
GAITASUN EKONOMIKOAREN ARABERAKO TARIFA EGOKITZEKO ESKAERA (ERABILTZAILEA ADINEZ NAGUSIA)

ADINEZ NAGUSIA DEN ERABILTZAILEA
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta 

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA 
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta  

 Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara            Ele bitan                                  

  Sexua 

     Emakumea                Gizona                   Ez-bitarra

Harreman modua 

   Paperean                 Elektronikoa

Eskaera egiten duen zerbitzua      

Eskaera lehen aldiz aurkeztea baino ez da beharrezkoa, gainerako zerbitzuetarako egindako kalkulua hartuko da kontuan bere egoera aldatzen 
ez den bitartean.

A) ERANTZUKIZUNEZ ADIERAZTEN DU 

Udal Ogasunarekiko zerga-betebeharretan  egunean dagoela. 

Erabiltzaile kaltebera dela (1).  [  GLL -  DBE -  Langabezia]

BETE BEHARREKO BALDINTZA (aukeratu) – Erabiltzaile kalteberaren kasuan izan ezik 

 Bere ondarearen balioa (2) 100.000 euroren azpitik dagoela 

 %33 edo gehiagoko desgaitasuna duela eta bere ondarearen balioa (2) 130.000 euroren azpitik dagoela 

* Eskaera hau izapidetzeko beharrezkoa da baldintza hauetakoren bat betetzea

B)  ESKATZEN  DU: Dagozkion  zerbitzuetarako  bere  gaitasun  ekonomikoa  kontuan  hartzea  ordaindu  beharreko  tarifaren 
zenbatekoa kalkulatzeko. Euskaltegia – Familia Gunea – Herri Arte Eskola – Ludotekak – Udalekuak – Uztargi jangela – Xenpelar tailerrak

C) HONAKO AGIRI HAUEK ERANSTEN DITU

1)  Familia-liburuaren edo baliokidearen fotokopia (seme-alabak izanez gero, nahitaez aurkeztu behar da) 

2) Desgaitasuna izanez gero, Gipuzkoako Foru Aldundiak edo baliokideak emandako ziurtagiria 

3) Erabiltzailea Errenterian erroldatuta ez badago  (nahitaez aurkeztu behar dira)

 Bizikidetza ziurtagiria

 GLLak jasotzen dituela egiaztetzen duen ziurtagiria. 

4) Zaintza osoaren kasuan, epaiaren kopia  (nahitaez aurkeztu beharrekoa) 

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
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D) Errenteriako Udalak  NISAE datuen bitartekaritza  plataforma bidez  ondoko datuak egiaztatuko ditu. 

Aurka eginez gero,  eskatutako ziurtagiriak edo tituluak aurkeztu beharko ditu.

AGE- TRAFIKOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA.- ibilgailu zerrendaren kontsulta.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA.-Bizikidetza unitatea osaten duten kide guztien PFEZ’ kontsulta..

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA.- Bizikidetza unitatea osaten duten kide guztien kontu mailaren kontsultakontsulta.

AGE.-KATASTROKO ZUZENDARITZA NAGUSIA. Katastroko datuen kontsulta.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA.- Ondasun Higiezinen kontsulta.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA.- Ondasun Higiezinen kontsulta.

ARABAKO FORU ALDUNDIA.- Ondasun Higiezinen kontsulta.

GIZARTE SEGURANTZAREN DIRUZAINTZA OROKORRA - Lan-Ibilbidea kontsultatzeko zerbitzua 

GIZARTE SEGURANTZA – Prestazio Publikoen kontsulta.

SEPE -langabezia-prestazioen aldiko zenbatekoak kontsultatzeko zerbitzua

EUSKO JAURLARITZA.- Famili  Ugariaren tituluen kontsulta.

EZ DUT BAIMENA EMATEN Errenteriako Udalak beharrezkoak diren datuak kontsultatu eta egiaztatzeko 

Ez bada baimena ematen goian aipatutako agiri guztiak erantsi beharko dira 

(1)  Erabiltzaile  kaltebera:  Diru-sarrerak  Bermatzeko  Errenta  edo  Gizarte  Larrialdietarako  Laguntzak  jasotzen  dituela  edo/eta  
langabezian dagoela

(2) Ondarearen baliotzat  hartuko da ondasun hauen balioen batura:  Ondasun higiezinen katastro-balioa (ohiko etxebizitza  izan  ezik);  
Ibilgailuak (otsailaren 17ko 98/2022 Foru Aginduaren tauletan jasotako zenb.); Banku-saldoak (aurreko urteko saldoen batezbestekoa).

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira  
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok  Herri  Arte  Eskolak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko.  Herri  Arte 
Eskolak  zure datuak legearen arabera tratatuko ditu,  beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei  lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik  burutuz.  Informazio  
gehiagorako kontsutatu gure pribatasun politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216.  Era berean,  jakinarazten dizugu datuak atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen aurka 
agertu, tratamentua mugatu eta datuen eramangarritasunari  buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula,  idatziz,  telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz  Herri  Arte 
Eskolara zuzenduz;   Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

      Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

Errenteria,

   Eskatzailea / El/la solicitante

 

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
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