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ESKABIDEA
ETXEBIZITZAREN EGOKITASUN TXOSTENA
ESPEDIENTE ZK.

Eskatzailea *
Titularra

Ordezkaria

Datu pertsonalak
Titularra
Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena
Sexua

NANa edo AITa

02185

Tfno1

Gizona

Emakumea

Tfno2

Helbidea elektronikoa
Jaiotze eguna

Nazionalitatea

Erroldatutako udalerria

Erroldatutako probintzia

Ordezkaria
Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena
Sexua

AIT

Gizona

Emakuea

Jakinarazpenak eta oharrak zein hizkuntzatan jaso nahi dituzu
Euskara

Gaztelania

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala *
Posta bidezkoa
Helbidea
PK

Zk.
Udalerria

Pisua

Letra

Probintzia

Elektronikoa
Jakinarazpen-bide hau aukeratzen baduzu, nahitaezkoa da NAN elektronikoa, ONA txartela, edo onartuta dagoen beste
txartelen bat edukitzea. Zure espedientea erabakita dagoenean e-mail edo SMS bat jasoko duzu (aukeratu duzun
jakinarazpen-oharra egiteko bidearen arabera), eta hau jakinaraziko zaizu: Nire Karpeta webgunera jo behar duzula,
identifikazio-txartela txertatu eta “Sartu nire karpetan” atalean sartu, eta hor ikusiko ahal izango duzu ebazpena osorik.
Jakinarazpen kanala:

SMSa

E-mail

SMSa
Helbide elektronikoa
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Eskabidea egiteko arrazoia
Aldi baterako Egoitza-baimena, familia berrelkartzeko
Bizileku-txartela berritzea
Aldi baterako Egoitza-baimena, familia berrelkartzeko (beti ere etxebizitza aldaketa egon delako)
Estatu Espainolean jaio eta administrazio egoera ez erregularrean dagoen adin txikikoa erregularizatzeko
Besterik. Zehaztu:

Etxebizitzaren egokitasuna egiaztatzeko informazioa
Etxebizitzaren identifikazio datuak
Helbidea
PK

Zk
Udalerria

Pisua

Letra

Probintzia

Etxebizitzaren titulartasuna
Kontratu mota
Jabetza

Azpierrettamendua

Alokairua

Etxeko langilea

Jabetzaren lagapena

Etxebizitza okupatzeko eskubidearen titularra:
Eskatzailea
Lehendabiziko graduko familiartekoa. Zehaztu:
Besterik. Zehaztu.

Etxebizitzak honako hau dauka:
* Etxebizitza guztiek honako hau izan beharko dute: egongela bat (erabilera erkideko gela), komuna (konketa, komunontzia eta bainuontzia edo dutxa izan
beharko ditu), sukaldea (egongelan integratuta egon daiteke) eta logela bat edo batzuk. Egongela ezin izango da inola ere logela gisa erabili.
Instalazioei dagokienez, edateko uraren hornidura eta ur bero sanitarioaren hornidura izan beharko ditu; hori ikuskapenean egiaztatuko da.

Kopurua

Bai / Ez

Logelak

Ur hotza

Bai

Ez

Egongela

Ur beroa

Bai

Ez

Jangela

Elektrizitatea

Bai

Ez

Bainugela

Berokuntza (erradiadoreak, berogailuak,...)

Bai

Ez

Komunak
Sukaldea

Donostia – San Sebastían 1, - 01010 VITORIA-GASTEIZ
informes@euskadi.eus

orrialdea -tik

Elkarbizitza ziurtagiri kolektiboa
* Errodatze-ziurtagiri kolektiboen kasuan, kontuan hartuko dira ziurtagiri horretan inskribaturik dauden pertsona guztiak. Beraz, ziurtagirian ageri den
pertsona baten baja eskatu bada, pertsona hori ere zenbatuko da, harik eta Udalak benetako baja dela erabaki arte.

