HERNANIKO HERRIAN ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
HARTZEKO DIRULAGUNTZAK
Eskaera-orria
1) Eskatzailea
Izen-abizenak
NA:

Jaiotze-data:

Helbidea:
Zk:
Solairua:
Atea:
Tel.:
Kontu korrontearen Zk. (IBAN)

Herria:
HERNANI
E-posta:

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

2) Bizikidetza-unitatea
Bizikidetza-unitateak dira etxebizitza edo bizileku berean elkarrekin bizi diren bi pertsona edo gehiago, elkarren artean ezkontzaren bidez
edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkorra dutenean, edo laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunagatik edo bigarren mailarainoko
ezkon-ahaidetasunagatik, edo familia-harrerako harreman iraunkor batengatik edo adopzio aurreko edo tutoretzapeko harreman
batengatik batuta daudenean.

Izen-abizenak

NA

Jaiotze-data

*Adin nagusikoek eskaera-orriko 4.2) eta 7.2) puntuak bete beharko dituzue.
3) Alokairu kontratua
3.1 Alokairuaren hileroko
zenbatekoa

Kontratuaren iraunaldi data
€

Hasiera:

Amaiera:

3.2 Alokairuko titular kideak
Izen-abizenak

NA

Bakoitzari dagokion errentaren
zenbatekoa

Datu Babesa
1/4
Tratamentuaren arduraduna: Hernaniko Udala
Helburua: aurkeztutako eskaera dagokion udal departamentu edo sailaren bitartez izapidetzea eta kudeatzea.
Eskubideak; datuak eskuratzea, zuzentzea eta ezabatzea, baita beste eskubide batzuk ere; Hernaniko Udalaren aurrean; Gudarien plaza
1, 20120 Hernani, Gipuzkoa. Gaian honako hau adieraziz Erref. Datu Babesa jarriaz
Informazio gehigarria; https://www.hernani.eus/eu/datubabestuak
Eskatzaileak bere sinadurarekin baimena ematen du, diru-laguntzen oinarri arautzaileetako 10. artikuluan zehaztutakoari jarraiki,
Hernaniko Udalak sail desberdinetan dituen datu baseak kontsultatu ahal izateko eta gainerako administrazioekin informazioa
trukatzeko oinarritan adierazitako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko helburu bakarrarekin.

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 titularrak direla, adin nagusien kasuan. Era berean,
egiaztatzen dut bizikidetza-unitateko kideak ez diren edota
kontratuaren titularrak ez diren bestelako pertsonarik ez dagoela
etxebizitza horretan erroldatuta.
Bizikidetza-unitateko kideek ez dutela errentatzailearekin edo haren
bizikidetza-unitateko 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 eta jasotzen badute edo eskatu izan badute,
eskabide honetan horren berri ematen ari naiz.
Bizikidetza-unitateko kideak ez daudela edonolako dirulaguntzak
jasotzea eragozten duen inolako egoeratan. Halaber, kide guztiek
oinarri arautzaileen 5. eta 6. artikuluetako baldintzak betetzen
dituztela.
4.2) Bizikidetza-unitateko adin nagusikoek betetzeko
Izen-abizenak

Sinadura

Niri
zinpeko
guztiak
dira

5) DOKUMENTAZIOA. Eskaera honekin batera, dokumentu hauek aurkezten ditut:
Bizikidetza-unitate bereko kide guztien NAren, pasaportearen edo egoitzatxartelaren fotokopia(k). Adin txikikoen kasuan, Familia Liburuaren
fotokopia(k).
Etxebizitzaren alokairu-kontratuaren kopia errenta-kide guztiek banan-banan
orri guztietan sinatua.
Alokairu-kontratua Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-finken errentamendukontratuen erregistro edo fidantza gordailuan utzi izanaren frogagiria.
Eskatzailearen kontu korrontearen titulartasuna egiaztatzen duen agiria.
Etxebizitza baten titular-kide bada aurkeztu beharreko agiriak ( herentzia edo
dohaintza)
Lan-bizitzari buruzko ziurtagiria, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak
Datu Babesa
2/4
Tratamentuaren arduraduna: Hernaniko Udala
Helburua: aurkeztutako eskaera dagokion udal departamentu edo sailaren bitartez izapidetzea eta kudeatzea.
Eskubideak; datuak eskuratzea, zuzentzea eta ezabatzea, baita beste eskubide batzuk ere; Hernaniko Udalaren aurrean; Gudarien plaza
1, 20120 Hernani, Gipuzkoa. Gaian honako hau adieraziz Erref. Datu Babesa jarriaz
Informazio gehigarria; https://www.hernani.eus/eu/datubabestuak
Eskatzaileak bere sinadurarekin baimena ematen du, diru-laguntzen oinarri arautzaileetako 10. artikuluan zehaztutakoari jarraiki,
Hernaniko Udalak sail desberdinetan dituen datu baseak kontsultatu ahal izateko eta gainerako administrazioekin informazioa
trukatzeko oinarritan adierazitako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko helburu bakarrarekin.

