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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
OGASUN SAILA

Urtean batez beste 50.000 kilowatt-ordutik gorako kontsumoa duten gas-galdarak dituzten 
Gasteizko udalerriko jabe-komunitateentzako aparteko laguntzen deialdia. 2022ko ekitaldia

2022ko uztailaren 1ean egindako ohiko bilkuran onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak 
urtean batez beste 50.000 kilowatt-ordutik gorako kontsumoa duten gas-galdarak dituzten 
Gasteizko Udalerriko jabe-komunitateentzako aparteko laguntzak emateko 2022ko ekitaldirako 
deialdi publikoa eta berariazko oinarri arautzaileak.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean, lege horren araudia 
onetsi zeneko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, eta Gasteizko Udalaren Diru- 
laguntzakarautzekoordenantzan arautuaren ildotik, argitara ematen dira, denek izan dezaten 
horien berri.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko uztailaren 14an

Ogasun Saileko zuzendaria
VIDAL GOROSTIAGA REYES

BERARIAZKO OINARRIAK

1. Deialdiaren xedea, helburua eta diruz lagun daitezkeen gastuak

Urtean batez beste 50.000 kilowatt-ordutik gorako kontsumoa duten gas-galdarak dituzten 
Gasteizko udalerriko jabe-komunitateei emango zaizkien laguntzak arautzea da oinarri hauen 
xedea. Izan ere, kolektibo horrek igoera handia izan du gasaren tarifan, urrian kalkulu-metodo-
logian eta tarifen egituran onetsi zen aldaketaren ondorioz.

2. Onuradunak eta betebeharrak.

Baldintza hauek betetzen dituzten jabe-komunitateak izango dira laguntzen onuradun:

• Gasteizko udalerrian egotea.

• Gas-galdara komunitarioak edukitzea.

• 50.000 kilowatt/ordutik gorako kontsumoa edukitzea —industria-tarifa aplikatzen zaiela 
egiaztatu beharko dute, 2022an ordaindu duten azken gas-faktura aurkeztuz—.

• Gainera, komunitatekoak diren etxebizitzen kopurua eman beharko dute, zinpeko aitorpena 
dela medio (1. eranskina). Ez dira datu horretan sartu beharko negozio-lokalak, lonjak eta garajeak.

• Gizarte Segurantzarekiko, Arabako Foru Aldundiarekiko eta Gasteizko Udalarekiko betebehar 
fiskalak beteta edukitzea.

Ezingo dira onuradun izan Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. ata- 
letan ezarritako debeku-egoeretakoren batean dauden pertsona fisiko edo juridikoak.

Legezko ordezkariaren bitartez aurkeztu beharko du eskabidea jabe-komunitateak.
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3. Aurrekontu-zuzkidura eta dirulaguntzaren zenbatekoa

Aparteko laguntzen deialdi honen aurrekontu-zuzkidura 1.000.000,00 eurokoa da, Ogasun 
Sailaren 2022ko udal aurrekontuko 2022/0410.1711.480.66 —Dirulaguntzak, jabe-komunitateen 
gas-galdarak— partidaren kontura. Nolanahi ere, Dirulaguntzen Lege Orokorraren Araudiaren —
azaroaren 17ko 887/2006 Errege Dekretua— 58. artikuluan xedatutakoaren ildotik, zenbatespenean 
oinarritua den zenbateko hori handitu ahal izango da, arau horretan ezarritako prozedura jarraituz.

Auzokide-komunitate bakoitzari emango zaion dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, 
etxebizitza-kopurua kontuan hartuko da, baita etxebizitzen sailkapena ere, honela:

• Komunitateko etxebizitza bakoitzeko 90 euroko laguntza emango da.

• Etxebizitza sozialen sailkapena badute, etxebizitza bakoitzeko zenbatekoa 120 eurokoa 
izango da.

Laguntzatik kanpo geratuko dira negozio-lokalak, lonjak eta garajeak.

Etxebizitza-kopurua bider dagokien laguntzaren zenbatekoa (90/120) egitetik ateratzen dena 
izango da jabe-komunitateak jasoko duen dirulaguntzaren zenbatekoa.

