko finantza-neurriak, etxebizitza birgaitzeko finantzaneurriak, babes publikoko etxebizitzak susatzeko laguntzak, alokairua sustatzeko neurriak, lurzorua
urbanizatzeko finantza-neurriak, lurzorua kostu bidez eskuratzeko finantza-neurriak, Gaztelagun
programa, zuzeneko dirulaguntzak.



Legitimazioa: Legezko betebehar aplikagarriak betetzeko beharrezko tratamendua. Interes
publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean
egindako eginkizun bat betetzeko beharrezko tratamendua. 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren
17koa, Diru-laguntzei buruzkoa. Euskadiko 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, araudiak hala agintzen ez badu.



Eskubideak: Zuk eskubidea duzu zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, baita
datuok tratatzeko mugak jartzeko edo tratamenduaren aurka egiteko ere, informazio gehigarrian
azaltzen den bezala.



Informazio gehigarria: Datuak babesteari buruzko informazioa zabaldu ahal izango duzu webgune
honetan: http://www.euskadi.eus/gaztelagun

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra betez.
Datu Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko Lege Organikoa betez.
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Erantzukizunpeko adierazpen batean edo komunikazio batean jasotzen den datu edo informazioren bat
zehaztasunik gabea edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo administrazio eskudunari ez bazaio
aurkezten erantzukizunpeko adierazpena, edo deklaratzen dena betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den
dokumentazioa, edo komunikazioa, ezinezkoa izango da dena delako eskubidea baliatzen edo jardueran
aritzen jarraitzea, egitate horren berri izaten den unetik bertatik aurrera, hargatik eragotzi gabe izan
litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikulua).

Administrazioak prozedurarekin ez jarraitzea erabaki dezake, erantzukizunpeko adierazpenen datuetan
edozein zehaztasun falta, faltsukeria edo omisio –funtsezkoa – gertatuz gero, bestelako erantzukizun
penal, zibil edo administratiboak alde batera utzi gabe.

_____________________________________ , 2020ko _______________ aren ___________ a

Adierazpen-egilearen sinadura
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