QR: 10736#01

Eskaera
Gaztelagun Laguntzaren Eskaera
Organo instruktoreari zuzenduta:

ALOKABIDE (Arreta eta Prestazioen Zuzendaritza)
Datu pertsonalak
Titularra
* Identifikazio-dokumentua
* Zenbakia
* Izena
Erakundearen izenak IFK txartelean agertzen den berbera izan behar du

Lehen abizena
Bigarren abizena
Sexua
Gizona

Emakumea

* Jaiotze-data

Erroldatuta dagoen lekua
* Probintzia
* Udalerria

Hala badagokio, sartu itzazu hurrengo atalean (Interesduna) alokatutako etxebizitzan eskaeraren titularrarekin batera bizi
diren familia-unitateko kideak.

Interesduna 1:
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* Identifikazio-dokumentua
* Zenbakia
* Izena
Erakundearen izenak IFK txartelean agertzen den berbera izan behar du

Lehen abizena
Bigarren abizena
Sexua
Gizona

Emakumea

* Jaiotze-data
* Ahaidetasuna
Erroldatuta dagoen lekua
* Probintzia
* Udalerria

Interesduna 2:
* Identifikazio-dokumentua
* Zenbakia
* Izena
Erakundearen izenak IFK txartelean agertzen den berbera izan behar du

Lehen abizena
Bigarren abizena
Sexua
Gizona

Emakumea

* Jaiotze-data
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* Ahaidetasuna

Erroldatuta dagoen lekua
* Probintzia
* Udalerria

Interesduna 3:
* Identifikazio-dokumentua
* Zenbakia
* Izena
Erakundearen izenak IFK txartelean agertzen den berbera izan behar du

Lehen abizena
Bigarren abizena
Sexua
Gizona

Emakumea

* Jaiotze-data
* Ahaidetasuna
Erroldatuta dagoen lekua
* Probintzia
* Udalerria
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Ofiziozko egiaztapena
Pertsona titularrak edo interesdunen batek berariaz egiten dio kontra Alokabide E.Ak. edo Administrazioak
prozeduran errekeritutako dokumentuak kontsultatu edo biltzeari (39/2015 Legearen 28. art).
Oharra: kontra eginez gero, eskaerarekin batera, dokumentu horiek aurkeztu beharko ditu. Gainera, deialdiaren
Aginduaren 11.1 d) artikuluak aipatzen dituen diru-sarrerak egiaztatzen dituen dokumentazioa urtero aurkeztu beharko
du.

Laguntza behin-behinean aitortzea
Laguntza jaso nahi eta, oraindik errentamendu-kontraturik sinatu ez dutenez, errentamendu-kontratua geroago aurkeztearen
baldintzapean aurretiazko onarpena eskatzen duten interesdunak.

* Behar al duzu laguntzaren behin-behineko aitorpenik
Bai

Ez

* Zein probintziatan errentatu nahi duzun etxebizitz

Etxebizitzaren datu ekonomikoak eta bankukoak
Etxebizitzaren datuak
Etxebizitza errentatuko den lekua
* Probintzi
* Udalerri
Herria
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* Kalea
* Ataria
Eskailera
* Solairua
Esku
Ate
* Posta-kodea
Zk. finko O.H.Z

Datu ekonomikoak
Adierazi alokairu-kontratuaren hileko zenbateko osoa.

* Alokairu-kontratuaren hileko errenta osoa
Etxebizitzaren hileko errentak ezingo ditu prezio hauek gainditu: 750 euro, Bilbon, Donostian eta Gasteizen, 650
euro, Bilbo eta Donostia metropolialdeetan eta 10.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan; eta 600 euro, gainerako
udalerrietan.
Adierazi etxebizitzaren alokairuagatik hilean indibidualki ordaintzen duzun zenbatekoa.

* Hilean indibidualki ordaindutako errenta

Bankuko datuak
Administrazioak diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, bankuko datuak eman behar dituzu. Kontuaren titularrak bat
etorri beharko du eskaeraren titularrarekin eta hirugarrenen altari lotuta erantsi behar den dokumentuan adierazitako
titularrarekin.

Identifikazio-zenbakia:
Herrialdea:
* IBAN Kontrola:
* Erakundea:
* Bulegoa:
* K.Z.:
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* Kontu zenbakia:
Zuzena?

