ETXEBIZITZAK ALOKATZEKO DIRU-LAGUNTZA ESKARIA-2022

1. Eskatzailea.
Abizenak
NAN / AIZ

Izena
Sexua

Jaiotze-data

Egoera zibila

Helbidea (kalea, zenbakia, pisua, eta abar.)
Udalerria

Posta kodea

Lurraldea

Telefonoa

Posta elektronikoko helbidea

2. Bizikidetza unitatea.
Eskatzailearekin bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonak:
NAN /AIZ:
Izen abizenak:
Jaiotze data:

Sexua:

Ahaidetasuna:

Egoera zibila:

NAN /AIZ:
Izen abizenak:
Jaiotze data:

Sexua:

Ahaidetasuna:

Egoera zibila:

NAN /AIZ:
Izen abizenak:
Jaiotze data:

Sexua:

Ahaidetasuna:

Egoera zibila:

NAN /AIZ:
Izen abizenak:
Jaiotze data:
Ahaidetasuna:

Portu kalea, 1 - 20820 DEBA (Gipuzkoa) -

Sexua:
Egoera zibila:

943192840 - info@deba.eus - www.deba.eus

3. Alokairu kontratua.
Errentatzailea:
Izen abizenak:

IFZ:
Errentaria:
Izen abizenak:

IFZ:

Kontratuaren sinadura data:
Alokairuaren hileroko errenta:

4. Kontu korrontea (IBAN kodea: 24 digitu)
Titularra:
Kontua:

__ __ __ __ -- __ __ __ __ -- __ __ __ __ -- __ __ -- __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

5. Diru sarrerak.
2021. urtean diru sarrerak izan dituzten bizikidetza-unitateko kideen kopurua:
2021. urtean bizikidetza-unitateko kide guztiek izan dituzten diru-sarreren batura:

6. Beste diru-laguntzak.
Kontzeptu beragatik beste diru-laguntzak:
Gaztelagun programa:
Eskaera data:
Hileroko zenbatekoa: ___________________
Gizarte-Larrialdietarako Laguntza:
Eskaera data:
Hileroko zenbatekoa: ___________________
EPO (Etxebizitzarako Prestazio Osagarria):
Eskaera data:
Hileroko zenbatekoa: ___________________

Etxebizitzarako Eskubide Subjetiboa:
Eskaera data:
Hileroko zenbatekoa: ___________________
Beste laguntzak batzuk: (adierazi diru-laguntza)
Diru-laguntza:
Eskaera data:
Hileroko zenbatekoa: ___________________

7. OINARRIAK ONARTZEA.
Eskabide hau aurkezteak berarekin dakar eskatzaileak eta bizikidetza unitateko kideek oso-osotik
onartzea Debako herrian etxebizitzak alokatzeko laguntzak emateko oinarriak.

8. DATUAK EGIAZTATZEKO MODUA.
Debako Udalak eskabide honetan emandako datuak egiaztatuko ditu, bai eta oinarrietan ezarritako
baldintzak betetzen direla ere, administrazio publikoetatik bitarteko telematikoen bidez jasotako
informazioa ikusita.
Interesdunak beste administrazio batzuei bere datuak kontsultatzearen aurka egiteko aukera izanez
gero, aurkakotasun horrek arrazoituta egon beharko du. Aurka egiteko eskubidea baliatuz gero,
dokumentazioa interesdunak aurkeztu beharko du.

Horregatik guztiagatik, DIRULAGUNTZA eskatzen dut etxebizitza alokatzeko, beti ere, deialdi
hau arautzen duten oinarriekin bat etorriz, eta horretarako, nire erantzukizunpean aitortzen dut:
1) Eskarian jasotako datu guztiak benetakoak direla.
2) Bizikidetza unitatea osatzen duten pertsona GUZTIEN datuak jasotzen direla.
3) Etxebizitzak oinarrietan aipatzen diren bizigarritasun baldintzak betetzen dituela.
4) Diru-laguntzak jaso ahal izateko araudiak ezarritako baldintza guztiak betetzen ditudala.
5) Konpromisoa hartzen dudala, diru-laguntza jasoz gero, deialdian eta oinarrietan ezarritako
baldintzak eta eskakizunak betetzeko, baita, horiek bete ezean, bidegabe kobratutako zenbatekoak
itzultzeko ere.

Data eta sinadura

Portu kalea, 1 - 20820 DEBA (Gipuzkoa) -

943192840 - info@deba.eus - www.deba.eus