Kopurua
Pertsona berrelkartu edo erregularizatu nahi dira
Etxean guztira bizi diren familia-unitateak

Adineko eta adingabekoen kopurua familia-unitateko

Helduek

Adingabek

Eskatzailearen 1go familia-unitatea
2. familia-unitatea
3. familia-unitatea

Berrelkartu edo erregularizatu nahi diren familiartekoak

Familia-lotura

Kopurua

Adina

Ezkontidea
Alaba
Semea
Tutoretzapeko adin txikikoa
Ama
Aita

Etxebizitzaren egokitasuna egiaztatzeko dokumentazioa
Eskatzailearen egoitza txartela
Zure oraingo etxebizitzari dagokion erroldatze-ziurtagiri kolektiboa Etxebizitxaren Egokitasun Txostenaren
eskabidea aurkeztu baino hilabete lehenagokoa izango da gehienez. Ziurtagiri horretan etxebizitzan bizi diren
pertsona eta familia-unitate guztiak agertuko dira.
Etxebizitzaren titulartasuna egiaztatzen duen dokumentazioa
Etxebizitza jabetzan izanez gero, Etxebizitzako eskriturak. Eskabidea egiten duena ez bada etxebizitzan bizitzeko
baimenaren titularra, titularrarekin daukan familiartekotasuna egiaztatzen duen dokumentazioa: familia liburua edo
notario-akta. Notario-aktak zehaztu beharko du eskubidea daukan titularrarekin duen familiartekotasuna edo
harremana
Etxebizitza alokatuta izanez gero, alokairuko edo berralokairuko kontratua. Eskabidea egiten duena ez bada
etxebizitzan bizitzeko baimenaren titularra, titularrarekin daukan familiartekotasuna egiaztatzen duen
dokumentazioa: familia liburua edo notario-akta. Notario-aktak zehaztu beharko du eskubidea daukan titularrarekin
duen familiartekotasuna edo harremana
Etxebizitza lagapenean badago, notario-akta
Eskabidea egiten duena ez bada etxebizitzan bizitzeko baimenaren titularra eta titularrarekin daukan harremana
lan-arrazoiekin lotuta badago (etxeko barne-langilea), lan-kontratuak adierazi behar du egiten duen
jarduera-profesionala etxebizitza horretan dela
Administrazio egoera ez erregularrean dagoen adin txikikoa erregularizatzeko dokumentazioa. Administrazio
egoera ez erregularrean dagoen adin txikikoa erregularizatzeko baldin bada eskatzailearekin duen
familiartekotasuna egiaztatzen duen dokumentazioa: familia-liburua edo notario-akta. Notario-aktak zehaztu beharko
du etxeren gaineko eskubidea daukan titularrarekin duen familiartekotasuna edo harremana.
Besterik. Zehaztu
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Baimenak
Baimena ematen diot txostena kudeatzen duen organoari aurkeztu dudan dokumentazioa egiaztatzeko edo
begiztatzeko; bitarteko telematikoen bidez, edo bestela, eskura egon daitezkeen baliabideak erabilita.
Baimena ematen diot txostena kudeatzen duen organoari eskatzaileak ohiko helbidea duen toki-korporazioari
informazioa emateko; Herri administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio prozedura erkidearen 30/1992
Legearen 4. artikuluan ezarritako baldintzetan.

Datu pertsonalen babesa
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan ezarritakoa betez, jakinarazten zaizu
zure datu pertsonalak “Immigrazioko Txostenak”izeneko fitxategian gordeko direla, eta Eusko Jaurlaritzako Familia
Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza dela haren titularra. Fitxategiaren zertarakoa da egindako txostenen
kudeaketa, eta hala adierazi zaio aldez aurretik, Datuak Babesteko Euskal Agentziari eta behar diren segurtasun
neurriak hartu dira datuak segurtasun osoarekin babestu daitezen. Datuok ez zaizkie emango, legez ezarritakoak ez
diren hirugarrenei. Era berean jakinarazten zaizu zeure datuak ikusteko, ezabatzeko, zuzentzeko eta haien aurka egiteko
eskubidea duzula, fitxategiaren arduradunarekin harremanetan jarrita.

(e)n,

(e)an

(Titularraren sinadura)
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ETXEBIZITZAREN EGOKITASUN TXOSTENA
Eskabidea egiteko jarraibideak
Aurkezten den dokumentazio ofizialak originala izan beharko du, eta behin eskaneatuta, itzuli egingo zaio
interesdunari.
Egoitza-txartela: Aldi baterako Egoitza-baimena familiarteko bat edo gehiago berrelkartzeko bada, eskatzaileak, gutxienez,
Espainiako Estatuan urtebeteko egoitza egiaztatu behar du eta, gutxienez, beste urtebetez bizitzeko baimena izan beharko
du.
Zure oraingo etxebizitzari dagokion erroldatze-ziurtagiri kolektiboa Etxebizitzaren Egokitasun Txostenaren eskabidea
aurkeztu baino hilabete lehenagokoa izango da gehienez. Ziurtagiri horretan etxebizitzan bizi diren pertsona eta
familia-unitate guztiak agertuko dira.
Etxebizitzaren titulartasuna egiaztatzen duen dokumentazioa:

