
  

        LEGAZPIKO UDALA          ESKAERA ORRIA 

Diru-laguntza deialdia 

ESKATZAILEA 

Izen abizenak  
 

NAN 
 

Zein hizkuntza erabili nahi duzu Udalarekiko harremanetan?         Euskara        Gaztelania 

ORDEZKARIA 

Ordezkariaren izena eta bi abizenak  
 

NAN 
 

JAKINARAZPENAK 

         Paperean            Jakinarazpen elektronikoa 

e-posta (Beharrezkoa jakinarazpen elektronikorako) 
 

Telefonoa  
 

Kalea Zk. Solairua Aldea 
 

Posta kodea  
 

Herria  
 

Lurraldea  
 

Jakinarazpenak nori bidali?       Titularrari          Ordezkariari  

DIRULAGUNTZAREKIN ZERIKUSIA DUTEN DATUAK  

Programa: Eskola-materiala eta ekipo informatikoak erosteko diru-laguntzak 
Deialdia:   

ESKATZEN DEN DIRU-LAGUNTZA-MOTA  

Eskaera-mota    ESKOLA-MATERIALA          EKIPO INFORMATIKOAK 

Familia Ugaria            BAI        EZ  

DIRU-LAGUNTZA ESKATZEKO ESKUBIDEA DUTEN FAMILIAKO KIDEAK 

Seme-alaben izen-abizenak Jaioteguna Ikastetxea Ikasketak Maila 

     

     

     

     

     

 



     

INTERESDUNAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

- Fakturak orijinalak, diru-laguntzaren titular den pertsonaren izenean jaulkiak. 
- Matrikula-agiria edo ikastetxearen ziurtagiria, Batxilergoa eta LH-ko erdi mailako zikloko ikasleen kasuan 

- Diru-laguntza eskatzen duen pertsona haurraren tutorea baldin bada, egoera hori egiaztatzen duen 
dokumentazioa 

- Errenta Aitorpena Euskal Autonomia Erkidegoan egin ez baldin bada, jasotako diru-sarrerak aitortzen dituen 
dokumentazioa gehitu beharko da. 
  

KONTU KORRONTEAREN IBAN KODEA  

E S                       

DATUEN EGIAZTAPENA 

Legazpiko Udalak zuzenean egiaztatuko ditu sektore publikoko edozein erakundetan behar diren datuak, oinarri 
orokorretan eta diru-laguntzen deialdian eskatzen diren betekizunak egiaztatzeko. 
 

 
 

Aurka nago eta, beraz, eskatutako dokumentazioa aurkezten dut.  

BITARTEKOTZAKO PLATAFORMATIK BESTE ADMINISTRAZIOEI ESKATUKO ZAIZKIEN ZERBITZUAK 

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra - Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean izatearen 
kontsulta 

Foru-ogasunak - Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen kontsulta 

Foru Ogasunak - PFEZaren kontsulta. 

Lanbide – Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentaren kontsulta. 

Eusko Jaurlaritza - Familia Ugariaren tituluen kontsulta 

Behean sinatzen duenak diru-laguntza programa honi heltzeko eskatzen du, eta bertan adierazten dituen 
datuak egiazkoak direla eta oinarri orokorretan eta dagokion deialdian zehaztutako baldintza guztiak 
betetzen dituela adierazten du. 

Inprimaki honetako datuak udal eskumenen jardunean jaso dira dagokion prozedura egoki kudeatzeko, 
eta, legez beharrezkoa bada, datuok egiaztatu edo osatu ahal izango dira beste Herri Administrazioei 
kontsultatuz. Datu hauek Legazpiko Udalaren Informazio Sisteman sartuko dira, eta hirugarrenei utzi ahal 
izango zaizkie datu pertsonalak babesteko legerian aurreikusitako kasuetan bakarrik. Datuak 
eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabiltzeko, jo HAZera 
(Herritarren Arreta Zerbitzua) edo Udalaren Egoitza Elektronikora (https://egoitza.legazpi.eus helbidean). 
Erreklamazioa aurkezteko aukera ere baduzu: Legazpiko Udaleko Datuak Babesteko Ordezkariaren 
aurrean (dpd@legazpi.eus posta elektronikoan) edo Datuak Babesteko Euskal Bulegoan 
(www.avpd.euskadi.eus helbidean). 

Data 
 
 

Sinadura 

 

https://egoitza.legazpi.eus/
mailto:dpd@legazpi.eus
http://www.avpd.euskadi.eus/
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