
OBRAK EGIN ONDOREN ETXEBIZITZA 
ERABERRITZEKO DIRU LAGUNTZA ESKARIA

ESKARIA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA 

1. abizena 2. abizena Izena   NAN-AIZ-Pasaportea  

  Interesduna naiz  

   Honako hau ordezkatzen dut:  

Ordezkatuaren NAN-AIZ-Pasaportea-IFZ: 

JAKINARAZI HEMEN  Kalea   Zk.   Solairua  Aldea  

Posta kodea   Herria   Lurraldea  

Telefonoa   e-posta Mugikorra  

ETXEBIZITZAREN JABEAK   
Izen abizenak    NAN   

Izen abizenak    NAN   

Izen abizenak    NAN   

FAKTUREN ZENBATEKOA GUZTIRA BEZa GABE             €              

ET03

HELBIDERAKETARAKO KONTUA

Titularra 

 Kontua    E S 

(IBAN kodea: 22 digitu)  

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
Obrak egin baino lehen aurkeztu beharreko dokumentazioa:

• Jabeen NAN/IFKren kopia.
• Ordezkaritza kasutan: ordezkaritza agiria, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren 

fotokopiarekin.
• Erregistroko ohar sinplea.
• Alokabide zerbitzuaren txostena, non zehaztuko diren gutxienez egin beharreko obrak.
• Etxebizitza Bizigune programak irauten duen epe osoan irauteko konpromisoa azaltzen duen dokumentua.
• Burutu behar diren obren aurrekontuak, prezio unitario eta globalekin.
• Familia-unitatearen diru sarrerak egiaztatzen dituzten dokumentuek.
• Eskatutako edota emandako beste diru laguntza batzuei buruzko adierazpena.
• Udal teknikarien txostena, obren xedea irisgarritasuna bermatzen dela justifikatuz.

Obrak egin ondoren aurkeztu beharreko dokumentazioa:

• Diru laguntzen eskaera orria. (ET03)
• Alokabiderekin sinatutako usufruktu-kontratua.
• Obren fakturen fotokopiak.
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  Data          Sinadura   

DATUEN BABESA 

Sinatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Azkoitiko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan 
sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri 
laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide 
digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka 
egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Azkoitiko Udalera zuzenduta.
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ZIN EGITEN DU: 

Eskatzailea ez dagoela diru laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galtzearekin zigortuta edo horretarako 
gaitasuna kentzen duen legezko debekuan sartuta, Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluak 2. eta 3. 
ataletan adierazitakoaren arabera. 

Eskatzaileak ez duela sexuagatiko diskriminazioaren ondoriozko debekua, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren Azken Xedapenean jasotakoari jarraiki.

Eskaeran eta atxikitako agirietan jasotako datu guztiak egiazkoak  direla.

Eta Zinpeko Adierazpen hau Azkoitiko Udalaren aurrean aurkezten da, dagozkion ondorioak sor ditzan.
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