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QR: 10736#01 

GAZTELAGUN PROGRAMAREN ONURADUNEK ALDI BATERAKO ETA EZOHIKO LAGUNTZA 
OSAGARRIA JASOTZEKO ESKABIDEA, COVID-19 BIRUSAREN INPAKTU EKONOMIKOARI 
AURRE EGITEKO 
 
 
(*) batez markatutako datuak nahitaez bete behar dira. 

1. ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA 

Eskatzaileak Gaztelagun laguntza-programaren onuradun gisa agertu behar du. Programa hori 

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

bidez arautu zen. Gainera, eskatzailea egoera ekonomiko kalteberan egon behar da. 

Identifikazio-zenbakia (NAN/AIZ/Pasaportea/Beste bat) *:  ______________________________ 

Izena *: _________________________________________________________________ 

Lehen abizena *: ____________________________________________________________ 

Bigarren abizena *:  __________________________________________________________ 

Sexua *:  Emakumea Gizona 

2. FAMILIA-UNITATE OSOAREN DIRU-SARRERAK 

2019ko abendua *:  _________________________________________________ 

2020ko urtarrila *:  _________________________________________________ 

2020ko otsaila *:  _________________________________________________ 

Eskabidea aurkeztu den hilabetea (2020ko apirila, maiatza, etab) *: 

 _________________________________________________ 

3. LANGABEZIA-EGOERARI BURUZKO DATUAK 

Bete atal hau BAKARRIK eskatzailea besteren konturako langilea bada. 

Lan egiten duen edo lan egin duen enpresaren IFZ *: __________________________________ 

Lan egiten duen edo lan egin duen enpresaren izena *: 

 ________________________________________________________________ 

Enpresaren jarduera-sektorea *: 

 ________________________________________________________________ 

Langabezia-egoera hasi den eguna *:  _____________________________________________ 
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4. JARDUERA-SEKTOREA 

Bete atal hau BAKARRIK eskatzailea langile autonomoa edo enpresaburua bada. 

Enpresaren jarduera-sektorea *: 

 ________________________________________________________________ 

5. ESKABIDEA 

Eskatzen dut Gaztelagun programan aldi baterako eta salbuespenezko laguntza osagarria aitortzea, 

aitortuta zuten diru-laguntza osatu ahal izateko, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako 

sailburuaren 2018ko abenduaren 18ko Aginduaren 2. artikuluan ezarritako etxebizitzaren hileko 

errentaren mugetara iritsi arte. 

6. ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

Gaztelagun laguntza-programaren onuradun gisa agertzen den eskatzaileak (Ingurumen, Lurralde 

Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko abenduaren 18ko Aginduan araututa dago), egoera 

ekonomiko kalteberan badago, erantzukizunpeko adierazpenaren idazki bat bete, sinatu eta erantsi 

beharko du eskabide honetan, www.euskadi.eus/servicios/11022401 webgunean eskuragarri dagoen 

ereduaren arabera. Bertan, aldi baterako eta ezohiko laguntza osagarri bat jasotzeko eskatzen diren 

baldintzak betetzen dituela adieraziko du, aitortuta zuen dirulaguntza osatu ahal izateko, 2018ko 

abenduaren 18ko Aginduaren 2. artikuluan ezarritako etxebizitzaren hileko errentaren mugetara iritsi arte. 

Kontuan hartzen da Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren Aginduan araututako 

salbuespena. Agindu horren bidez, alokairu-erregimeneko etxebizitza babestuen arloan COVID-19 

birusaren inpaktu ekonomikoari erantzuna emateko hartu beharreko neurriak arautzen dira. 

_____________________________________ , 2020ko _______________ aren ___________ a 

Eskatzailearen sinadura 

 

http://www.euskadi.eus/servicios/11022401
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