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EGOERA EKONOMIKO KALTEBERAN DAUDEN ETA ALOKAIRU BABESTUKO PARKE 
PUBLIKOKO ERRENTARIAK DIRENEK ALOKAIRUA ETA KOMUNITATE-GASTUAK 
ORDAINTZETIK EZOHIKO ETA ALDI BATERAKO SALBUESPENA IZATEKO ESKABIDEA 
 
 
 
(*) batez markatutako datuak nahitaez bete behar dira. 

1. ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA 

Eskatzaileak EAEko etxebizitza-parke publikoetako etxebizitza baten errentamendu-kontratu baten 

titular gisa agertu behar du, edo zuzkidura-bizitoki baten emakidaren onuradun gisa, eta egoera 

ekonomiko kalteberan egon behar du. 

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

Izena *: ___________________________________________________________________ 

Lehen abizena *:_____________________________________________________________ 

Bigarren abizena *: ___________________________________________________________ 

Sexua *:  Emakumea Gizona 

2. ABISU ETA JAKINARAZPENETARAKO DATUAK 

Abisu bat bidaliko dizugu posta elektronikora eta telefono mugikorrera, jakinarazpen edo komunikazioren 

bat duzunean. 

Posta elektronikoa *: ______________________________________________________ 

Telefono mugikorra: _______________________________________________________ 

3. KOMUNIKAZIO-HIZKUNTZA 

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

adierazitako hizkuntzan egongo dira. 
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4. ETXEBIZITZAREN DATUAK 

Probintzia *:  _______________________________________________________________ 

Udalerria *:  ________________________________________________________________ 

Herria *:  ________________________________________________________________ 

Kalea *:  __________________________________________________________________ 

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

Etxebizitza-kodea:  _________________________________________________________ 

Errentaren zenbatekoa *: ______________________________________________________ 

Kontratuaren/emakidaren gauzatze-data *:  ________________________________________ 

5. FAMILIA-UNITATE OSOAREN DIRU-SARRERAK 

2019ko abendua *:  _____________________________________________________ 

2020ko urtarrila *:  _____________________________________________________ 

2020ko otsaila *:  _____________________________________________________ 

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

 _____________________________________________________ 

6. 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 *:  _____________________________________________ 

7. JARDUERA-SEKTOREA 

Bete atal hau BAKARRIK eskatzailea langile autonomoa edo enpresaburua bada. 

Enpresaren jarduera-sektorea *: 

 _______________________________________________________________ 

8. ESKABIDEA 

Etxebizitzaren alokairua eta komunitate-gastuak ordaintzetik ezohiko eta aldi baterako salbuespena 

eskatzen dut, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren AGINDUAn 

aurreikusitakoarekin bat. Agindu horren bidez, alokairu-erregimeneko etxebizitza babestuen arloan 

COVID-19 birusaren inpaktu ekonomikoari erantzuna emateko hartu beharreko neurriak arautzen dira. 
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9. ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

EAEko etxebizitza-parke publikoetako etxebizitza baten errentamendu-kontratu baten titular gisa edo 

zuzkidura-bizitoki baten emakidaren onuradun gisa ageri den eta egoera ekonomiko kalteberan 

dagoen eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpenaren idazki bat bete, sinatu eta erantsi beharko du 

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

arabera. Bertan, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren AGINDUAn araututako 

salbuespenaz baliatzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituela adieraziko du. 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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