4. Laguntza emateko prozedura

Konkurrentzia sinplea izango da laguntzak emateko prozedura; hau da, 2. oinarrian ezarritako 
baldintzak betetzen dituztelarik aurkeztu beharreko dokumentazio guztia aurkezten dutenei 
emango zaie dirulaguntza, aurrekontu-zuzkiduraren zenbatekoa agortu arte, eskabide guztiei 
erantzun ahal izateko beharrezko bada —3. oinarrian adierazi bezala— hori handitzeko aukera 
gorabehera.

5. Eskabideak aurkezteko epea eta modua

Deialdi honen laburpena ALHAOn eta Dirulaguntzen Datu-base Nazionalean (BDNS) argita- 
ratzen den egunaren biharamunean hasiko da eskabideak aurkezteko epea, eta 2022ko irailaren 
30ean bukatuko.

2. eranskineko eskabide-eredua baliatuz aurkeztu beharko dute eskabidea interesatuta dau-
den jabe-komunitateek, dela aurrez aurre, San Martineko udal eraikineko —Teodoro Dublang 
Margolariaren kalea, z/g—, San Antonio kaleko edo gizarte-etxeetako herritarrei laguntzeko 
bulegoetakoren batean, dela Gasteizko Udalaren egoitza elektronikoaren bitartez —https://
egoitzaelektronikoa.vitoria-gasteiz.org—. Orobat aurkeztu ahal izango dute legez aurreikusitako 
gainerako moduetan, Administrazio Publikoen Administrazio Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen ildotik.

Tramitea modu elektronikoan egiteko, ziurtagiri digitala behar da (B@K-Q, NAN elektronikoa, 
IZENPE txartela edo beste).

Beren legezko ordezkariaren bitartez aurkeztu beharko dute eskabidea jabe-komunitateek 
—idazkaria, lehendakaria edo administratzailea, edo legez akreditatutako pertsona edo enti-
tatea—.

Eskabideak epez kanpo aurkezten badira, ezetsi egingo dira.

Agiri hauek erantsi behar zaizkio eskabideari —eskatzailearen NANa adierazi beharko da 
bertan, edo IFK, pertsona juridikoa bada—:

• Eskabide-orria.

• Jabe-komunitatearen IFZ.

• Jabe-komunitatearen banku-kontuaren titulartasunaren ziurtagiria.

• Ordaindu den 2022ko azken gas-fakturaren kopia.

•  Eskatzailearen zinpeko aitorpena, non jabe-komunitateko etxebizitzen kopurua adierazten 
den (1. eranskina). Kanpo geratuko dira negozio-lokalak, lonjak eta garajeak.

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/tramitesAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/tramitesAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&
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6. Instrukzioa eta ebazpena

Gasteizko Udalaren 2022ko dirulaguntzetarako deialdiak arautzeko oinarri orokorren 8. pun-
tuan ezarritakoa aplikatuko da instrukzioa egin eta deialdia ebazteko —Tokiko Gobernu Batzarrak 
2021eko urriaren 1ean onetsitako oinarri orokorrak, 2021eko urriaren 29ko ALHAO (124. zk)—. 
Nolanahi ere, konkurrentzia sinpleko prozedura denez gero, eskabideak aurkezten diren ordena 
aintzat harturik banatuko dira funtsak baldintzak betetzen dituzten guztien artean —baldin eta 
eskabideak behar bezala beteta badaude—.

Ogasun Sailari dagokio oinarri hauetako laguntzen kudeaketa eta instrukzioa.

Tokiko Gobernu Batzarra izango da organo emailea, eskumen hori Ogasun Saileko zinegotzi 
ordezkariari eskuordetzeko aukera gorabehera.

Konkurrentzia sinplea izango da laguntzak emateko prozedura.

Gehienez sei hilabeteko epean ebatziko da prozedura, deialdia ALHAOn argitaratzen den 
egunetik. Epe hori berariazko ebazpenik eman gabe igaroz gero, dirulaguntza-eskabidea 
ezetsitzat joko da.

ALHAOn eta Gasteizko Udalaren egoitza elektronikoan argitaratuko dira laguntzak eman 
nahiz ukatzeko ebazpenak, baita horiek izan litzaketen aldakuntzak eta prozedurako gainerako 
egintzak ere. ALHAOko argitalpen horrek urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.4 artikuluan xe-
datutakoari jarraituz egindako jakinarazpenaren ondorio guztiak izango ditu, Datu pertsonalak 
babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Legean xeda-
tutakoa aintzat hartuta.

