Hernaniko Udala, hhz-Herritarren Harrera Zerbitzua | Gudarien plaza 1 – 20120 | IFK: P2004300F | T. 943 337 000 – F. 943 552 696 | hhz@hernani.eus | Hernani.eus

HERNANIKO HERRIAN ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
HARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK
ESKAERA-ORRIA
1 ESKATZAILEA
Izen-abizenak
Sexua - Generoa

NA
Emakumezkoa

Gizonezkoa

Ez-bitarra

Helbidea

Herria

E-posta

Telefonoa

Kontu korrontearen zk. (IBAN)

Jaiotze-data

Prozesuaren informazioa, goian aipatutako e-postaren bitartez jaso nahi dut.

2 BIZIKIDETZA-UNITATEA
Bizikidetza-unitateak osatzen dute etxebizitza edo bizileku berean elkarrekin bizi diren bi pertsonak edo gehiagok, baldin eta elkarren artean
batuta badaude ezkontza bidez edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkor baten bidez, laugarren mailara arteko odol-ahaidetasunagatik
edo bigarren mailara arteko ezkontza-ahaidetasunagatik, edo familia-harrerako harreman iraunkor batengatik edo adopzio aurreko edo
tutoretzapeko harreman batengatik
Izen-abizenak

NA

Jaiotze-data

Kontratuaren
titular-kidea

Bai

Sexua - Generoa

Ez

Emakumezkoa
Gizonezkoa
Ez bitarra

Bai

Ez

Emakumezkoa
Gizonezkoa
Ez bitarra

Bai

Ez

Emakumezkoa
Gizonezkoa
Ez bitarra

Bai

Ez

Emakumezkoa
Gizonezkoa
Ez bitarra

Bai

Ez

Emakumezkoa
Gizonezkoa
Ez bitarra

Datuen Babesa
Tratamenduaren arduraduna: Hernaniko Udala
Helburua: Aurkeztutako eskaera izapidetzea eta kudeatzea, dagokion udal departamentuaren bitartez
Eskubideak: Hernaniko Udalean datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita beste eskubide batzuk ere,. Gudarien plaza 1, 20120 Hernani, Gipuzkoa.
Erreferentzian adierazi: Datuen Babesa
Informazio gehigarria: 1. eranskina: Datuen Babeserako informazio gehigarria
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Bizikidetza-unitateko adin nagusikoek eskaera-orriko 4.2 eta 7.2 puntuak bete beharko
dituzue.

3 ALOKAIRU KONTRATUA
3.1 Alokairuaren hileroko errenta (€uroak)

Kontratuaren balio data

Hasiera

Amaiera

3.2 Alokairuko titular-kideak (Alokairua partekatu arren bizikidetza unitate bat osatzen ez dutenek betetzeko)
Izen-abizenak

NA

Bakoitzari dagokion errentaren zenbatekoa

4 ZINPEKO AITORPENAK Nire sinadurarekin zinez aitortzen dut:
4.1 ESKATZAILEA
Izen-abizenak

Sinadura

Etxebizitzan bizi diren pertsona GUZTIEN berri ematen ari naizela.
Bizikidetza-unitateko kide guztiak etxebizitzan erroldatuta daudela eta kontratuaren
titular-kide direla, adin nagusien kasuan. Era berean, egiaztatzen dut bizikidetzaunitateko kideak ez diren edota kontratuaren titular-kideak ez diren bestelako
pertsonarik ez dagoela etxebizitza horretan erroldatuta.
Bizikidetza-unitateko kideek ez dutela errentatzailearekin edo haren bizikidetzaunitateko kideren batekin bigarren mailara arteko odoleko loturarik ezta kidetasunik
ere.
Bizikidetza-unitateko kideek egunean dituztela zerga-betebeharrak eta
Gizarte
Segurantzarekikoak.
Bizikidetza-unitateko kideek ez dutela alokairua ordaintzeko beste dirulaguntzarik
jasotzen.
Bizikidetza-unitateko kideek eskatu dutela edo jasotzen dutela alokairua ordaintzeko
beste dirulaguntza bat eta horren berri eman dutela: Gaztelagun, DSBE (EPO), EPE,
GLL, ...
Bizikidetza-unitateko kideak ez daudela edonolako dirulaguntzak jasotzea eragozten
duen inolako egoeratan. Halaber, kide guztiek oinarri arautzaileen 9. eta 10.
artikuluetako baldintzak betetzen dituztela.
4.2 BIZIKIDETZA-UNITATEKO ADIN NAGUSIKOEK BETETZEKO
Izen-abizenak

