DIRULAGUNTZAK 2019: 2.3 GAZTEAK EMANTZIPATU AHAL IZATEKO. GAZTERIA
Eskatzailea
Izen-deiturak

Espte. zk.
NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

 Finkoa

PK

 Mugikorra /

Herria

Probintzia

 e-posta

Elkartearen izena

IFK

Elkartearen helbidea

 e-posta

 Finkoa

Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistro Orokorreko zkia.
AS
Harremanetarako hizkuntza
Euskara

Sexua

Ele bitan

Harreman modua

Emakumea

Gizona

Besterik

Paperean

Elektronikoa

Diruz laguntzea nahi den gastua

Dirulaguntza ingresatu beharreko kontu korronte zkia. (IBAN 24 digitu)
Titularren izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

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 Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak 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 Udalera zuzend uz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria.
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
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A) BIZIKIDETZA UNITATEKO KIDEAK
Izen-Abizenak

Kontratua sinatutako data

NAN

Kontratuaren bukaera

Hilero ordaindu behar dena

DIRUZ LAGUNDU BEHARREKO GASTUEI DAGOKIONEZ
GASTUAK – KONTZEPTUA
1.- Sarrerako gastuak:
Kontzeptua (markatu dagokiona)
- Fidantza gastuak

Kopurua

- Inmobiliaria gastuak

Kopurua

- Bemerako gastuak

Kopurua

- Asesoritza zerbitzuak

Kopurua

- Besteak

Kopurua

2.- Hileroko errenta:

Jaiotze eguna

Kopurua

- Zenbat hilabete:
Hilabete

Dirulaguntza hau eskatzeko ondorengo agiriak aurkeztu behar dira:
a) Bizikidetza-unitate bereko 18 urtetik gorako kide guztien NAN edo egoitza txartela. Adin txikikoen kasuan,

familia liburuaren fotokopia(k).
b) Familia-liburua (bizikidetza unitatean adin txikikoak baldin badaude.
c) Etxebizitzako alokairuaren kontratuaren kopia konpultsatua.
d) Eskaria egiten duen erakundeak kontu korronte bat ireki duela egiaztatzeko banketxe edo aurrezki kutxa

batek emandako egiaztagiria.
e) Banku-agiria errenta ordaintzen dela frogatzen duena edo ordainagiria, diruz lagun daitekeen denboraldiari

dagokiona, bizikidetza unitate bakoitzarena.
f) Etxezibitzan sartzeko sarrera edota hileroko gastuak, eskatutako dirulaguntzaren epealdiari buruzkoak.
g) 18 urtetik gorakoak diren bizikidetza-unitateko kide guztien diru-sarrerei dagozkien dokumentuak.
h) 18 urtetik gorakoak diren bizikidetza-unitateko kide guztien zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzaren

ziurtagiria, eguneratuta daudela frogatzeko (edo bestela Udalari baimena ematea berak kontsulta egin ahal
izateko).
i) Bizikidetza-unitateko kideren bat banandua edo dibortziatua, edo izatezko bikoteari urtzi badio, behin betiko

sententzia non bertan azaltzen den pentsioa, mantenua eta hipoteka barne, eta ordaindu delaren justifikantea.
j) Gipuzkoako Etxebizitzaren Azpidelegazioan dagokion bermea ordaindu delaren justifikantearen kopia, horrela

badagokio.
k) 18 urtetik gorakoak diren bizikidetza-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko ziurtagiria, etxebizitzaren

jabeak ez direla, gozamen edota azalera eskubiderik ez dutela frogatzeko (edo bere kasuan, oinordetzaren
onarpena, banaketa eskritura edo donazio eskritura).
Errenteriako Udalari baimena ematen diot dirulaguntza eskatzailearen zerga informazioa
kontsultatzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin dituen zerga betebeharretan egunean dagoela
egiaztatzeko.
Errenteriako Udalari baimena ematen diot dirulaguntza eskatzailearen informazioa
kontsultatzeko, Gizarte Segurantzarekiko dituen betebeharretan egunean dagoela egiaztatzeko.

BAI
EZ*
BAI
EZ*

(*) Eskatzaileak ez badio Udalari informazioa kontsultatzeko baimena ematen, ebazpena eman
aurretik eta ordainketa bakoitza egin aurretik, dagokion ziurtagiria ekarri beharko du (18 urtetik
gorakoak diren bizikidetza-unitateko kide guztien agiriak, ondasunei, ogasunei, zergei eta dirusarrerei dagozkienak).
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Eskatzaileak aitortzen du:

Eskariarekin batera emandako datu guztiak benetakoak dira.
Etxebizitzan bizi diren pertsona guztien berri ematen ari naizela.
Bizikidetza-unitateko kide guztiak etxebizitzan erroldatuta. Era berean, egiaztatzen dut bizikidetzaunitateko kideak ez diren edota kontratuaren titularrak ez diren bestalako pertsonarik ez dagoela
etxebizitza horretan erroldatuta.
Gutxienez bizikidetza-unitateko kide bat familia-egoitzan edo tutoretza zuen pertsonaren egoitzan
erroldatuta eta bertan bizitzen egon izana alokatutako etxebizitzan sartu aurreko bi urteetan gutxienez,
etenik gabe.
Etxebizitzak, diruz laguntzea eskatzen denak, oinarri arautzaileetan agertzen diren bizigarritasun
baldintzak betetzen dituela.
Bizikidetza-unitateko kideek ez dutela alokairua ordaintzeko beste diru-sarrerarik jasotzen eta jasotzen
edo eskatu izan badute, honen berri ematen ari naizela eskaera honetan.
Bizikidetza-unitatea osatzen dugun kideok ez gaudela sartuta dirulaguntzak jasotzeko aurreikusita
dauden debeku kasuetan (38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa; 13. artikulua).
Halaber, bizikidetza-unitateko kide guztiok oinarri arautzaileetako baldintzak betetzen ditugu.
Bizikidetza-unitateko edozein kideak etxebizitza errentatzen dion pertsonarekin ez duela bigarren
maila arteko inongo senidetasunik.

Errenterian,

Sinadura:
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