Dirulaguntzak eman edo ukatzeko erabakiak agortu egingo du administrazio-bidea, eta be-
rorren kontra zuzenean aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Gasteizko 
administrazioarekiko auzietarako epaitegietan, bi hilabeteko epean, jakinarazten den egunaren 
biharamunetik.

Nolanahi ere, aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, aldez aurretik aukerako berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez daiteke erabakia hartu duen organoaren aurrean, hilabeteko epean, 
jakinarazten den egunaren biharamunetik —kasu horretan, ezingo da administrazioarekiko 
auzi-errekurtsorik aurkeztu hori berariaz edo ustez ebatzi arte—.

7. Dirulaguntza ordaintzea eta justifikatzea

Ordainketa bakarrean emango zaio dirulaguntza jabe-komunitateari, hura ematea ebazten 
delarik, eta galdatzen diren betebeharrak betetzen direla egiaztatu ondoren.

Guztia ere, gerora egin litezkeen ikuskatze- eta egiaztapen-jarduerak gorabehera.

Dirulaguntza onartutzat joko da baldin ematen deneko ebazpena argitaratzen denetik hamar 
eguneko epea igarotzen delarik berariaz uko egin ez bazaio.

Oinarri hauetan galdatzen den dokumentazio guztia aurkezten delarik joko da justifikatutzat 
dirulaguntza, eta xedea betetzen dela, eta, horrenbestez, dirulaguntza ematea ebazten delarik, 
hura jabe-komunitateari ordaintzeko tramitazioa egingo da.

Edonola ere, prozedura horren organo instrukzio-egileak jabe-komunitateei eskatzen dizkien 
egiaztagiriak oro dirulaguntzaren eskatzaileak emandako helbide elektronikoaren bitartez igorri 
beharko dira.

Ezingo da dirulaguntza ordaindu harik eta onuradun den jabe-komunitateak zerga-betebe-
harrak beteta eta Gizarte Segurantzarekiko, Arabako Foru Aldundiarekiko eta Gasteizko Udala-
rekiko zerga-betebeharrak beteta eduki arte.

8. Bestelako laguntza eta dirulaguntzekiko bateragarritasuna

Dirulaguntza bateragarri izango da helburu berarekin Estatuko edo Europar Batasuneko 
edozein administrazio edo entitate publiko nahiz pribatuk edo nazioarteko edozein erakundek 
emandako bestelako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera eta baliabideekin.
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Hala ere, emandako dirulaguntzaren zenbatekoak ezingo du gainditu, inolaz ere, dirula-
guntzaren xedearen kostua, ez berak bakarrik, ez jasotzen den bestelako edozein dirulaguntza, 
diru-sarrera edo baliabiderekin batera.

Onuradunek jakinarazi egin behar diote Gasteizko Udalari udal-ebazpenaren ondoren beste 
administrazio publiko batzuengandik helburu berarako dirulaguntza edo laguntzak jasotzen 
badituzte, horien jakinarazpena jasotzen dutenetik hilabete igaro aurretik.

9. Akatsak zuzentzea

Organo instrukzio-egileari dagokio deialdian galdatzen diren betebeharrak betetzen direla 
eta aurreko puntuan adierazitako dokumentazioa aurkeztu dela egiaztatzea, eta, hortaz, akatsak 
zuzentzeko eskatu ahal izango du, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 23.5 artikuluaren ildotik.

Hala eskatzen zaielarik —10 egun balioduneko gehieneko epe luzaezinean— dokumentazioa 
aurkezten ez duten edo akatsak zuzentzen ez dituztenek eskabidea bertan behera utzi dutela 
ulertuko da.

10. Datu pertsonalen tratamendua

Deialdi hau dela-eta egiten diren jarduketak gauzatzean, une oro beteko da datu pertsonalen 
babesari buruz indarrean dagoen legedian xedatutakoa.

11. Arau-hausteak eta zigorrak

Dirulaguntzen Lege Orokorraren 59. artikulutik 69.era bitartekoetan eta Gasteizko Dirula-
guntzei buruzko udal ordenantzaren —2005eko ekainaren 17an onetsia; 2006ko urtarrilaren 
13ko ALHAO, 5. zk.— 28. artikulutik 41.era bitartekoetan ezarritakora egokituko da arau-hauste 
eta zigorren erregimena.