Beste datu batzuk
* Etxebizitzaren errentamendu-kontratua Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu
Kontratuen Erregistroan inskribatuta dago?
Bai

Ez

* Etxebizitzaren erabilera oinarritzen den kontratu-modalitatea alokairu partekatua izango da?
Bai

Ez

* Zehaztu zer harreman mota dagoen alokairua partekatuko duten pertsonen artean:
Harreman mota:

Markatu aukera hau gutxienez familia-unitateko pertsona batek betetzen badu adierazitakoa.

* Etxebizitza baten jabari osoaren edo erabiltzeko eta gozatzeko eskubidearen titularra zara,
baina ziurtatu duzu ez daukazula eskuragarri banantze- edo dibortzio-arrazoiengatik edo zure
borondatearekin zerikusirik ez duen beste arrazoiren batengatik?
Bai

Ez

* Adierazi eskaera hau aurkezteari dagokion azken ekitaldiko PFEZa aitortu duzun ala ez.
Bai

Ez

* Familia ugaria?
Bai

Ez

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala
* Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko kanala aukera dezakezu
Postala: Atal honetan jarri duzun helbidera igorriko dira.
Helbidea
Espainia
Posta kodea
Lurralde Historikoa/ Erkidegoa/ Probintzia
Udalerria
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Herria
Helbidea
Zk
Sol.
Letra
Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko,
identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharrezkoa da.
10 egun naturaletan jakinarazpen elektroniko batera sartzen ez bazara, ulertuko dugu ez duzula onartu. Ondorioz,
izapidea egintzat joko da, eta administrazioak prozedura tramitatzen jarraituko du.

Abisuak jasotzeko datuak
Posta elektronikoa
Mugikorra

Jakinarazpen, komunikazio eta abisuen hizkuntza
Euskara

Gaztelania

Información básica sobre protección de datos
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento
denominada "Solicitantes de ayudas en materia de vivienda y suelo".
• Responsable: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Dirección de Planificación y
Procesos Operativos de Vivienda.
• Finalidad: Gestión de subvenciones y ayudas públicas.
• Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado
por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
• Destinatarios: No se cederán datos, salvo obligación legal.
• Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a
su tratamiento, como se explica en la información adicional.
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Erantzukizunpeko adierazpenak
Zure erantzukizunpean aitortzen duzu adierazpen hauetan azaltzen diren datuak benetakoak direla.
Administrazioak prozedurarekin ez jarraitzea erabaki dezake datuak zehatzak ez badira, zerbait nahita esan gabe geratu
bada edo faltsuak badira. Horrek ez du eragotziko izan daitezkeen bestelako erantzukizun penal, zibil edo administratiboek
aurrera egitea.
Ez dauka diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor penal edo administratiborik.
Ez dago diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-debekuen eraginpean,
beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen eraginpean.
Egunean ditu indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak,
arauz zehaztu bezala.
Es titular o está en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los términos
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en calidad de arrendatario.
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako baldintzak
betetzen dituzu.
Prestazio ekonomikoa errentamendu-kontratu baten xede den etxebizitza baterako erabiliko duzu, eta hileko
errentak ez ditu gaindituko honako prezio hauek: 750 euro Bilbon, Donostian eta Gasteizen; 650 euro Bilbo eta
Donostia metropolialdeetan eta 10.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan; eta 600 euro, gainerako udalerrietan.
Hala erabakiko balitz, bidegabeki kobratutako kopuruak itzultzeko konpromisoa hartzen duzu.
Prestazio ekonomikoa etxebizitza baten alokairua ordaintzeko erabiltzearen betebeharra betetzen duzula
egiaztatzeko, sei hilean behin, laguntza ematen den egunetik zenbatzen hasita, errenta ordaindu duzula frogatzen
duen banku-agiria aurkeztuko duzu.
Laguntza-aitorpena eragin zuten baldintzetan edo eskakizunetan gertatutako edozein aldaketaren berri eman
beharko diozu laguntza eman zizun organo eskudunari, baldin eta aldaketa horiek laguntzarako eskubidea galtzea
eragin badezakete.
Etxebizitzaren alokairuagatik hilean indibidualki ordaintzen duzun zenbatekoa eskaera honetan agertzen dena da.
Errentariak edo errentan ematen den etxebizitza ohiko etxebizitza edo bizileku iraunkor gisa duen edonork ez
dauka odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko hirugarren maila arteko familia-loturarik ez etxebizitzaren
errentatzailearekin ezta errentatzailearen bizikidetza-unitateko edozein kiderekin ere.
Konpromisoa hartzen duzu errentamendu-kontratua aurkezteko, hiru hilabeteko epean, alokairua diruz laguntzeko
behin-behineko aitorpenaren ebazpena jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita.
Betetzen ditu indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak.
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Hemen jasotako datu guztiak egiazkoak direla eta osorik daudela, baita aurkezten dudan dokumentazioa ere, eta
nire gain hartzen dut dagokion erantzukizuna (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua).
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).
Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio oro aurkeztu beharko
duzu, diru-laguntzaren destinoa fiskalizatzeko duten funtzioa betetzeko.

