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Prezio publikoa ordaintzeko konpromisoa,
ordainketaren gerorapenik gabe, zerbitzua
ESKATU DUENAK aurkeztua
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GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEAREN
KUDEAKETAKO ZUZENDARITZARI

Eskatzailearen datuak
Lehen abizena

Bigarren abizena

Helbidea (Kalea/Plaza)

P.K.

Izena

Zenbakia Blokea

Udalerria

Solairua Atea

Probintzia /L.H. NAN /IFZ • AIZ • Beste bat

Herria

Telefono finkoa

Eskailera

Sakelako telefonoa

Helbide elektronikoa

ADIERAZTEN DITU
• Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen

(e)ko ebazpenaren bitartez jakinarazpena jaso du.

Epazpen horren
onartu da eta

zerbitzuan sartzea
. urtean ordaindu beharreko prezioa ezarri da

euro hilean.

• Ezagutzen du Foru Gobernuaren Kontseiluaren abuztuaren 2ko 40/2019 Foru Dekretua, zeinaren bidez arautzen baitira
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak eskaintzen dituen zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak eta dekretu
horretako 16. artikuluan ezarritakoaren arabera baldintza jakin batzuk betetzen dituzten erabiltzaileek prezio publikoaren
ordainketa geroratzea lortu dezaketela, eskaera aurkeztuz gero.
• Badaki, halaber, Foru Dekretu bereko 31.3 artikuluaren arabera, prezio publikoa behin eta berriro ez ordaintzeak zerbitzua
etetea ekar dezakeela, gizarte zerbitzuen foru sareko zerbitzuak eskuratzeari buruzko foru araudian aurreikusitakoarekin
bat etorriz.
• Badaki zer dioen Foru Dekretu horren 28. artikuluak, alegia, prezio publiko peko zerbitzu baten erabiltzaileak –edo, hala
balegokio, haren legezko ordezkariak edo egitezko zaintzaileak–, aldaketaren bat gertatuz gero haren egoera zibilean, bizilekuan, haren errentan edo ondarean edo elkarbizitzagatik konputatzekoak diren beste batenetan, jakinarazi egin beharko
duela, eta orobat jakinarazi beharko duela erabiltzaileari esleitu zitzaizkion prezio publikoetan eragin dezakeen edozein
gorabehera.
Badaki, orobat, artikulu horrek zera dioela: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak jakinez gero gaitasun ekonomikoan
aldaketaren bat izan dela eta aldaketa hori ez zaiola behar bezala jakinarazi aurreko paragrafoan ezarritako eran, berrikusi
egingo duela esleitutako prezio publikoa egoera berriari egokitzeko, eta hauetako bat gerta litekeela orduan:
a) Esleitutako prezio publiko berria aurretik esleitutakoa baino handiagoa bada, atzerako eraginez aplikatuko da, egoeran
aldaketa hori gertatu zen egunetik aurrera eragina izateko, eta 6.1. artikuluaren arabera ordaintzeko betebeharra duen
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pertsonak, hartara, epe horretan pilatu diren ordainkizun atzeratuak ere ordaindu beharko ditu.
b) Esleitutako prezio publiko berria aurretik esleitutakoa baino txikiagoa bada, ez da aplikatuko atzerako eraginarekin.

• Hori guztia kontuan hartuta, EZ DU NAHI aplikatu aurrean aipatutako ordainketa gerorapena eta, beraz, KONPROMISOA
hartzen du ebazpenean ezarritako kopurua hilero ordaintzeko. Gainera, berariaz onartzen du prezio publikoa ordaintzeko
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak karguak egitea:
Banketxea

Agentzia

IBAN (24 digitu)

kontuan.
• Era berean, HITZEMATEN DU ez duela bere ondasunen besterentze edo dohaintzarik egingo, honek jasotzen duen
egoitzaren zerbitzuaren ordez hilero ondaindu beharreko prezio publikoa ordaintzeko zailtasunak sor baititzake.

-(n), 20

-(e)ko

-ren

-(e)an

Adierazpena egin duenaren sinadura

Dokumentu hau sinatuz, goian sinatzen duenak adierazten du informatuta dagoela eta DBLO Lege Oharrean (012. eranskina) aipatutako baimena ematen duela, bere datu
pertsonalak erabil ditzan Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak.