12. Ez betetzea, baliogabetzea eta laguntzak itzultzea

Dirulaguntza emateko ebazpena baliogabetu ahal izango da, eta osorik nahiz zati bat itzul-
tzeko eskatu, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 36. eta 37. artikuluetan eta aplikatzekoak diren 
gainerako arau orokorretan adierazten diren kasuetan, baita arau hauetan jasotzen diren bete-
beharrak betetzen ez badira ere.

Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen II. tituluko II. kapituluan ezarritakora egokituko da itzul-
tzeko prozedura. Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariak emango du dirulaguntza itzultzea era-
bakitzen deneko ebazpena.

Behar ez bezala jasotako funts publikoez gainera, dirulaguntza ordaintzen den egunetik eta 
hura itzuli beharra dagoela erabakitzen den unera arteko aldiari dagozkion berandutze-interesak 
galdatuko dira. Itzuli beharreko dirulaguntzaren zenbatekoaren gainean kalkulatuko dira.

Zuzenbide publikoko sarreratzat joko dira itzuli beharreko zenbatekoak, eta halako dirusa-
rrerei dagokienez Gasteizko Udalaren Zergen eta zuzenbide publikoko bestelako diru-sarrera 
lokalen kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorrean xedatutakoaren 
arabera kobratuko dira.

Baldin eta erreklamatutako zenbatekoak ez bazaizkio itzultzen Gasteizko Udalari boron-
datezko aldian, premiamendu-bideari ekingo zaio, kobratzeko, indarrean dagoen araudiaren 
ildotik.

13. Aplikatzekoa den Arandia

Deialdi honetan ezarritako prozedura Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko urriaren 1ean 
onetsitako oinarri orokorretan ezarritakoaren mende dago —2021eko urriaren 29ko ALHAO, 
124. zk.—, beti ere Dirulaguntzen Lege Orokorrean, haren araudian, Dirulaguntzei buruzko udal 
ordenantzan —2005eko ekainaren 17an onetsia; 2006ko urtarrilaren 13ko ALHAO, 5. zk.— eta 
deialdiaren oinarri orokorretan ezarritakoaren kontrakoa ez bada.
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Gasteizko Udalari diru-laguntzak eta laguntza ekonomikoak eskatzeko orria
Solicitud de subvención y ayuda económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

ESKATZAILEA – PERSONA SOLICITANTE

1. abizena
Apellido 1

2. abizena
Apellido 2

Izena / Enpresaren izena
Nombre / Razón social

NAN/AIZ/IFZ
DNI/NIE/NIF

JABEEN ERKIDEGOAREN LEGEZKO ORDEZKARIA – REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

1. abizena
Apellido 1

2. abizena
Apellido 2

Izena / Enpresaren izena
Nombre / Razón social

NAN/AIZ/IFZ
DNI/NIE/NIF

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK - DATOS PARA ENVÍO DE NOTIFICACIONES

Eskatzailea – Persona solicitante Ordezkaria – Representante

Kalea
Calle

Zenbakia
Número

Letra
Letra

Eskailera
Escalera

Solairua
Piso

Atea
Mano

Posta-kodea
Cód. Postal

Herria
Población

Udalerria
Municipio

Lurraldea
Provincia

1. Telefon.
Teléfono 1

2. Telefon.
Teléfono 2

Posta elektronikoa
Correo Electrónico

Komunikazioa-jakinarazpena honela jaso nahi dut:
Deseo recibir la comunicación-notificación por / en:

Posta – Correo postal Jakinarazpen elektronikoa - Notificación electrónica

JABEEN ERKIDEGOAREN BANKETXEKO DATUAK - DATOS BANCARIOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Finantza-erakundea – Entidad Financiera IBAN
F.E.Kodea

Código E.F.
Bulegoa
Sucursal

KZ - DC Kontu-zenbakia - Número de Cuenta

LAGUNTZA EKONOMIKO EDO DIRU-LAGUNTZA, ALOR HONETAN – AYUDA ECONÓMICA, SUBVENCIÓN DE:

Gazteria - Juventud Kirola - Deporte

Berdintasuna - Igualdad Gizarte Politikak – Políticas Sociales

Garapenean Laguntzea – Cooperación al desarrollo Herritarren Partaidetza – Participación Ciudadana