Sinadura

Niri dagozkidan zinpeko
aitorpen guztiak egiazkoak
dira
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5 DOKUMENTAZIOA Eskaera honekin batera, dokumentu hauek aurkezten ditut:
Bizikidetza-unitate bereko kide guztien NAren, pasaportearen edo egoitzatxartelaren fotokopiak. Adin txikikoen kasuan, Familia Liburuaren fotokopia.
Etxebizitzaren alokairu-kontratuaren kopia.
Alokairu-kontratua Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-finken errentamendukontratuen erregistro edo fidantza gordailuan utzi izanaren frogagiria.
Eskatzailearen banku-kontuaren titulartasuna egiaztatzen duen agiria.
Errentaren azkeneko ordainagiria (hilekoa), banku-transferentziaren bidez egina
eskatzailearen izenean.
Etxebizitza baten jabea bada aurkeztu beharreko agiriak (herentzia edo dohaintza).
Lan-bizitzari buruzko ziurtagiria, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak egina
PFEZaren aitorpena egitera behartuta ez badaude:
o Besteren konturako langileek 10T agiria.
o Pentsiodunek edo prestazioak jasotzen dituztenek, horri dagokion agiria.
o Langabezian daudenek Lanbidek emandako inskripzio-aldien ziurtagiria.
Gazteen kasuan: Eusko Jaurlaritzak emandako ebazpena (Gaztelagun alokairulaguntza jasotzea dagokion edo ez adierazten duena).
Banandua, dibortziatua edo izatezko bikotea desegina egonez gero: seme-alaba
adingaberik badago: hitzarmen arautzailea, eta seme-alaba adingabeen zaintza
justifikatzen duen epai judiziala, hala badagokio, non zehazten den semealabengatik hitzartutako mantenu-pentsioa.
Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) onuradun izan badaiteke, Lanbidek
emandako ebazpena (Etxebizitzarako Prestazio Osagarria, EPO, kobratzea dagokion
edo ez adierazten duena).
Etxebizitza Eskuratzeko Eskubide Subjektiboaren Prestazioaren (EEB) onuradun izan
badaiteke, Eusko Jaurlaritzak emandako ebazpena (EEB jasotzea dagokion edo ez
adierazten duena).
Dirulaguntza emateko betebeharrak kontuan izanik, baliagarria izan daitekeen
beste edozein agiri.
6 SALBUESPEN EGOERAK Kasu guztietan Hernaniko udaleko Zerbitzu Sozialen aldeko txostena beharko da.
18 urte beteta ez izan arren, beren kaxa bizi diren gazteak, bizikidetza-unitate
berria sortu badute, hain zuzen ere.
Jabetzako etxebizitza edukita ere, bananduta edo dibortziatuta badaude.
Ohiko etxebizitzatik etxe-gabetu badituzte.
Indarkeria matxistako edo familia barneko indarkeriako kasu bat denean.
Bere etxebizitza erabili ezin badute hondamendiren bat gertatu delako (uholdea,
sutea, eta abar) edota hondamendi-egoeran dagoela legez aitortu bada.
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7 BAIMENAK.
Baimena ematen diot espresuki HERNANIKO UDALAri, Foru-Ogasunetik beharrezkoak diren honako datu hauek zuzenean
jasotzeko, haiekin egiazta dezan etxebizitza alokatzeko dirulaguntza eskatzeko baldintza guztiak betetzen direla
- PFEZ: Zerga oinarria eta aitorpenaren laburpena (2021)
- Ondasun higiezinak: hiri etxebizitzen eta Gipuzkoatik kanpoko etxebizitzen titularra

7.1 ESKATZAILEA
Izen-abizenak

NA

Sinadura

NA

Sinadura

7.2 Bizikidetza- unitateko adin nagusikoek sinatzeko
Izen-abizenak

8 BESTELAKO AZALPENAK EDOTA INFORMAZIO GEHIGARRIA

9 KONPROMISOA .
Honen bidez hitz ematen dut eskaria aurkezten dudan deialdiari dagokion dirulaguntza jasoz gero, oinarrietan finkatutako
baldintzak eta eskakizunak beteko ditudala, eta oinarri horiek betetzen ez baditut, jasotako zenbatekoa itzuli egingo dudala.

