
      
 

ALDE ZAHARRA BIZIBERRITZEKO GAZTEEI ZUZENDUTAKO DIRU-LAGUNTZEN 
ESKAERA- ORRIA 
 (IN-E 221/01-17) 

Datu honeek Udaleko Informazino Sisteman sartuko dira. Udal kudeaketarako baino ez dira erabiliko, eta beste herri administrazinoei itxi edo 
jakinarazo ahal izango jakez abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoan) aurreikusitakoa gertatzen danean. 
Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea eukiko dabe Bermeoko Udalean. 
 

 
ESKATZAILEAREN DATUAK    
  

 
Izen-abizenak :  ....................................................................................................................................  
 
NAN :  ...............................................................  Tel.:  .....................................................................  
 
Helbidea :  ............................................................................................................................................  
 
P.K. : ................................................................  Herria :  ................................................................  
 
Faxa:  ................................................................  E-posta:  ..............................................................  
 

 

 
Bizikidetza unitatearen kideak  

 IZENA ABIZENAK NAN zk. HARREMANA JAIOTEGUNA 

1      
2      
3      

4      

 

Eskatzailearenetik desberdina denean, helbidea jarri 

1  

2  

3  

4  

 
Aurkeztu beharreko agiriak: 
 

 Laguntza eskatzen duen pertsona bakoitzaren NAN edo egoitza txartelaren fotokopia 
konpultsatua. Adin txikikorik egonez gero, edo senidetasuna egiaztatzeko, Familia 
Liburuaren fotokopia konpultsatua. 
           

 Indarrean dagoen 2017. urteko etxebizitzaren alokairu kontratuaren kopia eta hileko 
alokairuengatik ordaindutako frogagiriak.      
 

 Kontu korrontearen titularitatea egiaztatzen duen agiria.    
    

 Estatu mailan etxebizitzaren baten jabee ez izatearen zinpeko adierazpena. 
    

 Etxebizitza baten titular-kide izanez gero 
 - Eskrituraren fotokopia konpultsatua, non agertzen den ehuneko                                                                             
   zenbateko jabetza duen. 
 - Katastro balioaren fotokopia konpultsatua. 
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 - Oinarrietako “Eskatzaileak” paragrafoko 3. puntuan aurreikusten den      
   salbuespena kreditatzeko agiriak.  
 

 Eskatzaile guztien eta bizikidetza unitateko kide guztien diru sarreren egiaztagiriak: 
 A) PFEZ aitortu duenak 

o Azken ekitaldian aurkeztutako aitorpenaren fotokopia 
konpultsatua. 

o Zergapekoak ez diren prestazioak jaso badira, prestazio horien 
ziurtagiria. 

   B) PFEZ aitortu ez duenak: 
o Ekitaldi horretan PFEZ aitorpena aurkezteko derrigortasunik 

ez izateari buruz Foru Ogasunek emandako ziurtagiria 
(eskaera aurkezteko unean betetako azken zerga ekitaldia). 

o  Besteen konturako langileen kasuan, kontzeptu guztiengatik 
jasotako diru-sarrera gordin guztiei buruzko dokumentua, 
enplegu emaileak emandakoa. 

o Pentsiodunen edo bekak, prestazioak edo subsidioak 
jasotzen dituzten kasuan (Gizarte Ongizateko laguntza 
barne), ekitaldi honetako laguntza horien ziurtagiria. 
 

 
 Bermeoko Udalarekin egunean dagoela egiaztatzea (Bermeoko Udalak egiaztatuko 

du).           
 Beste diru sarrera batzuk badaudela eta/edo beste erakundeetan diru-laguntza 

eskatu dutela adierazten duen zinpeko-aitormena (zenbatekoa adierazita), besteak 
beste, EPOren onuraduna denean (Etxebizitzarako Prestazio Osagarria), eta 
Bermeoko Gizarte Larrialdietarako diru-laguntzak jasotzen dituenean. 

 Besterik (Zehaztu): 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 
 
Bermeon, ………………………… 
 

Eskatzailearen izp. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

BERMEOKO UDALEKO ALKATE-UDALBURUA 
 

 