Euskara -  Euskera Merkataritza / Ostalaritza – Comercio / Hostelería

Bizikidetza eta aniztasuan -  Convivencia y Diversidad Enpresak – Empresas

Kultura -  Cultura Enplegua / Kontratazioa – Empleo / Contratación

Hezkuntza -  Educación Nekazaritza Eremua – Zona Rural

Ogasuna -  Hacienda

DEIALDI HONI DAGOKION DIRULAGUNTZA ESKATZEN DU:
SOLICITA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE:

GASAREN GALDARA KOMUNITARIOAK DITUZTEN JABEKIDEEN ERKIDEGOENTZAKO APARTEKO LAGUNTZAK, URTEKO BATEZ
BESTEKO KONTSUMOA 50.000 KILOWATT/ORDUKO BAINO HANDIAGOA DENEAN  

AYUDAS EXTRAORDINARIAS A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS CON CALDERAS COMUNITARIAS DE GAS, CUYO CONSU-
MO MEDIO ANUAL ES SUPERIOR A 50.000 KILOVATIOS/HORA

JABEEN ERKIDEKO ETXEBIZITZEI BURUZKO DATUAK - DATOS SOBRE LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Etxebizitza soziala – Vivienda social BAI – SÍ EZ – NO

Etxebizitza-kopuruaa – Número de viviendas  (1)

(1)  Datuan ez dira sartu beharko negozio-lokalak, lonjak eta garajeak – No se deberá incluir en el dato, los locales de negocio, lonjas ni garajes.

BERE ERANTZUKIZUNPEAN HAU AITORTZEN DU – DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

➢ Ezagutzen eta onartzen dituela laguntza ekonomikoak eta dirulaguntzak emateko udal programaren barruan aurkeztu nahi duen deialdiaren oina -
rrietan ezarritako irizpideak, eta bete egingo dituela.
Conocer, aceptar y cumplir los criterios fijados en las bases de la convocatoria a la que se presenta dentro del Programa Municipal de Ayudas
Económicas y Subvenciones.

➢ Ordaindu beharreko zergak ordainduta dituela, baita Gizarte Segurantzako Diruzaintzan ere, eta Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2.
artikulutik eratorritako gainerako inguruabarrak betetzen dituela.
Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Tesorería de la Seguridad Social y demás circunstancias derivadas del artículo 
13.2 de la Ley general de Subvenciones.
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Gasteizko Udalari diru-laguntzak eta laguntza ekonomikoak eskatzeko orria
Solicitud de subvención y ayuda económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

ESKABIDEARI ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK – DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD

Jabeen Erkidegoaren IFK
CIF  de la Comunidad de Propietarios
Jabeen Erkidegoaren banku-kontuaren titulartasun-ziurtagiria
Certificado de titularidad de la cuenta bancaria de la Comunidad de propietarios
2022. urtean ordaindutako azken gas-fakturaren kopia
Copia de la última factura abonada de gas del año 2022
Declaración jurada por el solicitante del número de viviendas que pertenecen a la Comunidad de propietarios (Anexo 1)
Eskatzailearen zinpeko aitorpena, jabekideen erkidegoarenak diren etxebizitzen kopuruari buruzkoa (1. eranskina)

GASTEIZKO UDALARI BAIMENA EMATEN DIO – AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ  (2)

(2)  “X” batez adierazi dagokiona - Marque con una “X” lo que proceda

Konkurrentziatik eratorritako komunikazio ofizialak posta elektronikoz jasotzeko, Administrazio-prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 40. eta
41. artikuluen arabera.
Recibir las comunicaciones oficiales por correo electrónico, derivadas de su concurrencia, conforme a la Ley PAC 39/2015, artículos 40 y 41.

Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak ordainduak direla egiaztatzen duen ziurtagiria ofizioz eskatzeko.
Solicitar de oficio el certificado de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintzari ordaindu beharrekoak ordaindu zaizkiola egiaztatzen duten ziurtagiriak ofizioz eskatzeko.
Solicitar de oficio los certificados de estar al corriente de pago con la Tesorería de la Seguridad Social.

Etxebizitza sozial gisa kalifikazio juridikoa kontsultatzea.
Consultar la calificación jurídica como vivienda social.

