
DIRULAGUNTZAK 2022: 2.3 GAZTEAK EMANTZIPATU AHAL IZATEKO. GAZTERIA

    Eskatzailea                                                                                                                                                                                     Espte. zk.  

 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

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 zuzenduz; 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

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus
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A) BIZIKIDETZA UNITATEKO KIDEAK 

Izen-Abizenak NAN Jaiotze eguna 

Kontratua sinatutako data 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: Kopurua 

- Zenbat hilabete: 

Hilabete



Diru-laguntza hau eskatzeko ondorengo agiriak aurkeztu behar dira: 

Oinarrietan  4  eta  5  artikuluan  adierazitako  baldintzak  betetzeaz  gain,  dirulaguntza  lerro  honetarako 

eskatzaileak honako agiri hauek ere aurkeztu beharko ditu:

a) Eskabidea, behar bezala beteta eta sinatuta.

b) Laguntza eskatzen duen pertsona bakoitzaren Nortasun agiria edo egoitza txartelaren fotokopia. Adin 

txikikorik balego, Familia Liburua ere aurkeztu beharko da. Azken agiri hori kasu guztietan aurkeztu beharko da 

senidetasuna egiaztatzeko, baldin eta ondorengotza alegatu bada.

c) Etxebizitzaren  alokairu  kontratuaren  kopia,  indarrean  dagoena  eta  diruz  lagundu  daitekeen  epe 

barnekoa.

d) Norbanako Eskatzaile edo   bizikidetza unitateko  kideetatik inork  etxebizitza baten jabe ez izatearen 

ziurtagiria, jabetza erregistroak igorria, laguntza eskaera eman baino gehienez 15 egun lehenagokoa.

e)Etxebizitza baten titularkide izanez gero, aurkeztu beharreko agiriak:

- Herentzia kasuan, herentziaren onarpen agiria eta etxebizitza partaidetzaren eskriturak.

.- Dohaintza kasuan, dohaintza eskritura.

f) Diru sarreren egiaztagiriak, norbanako eskatzaileenak edo  bizikidetza unitateko  kide guztienak: 

nominak edo beste diru sarreren agiriak (erakunde eskumendunak egindakoa).

• Banandu edo dibortziatuta dauden pertsonen kasuan:

-  Epai  irmoaren fotokopia  bat,  hala  balitz,  non zehazten  den hitzartutako  seme-alabengatiko mantenu 

pentsioa. Mantenu pentsioaren ordainketaren ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

- Hipoteka kargei dagozkien hileroko ordainketen ziurtagiriak.

g) Orokorrean edonolako dirulaguntzak jasotzea eragozten duen inolako egoeratan ez dagoela eta oinarri  

hauetan zehaztutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen arduradun aitorpena.

Adierazpen horrek honakoak adieraziko ditu:alokairuko etxebizitzan bizi  d(ir)en pertsona(k),  deialdiaren 

baldintza zehatzak betetzen ditu(zt)ela.

h) 2022an etxebizitzan sarrerarako egindako ordainketa agiriak.

i)  Alokairu kontratuaren baitan 2022 urtean hilero egindako ordainketa agiriak,  eskatzailearen izenean. 

Norbanako  eskatzaile  bakoitza  edo  bizikidetza  unitate  bakoitzak  aurkeztu  beharko  du  dagokion  hileko 

alokairuaren zatiaren ordainagiria. Onartuko da alokairu osoaren ordainagiri bakarra.

j)  Erantzukizuneko aitorpena sinatuta  adierazteko ez eskatzaile  norbanakoek edo bizikidetza unitateko 

inork ere, ez duela beste inolako dirulaguntzarik jaso edo jasotzen ari alokairua ordaintzeko.

Aurreko atalean xedatutakoa alde batera utzi gabe, honako pertsona hauek jaso ahal izango dituzte 

laguntzak:

- Errenteriako Udalak emandako banakako diru-laguntzen onuradunak, gizarte-bazterketako eta premia 

larriko egoerak arintzeko eta Etxebizitzarako Prestazio Erantsiaren hartzaileek.

-  Salbuespen gisa,  laguntza  hau jaso  ahal  izango dute  Gaztelagun,  Lanbideko  etxe bizitza  laguntza 

osagarriak edo eskubide subjektiboko prestazioak jasotzen dituztenek, baldin eta haien diru-laguntza ez 

bada iristen deialdi honen bidez emandako gehienekora. 

Kasu horietan guztietan, egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte, Errenteriako Udalak emandako banakako 

diru-laguntzen kasuan izan ezik, ofizioz egiaztatuko baita.

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA / EL/LA ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Kasu horietan,  alokairurako  diru-laguntza  hauek diru-laguntza  deialdi  honen arabera  lagun  daitezkeen 
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gehieneko zenbatekora iritsi arteko izaera osagarria izango dute. 

Edonola ere,  euren eskubideak balioztatu egin beharko dituzte,  dagozkien laguntzak eskatuz.  Bestela, 

ezingo dute oinarri hauetan jasotako alokairurako laguntza osagarria jaso 

Errenteriako Udalak , NISAE datuen bitartekaritza plataforma bidez, deialdian parte hartzeko ondoko datuak 
egiaztatuko ditu.  Aurka eginez gero, deialdian eskatutako ziurtagiriak edo tituluak aurkeztu beharko ditu.

1)  Azken ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Aitorpena (PFEZ).

2)  Errenta  Aitorpena  egiteko  betebeharrik  ez  badu,  edo  Aitorpen  Bateratua  egiten  badu,  Gizarte  Segurantzako  
Institutu  Nazionalak  egindako  lan-bizitzaren  ziurtagiria  edota  bestelako  kontzeptuetatik  datozen  diru-sarreren  
Gizarte Segurantzako edo bestelako entitate baliokideen ziurtagiriak.

3)  LANBIDEren ziurtagiria,  diru-sarrerak bermatzeko errenta  jasotzen duela  edo  langabezian  dagoela  egiaztatzen 
duen GSDOko lan bizitzaren ziurtagiria.

5) Zerga-betebeharrak Foru Ogasunean aurrean eta horretarako behar den informazioa eskuratuko du. 

6) Zerga-betebeharrak Gizarte Segurantzarekikoak  egunean  ditudan kontsultatuko ditu .

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

ME OPONGO a que el Ayuntamiento de Errenteria consulte y verifique los datos necesarios.

Uko egitearen arrazoia/Motivo de la oposicion: 

Ez bada baimena ematen goian aipatutako agiri guztiak erantsi beharko dira / Si no se concede la autorización se 
deberá adjuntar toda la documentación arriba indicada.

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  bizikidetza-

unitateko 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 seis (6) hilabeteetan 

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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