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DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, 
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Familias e Infancia

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA 
GIZARTE POLITIKETAKO SAILA 
Familia eta Haurren Zuzendaritza3-7
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3 ETA 7 URTE BITARTEKO HIRUGARREN SEME EDO ALABA ETA HURRENGOAK HAZI 
ETA MANTENTZEKO LAGUNTZA EKONOMIKOAREN ESKAERA

IRAKURRI ARRETAZ ESKAERA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

NORK AURKEZTEN DU ESKAERA?

Interesduna Ordezkaria *Ikus jarraibideak

Hirugarren seme edo alabarentzat eta hurrengoentzat bakarrik

1. ESKATZAILEAREN DATUAK
Abizenek eta izenek ZEHAZKI bat etorri beharko dute NAN edo AIZ agirietan agertzen direnekin.

NAN/AIZ/Pasaportea: AIT (AIZ izanez gero bete):

1. abizena: 2. abizena:

Izena: Jaiotze-data:

Sexua:  emakumea  gizona Herrialdea:  Espainia  Atzerria

Egoera zibila: ezkongabea  ezkondua izatezko bikotea banandua - dibortziatua alarguna

% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna, edo mendekotasuna Genero-indarkeriaren biktima

Kalea: Zk: Solaiua: Letra:

PK: Udalerria: Lurralde historikoa:

Eskatzailearen erroldatzearen antzinatasuna, adierazi BAI ala EZ aukera hauetan:

Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta nago eta egon naiz etenik gabe azken 12 hilabeteetan:

 BAI  EZ

Erroldatze hori bete ezean, azken 10 urteetan 5 urtez jarraian erroldatuta nagoela egiaztatzen dut:  BAI  EZ

erroldatze-aldietan hainbat udalerritan erroldatuta egonez gero, adieraz itzazu:

Zure udalerria Bizkaian badago, berrikusi udalerrien zerrenda, eta zerrendan egon ezean, errolda-ziurtagiria aurkeztu behar duzu. 
 https://www.nisae.izenpe.eus/dokumentazioa/2017/dsberako-bizileku-erroldaren-datuak-kontsultatzeko-zerbitzua/webnis00-content/eu/

2. BANKUKO DATUAK

IBAN
Titularra
Titularra:

 • Bete eskatzailearen banku-datuekin. 
 • Eskatzaileak banku-kontuaren titularra izan beharko du. 
 • Zure banketxea EZ bada: KUTXABANK, BANCO SANTANDER, LABORAL KUTXA, CAIXABANK, BBVA, 
 SABADELL edo CAJA RURAL DE NAVARRA edo ABANCA, kontuaren titulartasun-agiria aurkeztu beharko 
 duzu. 
 • Pasaportearekin identifikatzen bazara: finantza-entitatea edozein dela ere, pasaportearen fotokopia eta  
 kontu-titulartasunaren agiria aurkeztu beharko dituzu.

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

Komunikazio-hizkuntza:  Euskara  Gaztelania

Jakinarazpen-kanala:

 Telematikoa

Posta arrunta

Jakinarazpen-kanal telematikoa aukeratzen baduzu, ezinbestekoa da identifikazio-ziurtagiri 
elektronikoa edukitzea.  
Jakinarazpen administratibo bat badaukazu, mezu elektroniko bat jasoko duzu. Bertan adieraziko 
zaizu, www.euskadi.eus/familia web-orrira jotzeko, elektronikoki identifikatzeko eta “Nire karpeta” 
atalean sartzeko, ebazpena osorik ikusi ahal izateko.

Telefono mug.

E-maila

Kalea: Zk: Solairua: Letra:

Pk: Udalerria:

Lurralde historikoa: Telefonoa:

E-maila

4. ESKATZAILEA EZ DEN PERTSONAREN DATUAK (ama/aita, harreragilea, tutorea edo, horrela badagokio, 
egungo bikotekidea) Pertsona hori badago bete behar da soilik

Abizenek eta izenek ZEHAZKI bat etorri beharko dute NAN edo AIZ agirietan agertzen direnekin.