dagozkidan
aitorpen
egiazkoak

igorria.
Iraileko, urriko eta azaroko diru-sarreren frogagiriak (nomina, autonomoen
ordainagiria…)
PFEZaren aitorpena egitera behartuta ez badago:
o Besteren konturako langileak 10T agiria.
o Pentsiodunak edo prestazioak jasotzen badira horri dagokion agiria.
o Langabezian egonik Lanbidek igorritako inskripzio-aldien txostena
izeneko agiria.
Bizikidetza-unitateko kideren bat oinarri arautzaileetako 5.1. artikuluan zehaztutako salbuespen egoeran
badago, egoera horri dagozkion agiriak (oinarri arautzaileen 10.12tik 10.15era artikuluetan zehaztuak):

- Banatze edo dibortzio kasuetan, hitzarmen arau-emailea eta epai judiziala
(etxebizitzaren erabilera beste ezkontideari eman zaiola egiaztatzeko).

- Etxe-gabetze kasuetan, etxe-gabetzea erabaki duen epaia.
- Indarkeria matxistako edo familia barneko indarkeria kasuetan, oinarrizko
gizarte-zerbitzuen txostena.

- Hondamendi kasuetan, Hernaniko Udaleko zerbitzuek frogagiri gisa
emandako txostena. Aurri-egoeran dauden etxebizitzen kasuan, hori
aitortzen duen legezko agiria.

Dirulaguntza emateko betebeharrak kontuan izanik, baliagarria izan daitekeen
beste edozein agiri.
6) Salbuespen egoerak (oinarri arautzaileen 5.1. artikuluan zehaztutako egoerak soilik). 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.
Bananduta edo dibortziatuta badaude.
Ohiko etxebizitzatik etxe-gabetu badituzte.
Indarkeria matxistako edo familia barneko indarkeriako kasu bat bada.
Bere etxebizitza erabili ezin badute hondamendiren bat gertatu delako
(uholdea, sutea, eta abar) edota suntsituta dagoela legez aitortu izan den
kasuetan.

Datu Babesa
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Tratamentuaren arduraduna: Hernaniko Udala
Helburua: aurkeztutako eskaera dagokion udal departamentu edo sailaren bitartez izapidetzea eta kudeatzea.
Eskubideak; datuak eskuratzea, zuzentzea eta ezabatzea, baita beste eskubide batzuk ere; Hernaniko Udalaren aurrean; Gudarien plaza
1, 20120 Hernani, Gipuzkoa. Gaian honako hau adieraziz Erref. Datu Babesa jarriaz
Informazio gehigarria; https://www.hernani.eus/eu/datubabestuak
Eskatzaileak bere sinadurarekin baimena ematen du, diru-laguntzen oinarri arautzaileetako 10. artikuluan zehaztutakoari jarraiki,
Hernaniko Udalak sail desberdinetan dituen datu baseak kontsultatu ahal izateko eta gainerako administrazioekin informazioa
trukatzeko oinarritan adierazitako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko helburu bakarrarekin.

7) BAIMENAK. BAIMENA EMATEN DIOT espresuki HERNANIKO UDALAri, Foru-Ogasunetik
beharrezkoak diren hurrengo datuak zuzenean jasotzeko, haiekin egiazta dezan etxebizitza
alokatzeko dirulaguntza eskatzeko baldintza guztiak betetzen direla:
- PFEZ: Aitorpearen laburpena (2018)
- Ondasun higiezinak: hiri etxebizitzen titularra eta Gipuzkoatik kanpoko etxebizitzak.
7.1) Eskatzailea:
Izen-abizenak
NA
Sinadura
7.2) Bizikidetza - unitateko adin nagusikoek sinatzeko
Izen-abizenak
NA

Sinadura

8) Bestelako azalpenak edota informazio gehigarria.

Sinadura:

LEKUA ETA DATA: Hernanin, 20

(e)ko

……………………. (a)ren

………. (e)(a)n.
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Helburua: aurkeztutako eskaera dagokion udal departamentu edo sailaren bitartez izapidetzea eta kudeatzea.
Eskubideak; datuak eskuratzea, zuzentzea eta ezabatzea, baita beste eskubide batzuk ere; Hernaniko Udalaren aurrean; Gudarien plaza
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Eskatzaileak bere sinadurarekin baimena ematen du, diru-laguntzen oinarri arautzaileetako 10. artikuluan zehaztutakoari jarraiki,
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