Bateragarritasun-adierazpenak
Ez daukazu errentamenduko babes publikoko etxebizitzarik, edo ASAP Etxebizitza Libreko Alokairu Merkatuko
Bitartekotza Programaren bidez alokairuan lortutako etxebizitza, edo Bizigune Etxebizitza Hutseko Programaren bidez
alokairuan lortutako etxebizitza.
Ez duzu jasotzen diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE), ez eta administrazio publikoen gizarteratzepolitiketatik eratorritako beste errentarik ere.
Ez duzu jasotzen etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO), etxebizitzarako prestazio ekonomikoa (EPE), udalak
ematen duen diru-laguntzarik edo alokairuko gastuak ordaintzen laguntzen duten beste administrazio edo erakunde
publiko batzuen diru-laguntzarik.
Ez duzu jasotzen gizarte-larrialdietarako laguntzarik (GLL), Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko
abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 44. artikuluaren 2.a) letran aipatutako alokairu-gastuei loturik daudenak.

Laguntzak behar bezala esleitzeko, adierazitako datuak erkatu eta
beharrezko direnak egiaztatu ahal izango ditu Administrazio publikoak.
________________________________(e)n , ________________________________(e)an
(Tokia)

(Data)

(Titularraren edo ordezkariaren sinadura)
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ESKABIDEA OSATZEKO ARGIBIDEAK
IDENTIFIKAZIO DATUAK
Zure izenean ari bazara:
- Identifikazio datuak atalean, bete itzazu titularrari dagozkion datuak.
- Sina ezazu eskabidea.
Beste pertsona edo entitate baten ordezkaria bazara:
- Identifikazio datuak atalean, bete itzazu ordezkatzen duzun pertsonari dagozkion datuak Titularra atalean,
eta zureak Ordezkaria atalean.
- Sina ezazu eskabidea.
Erakundeak ordezkari bidez aritzen dira beti.

Identifikazio-dokumentua
Zehaztu dokumentu-mota: NAN, IFK, AIZ, pasaportea edo bestelakoren bat.
KOMUNIKAZIO ETA JAKINARAZPENETARAKO KANALA
Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko, aukera hauek dituzu:
- Posta bidezkoa: atal honetan jarri duzun helbidera igorriko dira.
- Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko,
onartutako ziurtagiri elektroniko bat izan behar duzu.
10 egun naturaletan jakinarazpen elektroniko batera sartzen ez bazara, ulertuko dugu ez duzula onartu. Ondorioz, izapidea egintzat joko
da, eta administrazioak prozedura tramitatzen jarraituko du.

ABISUAK JASOTZEKO DATUAK (JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOETARAKO
BAKARRIK)
Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak jasotzea aukeratu baduzu, helbide elektroniko eta SMS bidezko
abisu-sistema erabil dezakezu. Abisu bat jasoko duzu jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen zaizun
bakoitzean.
Helbide elektroniko edo telefono-zenbaki bat baino gehiago emanez gero, bereiz itzazu puntu eta koma bidez (;).

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
Eskatzaileak aitortzen du, bere erantzukizunpean, adierazpen hauetan azaltzen diren datuak benetakoak
direla.
Administrazioak prozedurarekin ez jarraitzea erabaki dezake datuak zehatzak ez badira, zerbait nahita esan
gabe geratu bada edo faltsuak badira. Horrek ez du eragotziko izan daitezkeen bestelako erantzukizun penal,
zibil edo administratiboek aurrera egitea.
Ez dago diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-debekuen
eraginpean, beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen eraginpean. (Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak seigarren azken xedapenean dioenaren arabera).
Egunean ditu indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak, arauz zehaztu bezala.
(1/1997 Dekretuaren arabera, deialdia kudeatzen duen organoak berariazko baimenik gabe egiaztatu ahal
izango du erakunde eskatzaileak egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak).
AURRETIK AURKEZTUTAKO DOKUMENTUAK
Nahitaezko datuak dira: Dokumentuaren izena eta Zein erakundetan entregatu zen.
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