
GAZTEENTZAKO ETXEBIZITZAK ALOKATZEKO DIRU 
LAGUNTZA ESKAERA

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 

ETXEBIZITZA UNITATEKO GAINERAKO KIDEAK 
Izen abizenak  NAN  

Izen abizenak           NAN  

Izen abizenak           NAN 

ALOKAIRU KONTRATUA 

    Kontratuaren sinadura data          Kontratuaren baliozko data    BAI 

  2018ko  uztailaren 11an baino lehen alokairu kontratu bat sinatzeko konpromezua hartzen dute 

ALOKAIRUAREN ZENBATEKOA 
Kontratuan agertzen den hileko alokairuaren zenbatekoa           

Aurreko zenbatekoa eguneratua egonez gero, ordaintzen ari dena 

Titularra 

Kontua E S 

EZ

€
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€

HELBIDERAKETARAKO KONTUA (IBAN kodea: 22 digitu)

 ET07 



DIRULAGUNTZA eskatzen dut gazteentzako etxebizitza alokatzeko, beti ere, deialdi hau arautzen duten 
oinarriekin bat etorriz. Azpian sinatzen dutenek honako hau adierazten dute: 

1) Eskarian bertan, bai eskariarekin batera aurkeztutako datu guztiak benetakoak dira.
2) Etxebizitzan bizi diren pertsona GUZTIEN berri eman dute.
3) Kontratuaren titular kide guztiak, edo Bizikidetza Unitateko kide guztiak, etxebizitzan erroldatu beharko dira.

Kontratua hasi baino lehenagoko datarekin, titularrak ez diren pertsonak etxebizitzan erroldatuta baleude,
kontratuaren titularrek erroldako baja eskaera egin beharko dute pertsona horientzat, diruz lagundu daitekeen
epearen barruan.

4) Etxebizitzan bizi direnak ez dute errentatzailearekin bigarren mailara arteko odoleko loturarik ezta kidetasunik ere.
5) Etxebizitzak oinarrietan aipatzen diren bizigarritasun baldintzak betetzen ditu.
6) Ez zaie laguntzarik eman diru laguntza kontzeptu beragatik, edo emandako laguntzen zenbatekoak erakusten

dituzten agiriak aurkezten dira:
Laguntzak jasoz gero, zehaztu laguntza horien mota eta zenbatekoa:
□ Emantzipazioko Oinarrizko Errenta . Hileroko zenbatekoa:
□ Diru laguntza Kontzeptu beragatiko Premia Sozialeko laguntzak
□ Beste laguntza batzuk. Hileroko zenbatekoa.

Era berean, udal zerbitzuei baimena ematen zaie Etxebidetik eta Lanbidetik behar dituzten datuak jasotzeko, baldintzak 
egiaztatzeko, diru laguntza hauen ondorioetarako.
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• Eskabide-orri ofiziala (ET07), behar bezala beteta eta sinatuta.

• Zinpeko aitorpena (ET08), behar bezala beteta eta sinatuta.

• Ordezkaritza kasutan: ordezkaritza agiria, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-
baimenaren fotokopiarekin.

• Laguntza eskatzen duen pertsona bakoitzaren Nortasun Agiriaren edo egoitza-txartelaren konpultsatutako fotokopia.
Adin txikikorik balego, familia liburuaren fotokopia edo jaiotza-ziurtagiria.

• Etxebizitzaren alokairu-kontratuaren kopia, kontratua dagoeneko indarrean badago eta kontuan izanda 12 hilabeteko
iraupena izan beharko duela gutxienez; edo, bestela, kontratua hilabeteko epean sinatzeko konpromisoa, eskaerak
aurkezteko epea amaitzen denetik kontatuta.

• Estatu mailan etxebizitzaren jabe ez izatearen ziurtagiria, laguntza eskatzen dutenena eta bizikidetza unitateko 18
urtetik gorako kide guztiena, jabetza erregistroak igorria, laguntza eskaera eman baino gehienez 15 egun lehenagokoa.
Etxebizitza baten titular-kide izanez gero, aurkeztu beharreko agiriak:

- Herentzia kasuan, herentziaren onarpen-agiria eta etxebizitza-partaidetzaren eskritura.
- Dohaintza kasuan, dohaintza-eskritura.
- Bi kasuetan, partaidetza saldu izan balitz: eskualdatzearen eskritura.

• Gizarte Segurantzako betebeharretan egunera dagoela egiaztatzea.

• Etxebiden inskribitu gabe daudenek, inskripzio-eskaera.

• Banantze edo dibortzio kasuetan, hitzarmen arau emailea eta epai judiziala.

• Etxegabetzea denean, etxegabetzea erabaki duen epaia.

• %65eko balio-urritasuna edo handiagoa denean, Foru Aldundiak desgaitasuna egiaztatzeko emandako ziurtagiria.

• Familia barneko indarkeria debean, Azkoitiko Udaleko gizarte-zerbitzuen txostena.

• Hondamendia denean, Azkoitiko Udaleko gizarte-zerbitzuek frogagiri gisa emandako txostena.

• Diru laguntza emateko betebeharrak kontuan izanik, baliagarria izan daitekeen beste edozein agiri. Eskatzaileek
berariazko baimena eman beharko diete Azkoitiko Udaleko udal zerbitzuei, eskumena duten erakundeek laguntzen
onuradun izateko bete behar diren baldintza guztiak betetzeko datuak bildu ditzaten, Datu Pertsonalak Babesteko
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoa betez. Erroldako datuak Udalak jasoko ditu zuzenean.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
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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.

OSO GARRANTZITSUA: ETXEBIZITZA UNITATEKO 18 URTETIK GORAKO KIDE GUZTIAK ESKABIDE HAU SINATU 
BEHAR DUTE 

 Data          Sinadura

Iz.  Iz.  Iz.  
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