Horregatik guztiagatik, idatzi honen bidez, eskatutako dirulaguntza ematea ESKATZEN DUT:

Hernanin,

Sinadura

Datuen Babesa
Tratamenduaren arduraduna: Hernaniko Udala
Helburua: Aurkeztutako eskaera izapidetzea eta kudeatzea, dagokion udal departamentuaren bitartez
Eskubideak: Hernaniko Udalean datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita beste eskubide batzuk ere,. Gudarien plaza 1, 20120 Hernani, Gipuzkoa.
Erreferentzian adierazi: Datuen Babesa
Informazio gehigarria: 1. eranskina: Datuen Babeserako informazio gehigarria

Hernaniko Udala, hhz-Herritarren Harrera Zerbitzua | Gudarien plaza 1 – 20120 | IFK: P2004300F | T. 943 337 000 – F. 943 552 696 | hhz@hernani.eus | Hernani.eus

I. ERANSKINA – DATUEN BABESERAKO INFORMAZIO OSAGARRIA
Tratamenduaren arduraduna
Nortasuna: Hernaniko Udala – IFZ: P2004300F
Helbidea: Gudarien plaza 1, 20120 Hernani, Gipuzkoa
Telefonoa: 943 337 000
Datuak babesteko Ordezkaritza (DBO): dbd@hernani.eus
Helburua
Aurkeztutako eskaera izapidetzea eta kudeatzea, dagokion udal departamentuaren bitartez
Datuak gordetzeko epea
Bildu zireneko helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator litezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran
gordeko dira. Udalean aplika daitekeen artxibo eta dokumentazio araudian xedatutakoari jarraituko zaio.
Legitimazioa
Emandako datuak tratatzeko lege-oinarria, bai formularioan bai erantsi daitekeen dokumentazioan, DBEOren 6.1.e) artikulua izango da: tratamendua
beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean egindako eginkizun bat betetzeko:
- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
- 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
Eskatutako datuak beharrezkoak dira eskabidea behar bezala izapidetzeko.
Hartzaileak
Ez dago aurreikusita datuak hirugarrenei komunikatzea, ez eta datuen nazioarteko transferentziarik egitea ere, legeak hala agintzen ez badu.
Eskubideak
Eragindako pertsonek eskubide hauek dituzte:
Udala beren datuak tratatzen ari den ala ez dioen baieztapena jasotzekoa.
Beren datu pertsonaletara sartzekoa, oker daudenak zuzentzeko eskatzekoa eta, hala badagokio, ezabatzeko eskatzekoa, datuak dagoeneko ez badira
beharrezkoak bildu ziren helbururako, besteak beste.
Inguruabar jakin batzuetan:
-Beren datuen tratamendua mugatzeko eskatzekoa; kasu horretan Udalak erreklamazioak egiteko edo erreklamazioetatik defendatzeko bakarrik
erabiliko ditu.
-Beren datuen tratamenduaren aurka agertzekoa. Kasu horretan Udalak datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta arrazoi legitimo premiatsuak baldin
badaude edo balizko erreklamaziorik egin edo haietatik defendatu behar bada, erabaki indibidual automatizatuen tratamendua ere sartzen dela.
-Datuen eramangarritasuna eskatzekoa, berak jaso ahal izateko edo beste arduradun bati helarazteko, erabilera arrunteko eta irakurketa mekanikoko
formatu egituratu batean.
Eskubideak Hernaniko Udalean gauzatu ahal izango dira. Helbidea: Gudarien plaza, 1, 20120 Hernani, Gipuzkoa. Gaian hau adierazi beharko da: Erref.
Datuen babesa.
Zure eskubideak baliatzean behar bezala artatu ez bazaituzte, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Euskal Bulegoan. Helbidea: Tomas
Zumarraga Dohatsuaren kalea 71-3. solairua, 01008 Gasteiz.
Nolanahi ere, lehenik erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu Datuak Babesteko Udalaren Ordezkaritzan

dbd@hernani.eus

Info gehiago: https://www.hernani.eus/eu/datubabestuak
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