FAMILIA UGARIENTZAKO
DIRULAGUNTZA ESKAERA
Ajangizko Udala

ESKATZAILEA
NAN-AIZ

Izen- deiturak
Helbidea
Herria

Posta kodea

Noren izenean

Probintzia
NAN-AIZ

Helbidea
Herria

Posta kodea

e-posta

Probintzia
Telefono zk.

Familia ugariei zuzendutako ondoren zehaztutako kontzeptuarekiko dirulaguntza ESKATZEN DUT eta horretarako idatzi honen atzekaldean
zehazten den dokumentazioa aurkezten dut:

Etxez-etxeko laguntza
Kiroldegirako laguntza
Ibilgailuen gaineko zergarekiko laguntza
Ohiko etxebizitzaren ondasun higiezinen gaineko zergarekiko laguntza
Nire erantzunkizunpean AITORTZEN dut:
- Nik EZ dudala, indarreango legeriaren arabera, onuraduna izatea ezgaitzen duen lege-debekurik.
- Aurretiaz emandako dirulaguntzak itzultzeko obligazioak egunean ditudala.
- Udalak emandako beste dirulaguntza batzuen justifikazioa aurkestuta dudala eskabide hau aurkezten dudan unean.
- Udal ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean ditudala eskabide hau aurkezten den egunean.
- Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko zerga bete-beharrak eguneratuta ditudala.
- Jarduera honetarako:
 Ez dudala beste dirulaguntzarik eskatu.
 Dirulaguntza eskatu dudala:
NORI …………………………………………..
KOPURUA ……………………………………
Halaber, BAIMENA EMATEN DIET Ajangizko Udaleko udal zerbitzuei, dirulaguntzen onuradun izateko bete behar diren baldintza guztiak
betetzeko eskumena duten erakundeetatik datuak bildu ditzaten.
Kontu zenbakia:

DATA

ERERGISTRO OROKORRA

SINADURA

Ajangizko Udala, Mendieta Auzoa z/g. 48320 Ajangiz. Tel. 94.625.19.13 Fax. 94.625.64.99 www.ajangiz.eus

ERANSTEN DIREN AGIRIAK
Eskatzailearen edo bere legezko ordezkariaren nortasun agiria.

Bizkaiko Foru Aldundiak ematen duen familia-ugarien txartela
Hirugarrenaren alta inprimakia (02 Eredua) datua Udaletxean ez balego.

Ordainagiria edo burututako jardueraren ordainketa ziurtagiria

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoa arautzen duen urriaren
1eko 39/2015 Legeen arabera hiritarrek aurkezten dituzten eskaerak erantzuteko kudeatzen dituen espedienteetan erabiltzen ditu datuak Ajangizko
Udalak. Datu pertsonalak, gaian eskudun diren beste Administrazio Publikoei ezagutarazi dakieke. Pertsona interesdunak, Udalera bidalitako gutun
baten bidez edo dbo-dpd.ajangiz@bizkaia.org korreo elektronikora bidalitako korreo baten bidez, bere datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko
edo/eta ezabatzeko eskubidea izango du; baita datu horien tratamendua mugatu edo ukatzeko eskubidea ere. Datuen babesari buruzko Politikari
dagokionez, informazio gehiago www.ajangiz.eus helbideak aurkitu daiteke.
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