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Prezio publikoaren ordainketa geroratuari
dagozkion diru kopuruek sortutako zorra aitortzen
duen agiria, DOHAINTZA-HARTZAILEA onartzera
behartuta dagoena

*F43*

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEAREN
KUDEAKETAKO ZUZENDARITZARI

Dohaintza-hartzailearen 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

Honen dohaintza-hartzaile bezala
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

Ordezkatutako pertsonaren izenean, hau AITORTZEN DU:
(e)ko ebazpenaren bidez, zeinean

• Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen

jauna/andrea
zerbitzuan sartzea
onartzen den, adierazten da
prezioa hilean

(e)ko

ren

(e)an eta urterako ezarritako

euro dela.

• Badaki,

jaunak/andreak

egun honetan ez daukala nahiko diru sarrerarik eskatzekoa den prezio publikoa osorik ordaintzeko, Foru Gobernuaren
Kontseiluaren abuztuarenaren 2ko 40/2019 Foru Dekretuak xedatutakoaren arabera, zeinaren bidez arautzen baitira GizarRE. 19/190

te 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.

• Modu subsidiarioan ordaindu beharra duen dohaintza hartzailea denez, ekintza honetan bere gain hartzen du ordainketa
geroratua egiteko modu subsidiarioan, ezarritako prezio publikotik dohaintzan emandako zenbatekoaren zenbateko gaurkotuaren mugarekin. Horrela onartzen du zerbitzua erabiltzen duen hile bakoitzean zorra sortuko dela Gizarte Ongizaterako
Foru Erakundearen alde, hain zuzen, ezarritako hileko tarifaren eta aldi horretan benetan ordaindutako zenbatekoaren
aldea izango dena.
• 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 eguneratuta, eskaera egin den egunean zenbat diru zor duten jakinarazteko.
• Esandako Foru Dekretuaren 19. artikuluaren arabera
jauna/andrea izendatzen duela sortzen den zorraren likidazio egokia jakinarazteari begira.
Helbidea (Kalea/Plaza)

P.K.

Udalerria

Telefono finkoa

Zenbakia Blokea

Eskailera

Solairua Atea

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

Herria

Sakelako telefonoa

Helbide elektronikoa

• Nola eta hemen behean sinatzen duena bere alde doan egindako eskualdaketa baten onuradun izan den, eskualdaketa.
jaunak/andreak
egin dio eskudirutan

€ko diru zenbatekoa

datan

edo/eta higiezin bat izanik:
Helbidea (Kalea/Plaza)

P.K.

Udalerria

Zenbakia Blokea

Eskailera

Solairua Atea

Probintzia /L.H.

Herria

Dohaintza hartzaileak legez ordaintzeko betebehar subsidiarioa duenez, bere ondasun eta eskubide guztiekin bermatzen du
jaunak/andreak
zerbitzua erabiltzeagatik edo ordainagiriak itzultzeagatik sor dezakeen zorra, betiere Foru Dekretuan aipatutako zenbatekoa,
eta eragotzi gabe zorra likidatu eta galdatu ahal den unean zenbateko hori eguneratzea.
Eta, adostasunaren erakusgarri, agiri hau izenpetzen du

-(n), 20

-(e)ko

-ren

-(e)an

Dohaintza-hartzailearen 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.

