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2020ko OHZ (IBI) zerga ordaintzeko dirulaguntza

ESKATZAILEA
Izen-abizenak
Sexua - Generoa

NA-IFK
Emakumezkoa

Gizonezkoa

Ez-bitarra

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK DATOS PARA NOTIFICACIONES
Jakinarazpenetarako helbidea

Herria

E-posta

Telefonoa

PK

DIRULAGUNTZA SARTU AHAL IZATEKO ONDORENGO DATUAK
Kontu zenbakiaren 20 digitu (libreta nahiz kontu korrontea)

FAMILIA EDO BIZIKIDETZA UNITATEAREN DATUAK
Baimena ematen diot espresuki HERNANIKO UDALAri, sektore publikoko edozein entitatetatik beharrezkoak diren datuak zuzenean jasotzeko,
haiekin egiazta dezan TASEN DIRULAGUNTZAKeskatzeko baldintza guztiak betetzen direla.
Ogasunari dagokionez, honako ziurtagiriak aterako dituzte:

PFEZ: Zerga oinarria

PFEZ-: Aitorpenaren laburpena

Ondasun Higiezinak: Hiri etxebizitzen titularra

Ondasun Higiezinak: Gipuzkoatik kanpoko etxebizitza
IZEN-ABIZENAK/

NAN

Data Hernani,
Eskatzailearen 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
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Dirulaguntzaren inguruko oharrak
Eskatutako laguntza jaso ahal izateko, diru-laguntzaren xede den familia-unitate bakoitzeko jasotako diru-sarrerek ezin izango dute zenbateko
hauek gainditu:
Elkarbizitza
kide kopurua

unitatearen Hilean OROKORRA

Urtean OROKORRA

Hilean PENTSIODUNA
50%

25%

Urtean PENTSIODUNA

50%

25%

50%

25%

1

725,22

1.040,52

8702,59

12.486,22

824,12

1.139,42

9.889,45

50%

13.673,08

25%

2

931,25

1.248,10

11.175,01

14.977,15

1.030,16

1.347,00

12.361,87

16.164,01

3.

1.030,16

1.337,09

13.361,87

16.045,10

1.112,56

1.419,51

13.350,72

17.034,07

*Eskabidea Udaletxeko erregistroan aurkeztu beharko da irailaren 1etik urriaren 29arte (biak barne), agiri hauekin batera:
-Eskatzailearen Nazio Nortasun Agiriaren fotokopia
-Etxebizitzan 2020ko urtarrilaren 1ean erroldatuta dauden pertsona guztiek jasotako 2020urteko irabazien egiaztagiria.
1. 2020ko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga-aitorpenaren fotokopia eta aitorpenik egin beharrik ez badu, Errenta aitorpena laburpena izeneko Foru Ogasunaren ziurtagiria (edo 2020ko informazio fiskala Foru Ogasunak emandakoa). Egin ezean, ezestuko da eskabidea

2. Lan etekinak edukiz gero, eta errenta aitorpena egiteko obligazioa ez badago, enpresak emandako 10T edota nominak eta INSSek lan bizitzari
buruz emandako ziurtagiria. Errenta aitorpena laburpena izeneko Foru Ogasunaren ziurtagiria (edo 2020ko informazio fiskala Foru Ogasunak
emandakoa) eta INSSek emandako ziurtagiria ekarriko dira. Egin ezean, ezestuko da eskabidea
3. Edozein prestazio-soziala izanez gero, ezintasuna, diru-sarrerak bermatzeko errenta, alarguna izatea…. Ekarri behar da 2020ko prestazioaren
inguruko INSSeko edota LANBIDEko ziurtagiria, eskabidea egiteko momentuan. Errenta aitorpena laburpena izeneko Foru Ogasunaren ziurtagiria (edo
2020ko informazio fiskala Foru Ogasunak emandakoa)ere ekarriko da. Egin ezean, ezestuko da eskabidea
4. Lanen prestazioaren bat izanez gero, langabezi-txartelaren kopia eta, desenplegua kobratzen ari badira, INEMeko edota LANBIDEko ziurtagiri bat; eta
INSSek lan bizitzari buruz emandako ziurtagiria. Agiriak 2020ko urteari buruzkoak izan behar dira. Egin ezean, ezestuko da eskabidea
• Eskaera egileak bere izenean izan behar du ordainagiria, eta etxebizitzaren balio katastrala gehienez 157.690,70 (173.459,78 familia ugaria bada)
izan behar da. Ez da emango diru-laguntza ibi-errekargua aplikatu bada ordainagirian.
◦ Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako ondasun higiezienen gaineko ondasunen ziurtagiria eta Espainako Haziendak egindako ondasun higiezinen
gaineko ondasunen ziurtagiria
◦ Ikasten eta diru-laguntzaren gai den etxebizitzan bizi diren famili kideek beharrezko dute ikasle direna egiaztatzen duen agiria ekartzea eta, 18
urtetik gorakoek, horrez gain, INEMeko egiaztagiri bat ere bai, langabezian daudela dioena, INSSek lan bizitzari buruz emandako ziurtagiria. Agiriak
2020ko urteari buruzkoak izan behar dira.
◦ Dirulaguntza izateko Hernanin erroldatu egon behar du eskatzaileak eta/edo ezin dira zorrak eduki Udalean.
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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 kudetzea, 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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