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Prezio publikoaren ordainketa geroratuari
dagozkion diru kopuruek sortutako zorra
aitortzen duen agiria, ESKATZAILEAK
aurkeztua

*F41*

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

Bere izenean, idazki honen bitartez, hau ADIERAZTEN DU:
• Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen

(e)ko ebazpenaren bidez,

(e)ko

(e)an

ren
zerbitzuan

sartzea onartu zaiola, horren barruan

urterako ezarritako prezioa hilean

euro dela jasota.

• Egun honetan ez daukala nahiko diru sarrerarik aipatutako eskatzekoa den prezio publikoa osorik ordaintzeko, Foru
Gobernuaren Kontseiluaren abuztuaren 2ko 40/2019 Foru Dekretuak xedatutakoaren arabera, zeinaren bidez arautzen
baitira Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak eskatzen dituen zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak, eta
eskatu duela ordainketaren zati bat geroratzea 16. eta 17. artikuluetan aipatutako Foru Dekretuaren arabera.
• Ondorioz, egintza honen bidez bere gain hartzen du ezarritako prezio publikoaren gainerako zatiaren ordainketa geroratua eta, horrela, onartzen du adierazitako zerbitzua erabiltzen den hil bakoitzeko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen
aldeko zorra sortuko dela, ezarritako hileroko tarifaren eta hil horrengatik benetan ordaindutako kopuruaren arteko aldea,
hain zuzen.
• Badaki aurreko idatz zatian azaldutako eragiketen ondorioz bere gastu pertsonalei aurre egiteko izango duen zenbatekoa
LGSren ehuneko

izango dela,

urte osorako gehienezkoa

euro izanik,

aipatutako Foru Dekretuko 12. artikuluan xedatutakoa betez.
• Aipatutako dekretuak 18.5 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak, aurrez eskaera
eginda, prezio publikoren bat ordaindu behar duten pertsonei zorraren aitorpenaren agiria bidaliko die, behar bezala

RE. 19/186

eguneratuta, eskaera egin den egunean zenbat diru zor duten jakinarazteko.

• Esandako Foru Dekretuaren 19. artikuluaren arabera
jaunari/andreari,
Helbidea (Kalea/Plaza)

P.K.

Udalerria

Telefono finkoa

Eskailera

Zenbakia Blokea

Solairua Atea

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

Herria

Sakelako telefonoa

Helbide elektronikoa

jauna/andrea izendatzen duela sortzen den zorraren likidazio egokia jakinarazteari begira.
• Zorraren ordainketa ziurtatzeko,
jaunak/andreak aurkezten duen bermea ondoko hau dela

• Agiri honekin batera, aurkezten du higiezinen berme erreala eratu deneko eskritura publikoa, Jabetza Erregistroan inskribatuko dena, eta inskripzio hori egitetik sortzen diren gastuak zorrari gehituko zaizkio, aipatutako Foru Dekretuko 15.6
eta 18.1 artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.
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.

Eta, adostasunaren erakusgarri, agiri hau izenpetzen du

-(n), 20

-(e)ko

-ren

-(e)an

Eskatzailearen 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.

