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ESKAERA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA
Izena eta bi abizenak

NAN

Ondorengoaren ordezkari gisa

IFK - NAN

Ondorengoa naizen aldetik
Kalea

Zk.

Posta kodea

Solairua

Herria

e-posta 

Aldea
Lurraldea

Telefono zk. 

Sakelakoaren zk.

Diru-sarrerak
Eskatzailearen hileko diru-sarrera gordinak
Kontzeptua

Ordainsari -kopurua

Hileko diru-sarrerak (€)

BIZIKIDETZA UNITATEA OSATZEN DUTEN GAINERAKO PERTSONAK
Izen-deiturak
NAN
Ahaidetasuna

UNITATEKO KIDEEN ONDARE EDO ONDASUNAK
Jabea
Mota*

Hileko diru-sarrerak

Deskribapena

Ordaintzailea

Ordaintzailea

Balorea

*Mota: Ondasun Higiezinak (etxebizitzak, garajeak,lursailak.) Ondasun higigarriak (gordailuak ,libretak,kontu korronteak…)

EGOERA BEREZIAK
Laguntzak izapidetzen
Laguntzak ezin jaso
Desjabetzea, kaleratzea
Gainzorpetzea
Bestelakoak
Oharrak

Egoera larrian bazaude aipatu zein motatakoa eta
zergatik

Beharraren eta gastu berezien justifikazioa

LEGAZPIKO UDALA
Adin txikikoak eskolako jangelan jaten dute

BAI
EZ

■

BATZUETAN
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ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA
Eskatzailearen eta bizikidetza-unitatea osatzen duten gainerakoen Nortasun Agiriaren, Atzerritarren
identifikazio-zenbakiaren, … fotokopia. Eta Familia-liburua.
Eskatzailearen Errolda eta bizikidetza ziurtagiriak.
Familia-unitatean lanik gabe dauden pertsona guztien Langabeziako txartela (DARDE).
18 urte baino gehiago dituzten eta ikasten ari diren familia-unitateko pertsona guztien ikasketen
ziurtagiria.
Familia-unitateko guztien diru-sarreren egiaztagiriak edo frogagiriak: nominak, pentsioak, subsidioak,
laguntzak, …, dagokion erakundeak luzatuta.
18 urte baino gehiago duten pertsona guztien azkeneko ekitaldiko Errenta aitorpena, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Ogasun eta Finantzak departamentuak luzatuta.
18 urte baino gehiago duten pertsona guztien ondasun higiezinen ziurtagiria, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Ogasun eta Finantzak departamentuak luzatuta (Tel. 902100040).
18 urte baino gehiago duten pertsona guztien 2014ko informazio fiskalaren gaineko ziurtagiria,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantzak departamentuak luzatuta (Tel. 902100040).
Elkarrekin bizi diren kide guztien gordailu, libreta, kontu korronte, errenta aldakorren titulu, errenta
finkoko titulu, aurreikuspen-plan edo antzeko bakoitzaren eta guztien egungo saldoaren egiaztagiria,
dagokion edo dagozkion erakundeak/ek luzatuta.
Beste autonomia erkidegotik datozen pertsonei dagokienez, 18 urte baino gehiago duten pertsona
guztien Ondasun higiezinen ziurtagiria, Jabeko Erregistroak luzatuta (Bergara).
Atzerriko nazionalitatea duten pertsonei dagokienez, 18 urte baino gehiago duten pertsona guztien
Ondasun higiezinen ziurtagiria, jatorrizko herrialdeak luzatuta.
Bananduta, dibortziatuta edo seme-alaben eta gurasoen harremanen gaineko arazoak egonez gero,
dagokion epaia eta pentsioa justifikatuko duen erreziboa.
Larrialdiko egoerak alegatzen direnean, larrialdi hori egiaztatuko duten agiriak.
Gizarte Zerbitzuek bidezkoa dela ulertuz gero, adingabeak eskolara doazela egiaztatuko duen agiria
exijituko da edo zuzenean eskoletara joko da eskola-absentismoa ez dagoela egiaztatzeko.
Gizarte Zerbitzuek bidezkoa dela ulertuz gero, bizikidetza unitateko pertsona oro medikuarekin
zehaztutako kontsultetara doazela eta ezarrita duten tratamendua jarraitzen duten egiaztatuko duen
agiria exijituko da, edo zuzenean dagokion osasun-zentrora joko da egiaztatzera.
Behean izenpetzen duenak, bere eskaria onartzen bada,
1.- Espresuki baimena ematen du elikagaiak banatzeko ardura duten pertsonei bere identifikazio-datuak
emateko.
2.- Eta laguntza jaso ahal izateko betebeharrak beteko dituela hitz ematen du.
Data

Sinadura

ESKAERA HAU ONDOKO HELBIDE HONETAN AURKEZ DAITEKE:
Legazpiko Udala
Euskal Herria plaza, 1
20230 – Legazpi (Gipuzkoa)
www.legazpi.eus
Aurrez aurre: Udaletxean (Euskal Herria plaza, 1. 20230 – Legazpi).
Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 15:00etara.
Posta arrunta bidez: Posta bulegoetan, posta ziurtatu irekiaren bidez.
Telematikoki: www.legazpi.eus
e-posta: legazpi@legazpi.eus
DATUEN BABESA
Ohar honen bidez jakinarazten dizugu zerorrek eman dituzun datuak LEGAZPIKO UDALAREN titularitate eta erantzukizuneko
fitxategi batean sartu direla, Datu pertsonalak babestearen gaineko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa eta Datu
pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta datuak babesteko euskal bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko Legea
betetze aldera.
Udal kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea da fitxategi horren xedea eta baita Udalak eskaintzen
dituen zerbitzuak egoki ematea ere, ondoren historia, estatistika edo zientzia xedeetarako erabiliko direnaren kalterik gabe; beti
ere, ezartzekoa den legegintza betez.
Edozelan ere, eskaria izenpetzean eskatzailea informatuta dagoela ulertuko da. Modu berean, esandako xedeetarako eta Legean
jasotako helburuetarako bere datuak erabiltzeko oniritzia ematen duela ulertuko da.
Gogoan izan eskainitako datuetara sarbidea duzula eta datuak zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubidea duzula,
Legean ezarritakoaren arabera betiere. Horretarako, eskaera aurkez dezakezu udaletxean honako datuak adieraziz: izen-deiturak,
jakinarazpenetarako helbidea, eskaera zehatza, eguna, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren izena. Eskaera hori honako
helbidera bidaliko da: Euskal Herria plaza 1. 20230 Legazpi.
Erosoagoa egiten bazaizu, eskubide horiek Udalaren web orriaren bidez erabil ditzakezu helbide honetan: www.legazpi.eus.
Halaber, “Datu Pertsonalen Babesaren arloko jardunbide Egokien Eskuliburua EAEko toki erakundeetarako” izeneko gidaliburua
kontsulta dezakezu interneteko helbide hauetan: www.eudel.net/eu eta www.avpd.es.

