
  

 
 

Bizkaian erroldatuta bazaude eta udalerria ez badago zerrenda honetan: 
https://www.nisae.izenpe.eus/dokumentazioa/2017/dsberako-bizileku-erroldaren-datuak-kontsultatzeko-zerbitzua/webnis00-content/eu/ 

 
 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Familia-erroldatzea Familiako kide guztien errolda-ziurtagiri familiarra 

(eman berria - onartutako gehieneko antzinatasuna, 3 

hilabete) 

Udaletxea 

 

 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Banku-titulartasuna Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen 

dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren 

zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea. 

Banku-erakundea 

Banku-erakundearen web-orria 

 

Gainera, kasu hauetan aurkeztu beharko du: 

 

1. Banantze, dibortzio edo ezkontza-deuseztasunaren kasuan 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Banantzea, dibortzioa edo 

ezkontza-deuseztasuna 

Zaintza eta jagoletza ematen duen ebazpen 

judizialaren fotokopia 

Epaitegiak 

 

2. Zaintza eta jagoletza partekatua izanez gero 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Zaintza eta jagoletza 

partekatua 

• Zaintza eta jagoletza ematen duen ebazpen 

judizialaren fotokopia 

edo 

• Guraso eta seme-alaben arteko neurriak arautzen 

dituen hitzarmena eta sententzia berreslea 

Epaitegiak 

Laguntza kobratzeko baimena II. ERANSKINA: Laguntza nork kobratuko duen/ 

seme-alabak nork zenbatuko dituen 
zehazteko akordioa 

II. eranskina 

Seme-alabak erroldatzea 

(eskatzailearekin erroldatuta 

ez badaude) 

• III. ERANSKINA: Zaintza partekatuko seme- 

alaben familia-erroldatzea kontsultatzeko 

baimena 

edo 

• Seme-alaben familia-erroldaren ziurtagiria 

(eman berria - onartutako gehieneko 

antzinatasuna 3 hilabete) 

II. eranskina 

 
 
 

Udaletxea 

 
3. Egungo familia-unitatean zenbatu nahi badira aurreko harremanetako seme-alabak, horien zaintza 

partekatua edukita. 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Laguntza eragin duen semea 

edo alaba hirugarrena edo 

ondorengoa dela. 

II. ERASKINA: Laguntza nork kobratuko duen/ 

seme-alabak nork zenbatuko dituen 

zehazteko akordioa 

II. eranskina 

3-7 ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

Beti aurkeztu behar den dokumentazioa 

Banketxea EZ bada hauetako bat: Kutxabank, Banco Santander, Laboral Kutxa, Caixabank, BBVA, 

Sabadell, Caja Rural de Navarra, Abanca 

https://www.nisae.izenpe.eus/dokumentazioa/2017/dsberako-bizileku-erroldaren-datuak-kontsultatzeko-zerbitzua/webnis00-content/eu/


  

4. Ordezkari bidez jardunez gero 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Ordezkaritza I. ERANSKINA Ordezkaritza-baimena I. eranskina 

 

Gogoan izan EZ duela aurkeztu behar seme-alaben zaintzari eta jagoletzari buruzko dokumentaziorik. 

 
 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Genero-indarkeriaren biktima 

izatea 

 Genero-indarkeriaren biktimaren aldeko 

babes-agindua. 

 Genero-indarkeriako gertakariengatiko 

kondena-epaia 

 Bi horiek falta badira, Fiskaltzaren txostena, 

eskatzailea genero-indarkeriaren biktima 

delako zantzuak daudela adierazten duena. 

 Genero-indarkeria egon delako 

administrazio-egiaztagiria. 

 
 

 
Epaitegiak 

 
 
 

 
Oinarrizko gizarte-zerbitzuak 

 
 

6. Pasaportearekin identifikatuz gero: 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Banku-titulartasuna Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen 

dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren 

zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea. 

Banku-erakundea 

Banku-erakundearen web-orria 

Nortasuna Pasaportearen fotokopia  

 
 

 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Guraso bakarra izatea Ebazpen judiziala, seme-alaben zaintza eta 

jagoletza eskatzaileari esleitzen diona eta mantenu- 

pentsioa ez ordaintzea deklaratzen duena. 

Epaitegiak 

 
 

 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Laguntza eragiten duen 

semearen edo alabaren 

mendekotasuna 

Mendekotasuna egiaztatzen duen administrazio- 

ebazpena 

EAE: Foru Aldundia 

Estatua: Organo eskuduna 

5. Genero-indarkeriaren biktima izanez gero 

7. Ezkontza-deuseztasunagatik, banantzeagatik edo dibortzioagatik gerora sortutako guraso 

bakarreko familien kasuan. 

8. Seme-alaba mendekotasun-egoeran badago 



  

 
 

Egiaztatzeko Eskabidearekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Nortasuna Eskatzailearen eta ezkontidearen edo 

bikotekidearen NANaren, AIZren edo pasaportearen 
fotokopia (indarrean egon behar du). 

Polizia-etxeak edo enbaxadak 

Seme-alabatasun harremana  

• Familia-liburuaren fotokopia. 

edo 

• Jaiotza-agiria edo erregistro zibileko ziurtagiria 

Erregistro zibila 

 
Familia-erroldatzea 

Familia-erroldatzearen ziurtagiria 

(eman berria - onartutako gehieneko antzinatasuna, 3 

hilabete) 

 
Udaletxea 

 
Erroldatze historikoa: 

• Azken urtea edo 

• 5 urte jarraian azken 10 

urteetan 

Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri historikoa 

(eman berria - onartutako gehieneko antzinatasuna, 3 

hilabete) 

Udaletxea 

Laguntza eragiten duen 

semearen edo alabaren 

desgaitasuna edo 

mendekotasuna 

Desgaitasuna edo mendekotasuna egiaztatzea EAE: Foru Aldundia 

Estatua: Organo eskuduna 

Banku-titulartasuna Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen 

dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren 

zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea. 

Banku-erakundea 

Banku-erakundearen web-orria 

Gainera, kasu hauetan aurkeztu beharko du: 
 

 

Egiaztatzeko Eskabidearekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Seme-alabatasun harremana Hitzez-hitzezko jaiotza-ziurtagiria Espainia: Erregistro Zibila 

Seme-alabatasun harremana Jaiotza-ziurtagiria edo antzeko dokumentua 

(euskarara edo gaztelaniara itzulia eta legalizatua, 

dagokionaren arabera, Hagako Apostillarekin edo 

Kanpo Arazoetako Ministerioaren bitartez) 

Espainiatik kanpo: Agintari eskuduna 

 

Familia eta Haurren Zuzendaritzari baimena ematen EZ bazaio administrazio eskudunari informazioa eskatzeko 

Familia-liburuan familia-unitatea osatzen duten seme-alaba guztiak agertzen ez badira 