§

§

§
§

Etxebizitza jabetzan izanez gero, Etxebizitzaren eskriturak. Eskabidea egiten duena ez bada etxebizitzan bizitzeko
baimenaren titularra, titularrarekin daukan familiartekotasuna egiaztatzen duen dokumentazioa: familia liburua edo
notario-akta. Notario-aktak zehaztu beharko du eskubidea daukan titularrarekin duen familiartekotasuna edo
harremana.
Etxebizitza alokatuta izanez gero, alokairuko edo berralokairuko kontratua. Eskabidea egiten duena ez bada
etxebizitzan bizitzeko baimenaren titularra, titularrarekin daukan familiartekotasuna egiaztatzen duen dokumentazioa:
familia liburua edo notario-akta. Notario-aktak zehaztu beharko du eskubidea daukan titularrarekin duen
familiartekotasuna edo harremana.
Etxebizitza lagapenean badago, notario-akta.
Eskabidea egiten duena ez bada etxebizitzan bizitzeko baimenaren titularra eta titularrarekin daukan harremana
lan-arrazoiekin lotuta badago (etxeko barne-langilea), lan-kontratuak adierazi behar du egiten duen
jarduera-profesionala etxebizitza horretan dela.

Eskabidea egoera administratibo ez erregularrean dagoen adin txikikoa erregularizatzeko bada, eskatzaileak (aita, ama, edo
adin txikikoaren tutorea) egoitza-baimena izan beharko du eta erantsi beharko du eskatzailearekin duen
familiartekotasuna egiaztatzen duen dokumentazioa: familia liburua edo notario-akta. Notario-aktak zehaztu beharko du
eskubidea daukan titularrarekin duen familiartekotasuna edo harremana.
Bestalde, ondokoa adierazi beharko du: etxebizitzan zenbat pertsona bizi diren, zenbat berrelkartu nahi diren, zenbaten
baimena berritu nahi den, edo zenbat erregularizatu nahi diren.
Telefono zenbakia nahitaez jarri behar da eta erraz irakurtzeko moduan.

Txostena jasotzeko modua
Txostena posta ziurtatu bidez bidaliko da eta ondorioz, ondo adierazi beharko da zein helbidetan jaso nahi den.
Bi bidalketa saiakera egingo dira.
Txostenak HIRU HILABETEZ izango du balioa, egin den egunean zenbatzen hasita.

Informazioa jasotzeko modua
Egindako eskabideari buruzko informazioa jasotzeko posta elektroniko bidezko mezu bat bidali behar da, eskatzailearen datu
pertsonalak jarrita.
Harremanetarako helbidea: informes@euskadi.eus
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Arreta Juridikoa

Lurraldea

Zonaldea

EUSKADI
ARABA

Erakundea
BILTZEN (telefono bidezko arreta)

Helbidea

Teléfonoa

asesoria@euskadi.eus

900 840 890

Vitoria-Gasteiz GURUTZE GORRIA

945 222 222

CEAR

945 266 805

GURUTZE GORRIA

945 222 222

Agurain
Kanpezu
Espejo
Laguardia
Laudio
BIZKAIA

Bilbo

reagrupacionbilbao@modulorekalde.com

944 221 911

GURUTZE GORRIA

944 230 359

CITE-CCOO

944 243 424

Barakaldo

Barkaldoko Udala

Durango

GURUTZE GORRIA

946 810 949

Ermua

GURUTZE GORRIA

943 176 248

GURUTZE GORRIA

944 950 229
944 628 397

KOSMOPOLIS

688 605 551

Ondarroa

GURUTZE GORRIA

944 950 229
944 628 397

Portugalete

GURUTZE GORRIA

944 950 229
944 628 397

DonostiaGURUTZE GORRIA
San Sebastián

943 327 795

Getxo

GIPUZKOA

Bilboko Udala, Errekaldeko modulu psikosozialaren bidez

extranjeria@barakaldo.org

944 789 624

SOS Arrazakeriak

943 245 627

Arrasate

SOS Arrazakeriak

943 245 626
943 321 811

Beasain

SOS Arrazakeriak

943 245 626

Errenteria

SOS Arrazakeriak

658 749 756

Eibar

GURUTZE GORRIA

943 176 248

Irún

ADISKIDETUAK

943 639 690

Pasaia

Pasaiako Udala, Gizarte Ekintzako Sailaren bidez

Zarautz

SOS Arrazakeriak

Euskadi Etorb. 27 behe solairua
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