Baimen horiek UKATUZ gero, zerga-betebeharrak nahiz Gizarte Segurantzako Diruzaintzarekikoak beteak dituzuela egiaztatzen duten ziurtagi -
riak aurkeztu beharko dituzu eskaera honekin batera.
En caso de DENEGAR estas autorizaciones, deberá presentar los certificados acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones tributa -
rias y con la Tesorería de la Seguridad Social junto con esta Solicitud.

DATA ETA SINADURA - FECHA Y FIRMA  (*)

Gasteizen, (e)ko (a)ren (e)an En Vitoria-Gasteiz, a  de  de

Izenpea – Firma

(*)

Inprimakia sinatu aurretik, hurrengo orrialdean agertzen den datuen
babesari buruzko informazioa irakurri behar duzu.

Antes de firmar el formulario, debe leer la información básica sobre
protección de datos que se presenta en la página siguiente.
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SUBV_002

informacion@vitoria-gasteiz.org

Gasteizko Udalari diru-laguntzak eta laguntza ekonomikoak eskatzeko orria
Solicitud de subvención y ayuda económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna
Responsable del tratamiento Vitoria-Gasteizko Udala - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK- CIF: P0106800F)

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Contacto del Responsable del tratamiento

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava
945 161 616  -  informacion@vitoria-gasteiz.org  -  www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
Contacto de la Delegada de Protección de Datos

dbo-dpd  @vitoria-gasteiz.org  

Tratamenduaren xedeak
Finalidad del tratamiento

Udal zerbitzuei dagokienez herritarren eskakizunak artatzea, eta udal-eskumeneko prozedurak
izapidetzea, 39/2015 legean aurreikusitakoarekin bat etorrita.

Atender las solicitudes de la ciudadanía en relación con los distintos servicios municipales , así
como la tramitación de los distintos procedimientos de competencia municipal, de acuerdo con lo
previsto en la ley 39/2015.

Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Legitimación o base jurídica del tratamiento

Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorra eta Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza. DBAOko
6.1.a)  artikulua:  Interesdunak  bere  datu  pertsonalak  tratatzeko  adostasuna  eman  du  helburu
zehatz bati edo gehiagori begira.

Ley General de Subvenciones y Ordenanza municipal de subvenciones. Artículo 6.1.a) RGPD: El
interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios
fines específicos.

Hartzaileak
Destinatarios

Datu pertsonalik ez zaie lagako hirugarrenei.

Los datos personales no serán cedidos a terceros.

Gordetzeko epea
Plazo de conservación

Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik
erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez
gain, gorde egongo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen
erreklamazioak egiteko edo horietatik  babesteko aurreikusitako epeak iraun bitartean.  Orobat,
artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoaaplikatuko zaie datuei.

Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se reca -
baron y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de cualquier responsabilidad
que se pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos, igualmente, se conser -
varán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas de
la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto
en la normativa de archivos y documentación.

Pertsonen eskubideak
Derechos de las personas

Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi  ditzake, aldatzeko
eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua
mugatzeko eskatu.

Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso,
supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos.
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Jabekideen Erkidegoarenak diren etxebizitzen kopuruari buruzko zinpeko adierazpena
Declaración Jurada sobre el número de viviendas pertenecientes a la CC.PP.

SUBV_003

1. ERANSKINA – ANEXO 1

AITORLEAREN DATUAK – DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE

Izen-deiturak – Nombre y apellidos NAN/IFZ – DNI/NIE

Helbidea (kalea, zenbakia, solairua eta posta kodea) – Con Domicilio en (calle, número, piso y código postal)

JABEEN ERKIDEGO HONEN IZENEAN: – EN REPRESENTANTE DE LA CC.PP DE:

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN HAU AITORTZEN DU: – DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Jabekideen Erkidegoari dagozkion etxebizitzen kopurua   (1)

etxebizitzakoa dela.

Que el número de viviendas pertenecientes a la Comunidad de Propietarios

 

es de    (1)

(1)  Kopuru horretan ez dira sartzen negozio-lokalak, lonjak eta garajeak - En dicho número no están incluidos los locales de negocio, lonjas ni garajes.

Eta hala ager dadin, izenpetu egiten du  -  Y para que así conste, lo firma

DATA ETA SINADURA - FECHA Y FIRMA

Gasteizen, (e)ko (a)ren (e)an En Vitoria-Gasteiz, a  de  de

Izenpea – Firma
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