NAN/AIZ/Pasaportea: AIT:

1. abizena: 2. abizena:

Izena: Jaiotze-data:

Sexua: emakumea  gizona Herrialdea:  Espainia  Atzerria

5. LAGUNTZA ERAGIN DUEN SEME EDO ALABAREN DATUAK

         SEXUA       Zaintza 
partekatua

JAIOTEGUNA

ADOPZIO/
TUTORETZA/

HARRERAREN 
DATA 

(*)

E G ABIZENAK ETA IZENA

% 33ko edo 
hortik gorako 
desgaitasuna 

edo 
mendekotasuna 

BERRIKUS
PEN-DATA

Zaintza 
(**) Bai Ez

Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria: 
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).

(*) Adingabeak soilik 
(**) Banandu, dibortziatu edo harremana deuseztatuz gero, familia-unitatean dauden seme-alaben zaintza eta babesa egiaztatu beharko dira.

www.euskadi.eus/familia
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6. FAMILIA-UNITATEAN BIZI DIREN GAINERAKO SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK

         Sexua             Zaintza 
partekatua

JAIOTEGUNA

ADOPZIO/
TUTORETZA/

HARRERAREN 
DATA 

(*)

E G ABIZENAK ETA IZENA

% 33ko edo 
hortik gorako 
desgaitasuna 

edo 
mendekotasuna

BERRIKU
SPEN-
DATA

Zaintza 
(**) Bai Ez

Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria: 
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).

Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria: 
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).

Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria: 
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).

Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria: 
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).

Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria: 
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).

Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria: 
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).

Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria: 
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).

Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria: 
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).

Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria: 
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).

7. DOKUMENTAZIOA KONTSULTATZEA/EGIAZTATZEA
Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren Zuzendaritzak ofizioz kontsultatuko ditu honako hauek (39/2015 Legearen 28. 
artikulua) 
 1. Eskatzailearen eta haren egungo ezkontide edo bikotekidearen identifikazioa 
 2. Etxebizitzan bizi diren pertsona guztien errolda historikoa, Eusko Jaurlaritzarena eta EINrena. 
 3. Laguntza eragin duen semearen edo alabaren mendekotasuna. 
 4. Laguntza eragiten duen semearen edo alabaren desgaitasuna. 
 5. Familia-unitateko seme-alaben jaiotza. 
 6. Eskatzailearen banku-kontuaren titulartasuna. 
  
Aurka eginez gero edo, kontsulta egin ostean, dokumentazioa lortu ezin bada, arrazoia zeinahi dela ere, eskatzaileak berak 
aurkeztu beharko du dokumentazio hori.. 
  
ESKATZAILEAK aurka egiten ez badu. (10. atala. Datu pertsonalen tratamenduarei buruzko informazioa  
https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/064300-capa2-eu.shtml.

https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/064300-capa2-eu.shtml
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8. ADIERAZPENA/BAIMENAK

NEURE ERANTZUKIZUNPEAN, HAU ADIERAZTEN DUT:

Konpromisoa hartzen dut laguntzak kudeatzen dituen zuzendaritzari berehala jakinarazteko eskaera 
datuetan edo laguntza emateko kontuan hartu ziren betekizunetan gertatzen den edozein aldaketa.

Eskaera honetan eta erantsitako dokumentazioan bildutako datu guztiak egiazkoak dira. Era berean, 
badaukat hori egiaztatzen duen dokumentazioa.
Laguntza honen onuradun izateko baldintzak betetzen ditut eta laguntzak irauten duen bitartean baldintza 
horiek betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen dut.
Nire ezkontidea edo bikotekidea kontsultatuko diren datuei buruz informatuta dago eta kontsulta egiteko 
baimena ematen du. 
(7. puntua. Dokumentazioa kontsultatzea/egiaztatzea)

Etxebizitzan bizi diren pertsonek badakite erroldatze-datuak kontsultatuko direla eta kontsulta hori egiteko 
baimena ematen dute.

Ez zaidala ezarri dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo 
administrazio-arloko zehapenik, eta ez nagoela hartarako ezgaitzen duen legezko debekuren baten 
eraginpean.
Ez nago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak emandako laguntzen edo dirulaguntzen 
esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedura batean.

Nirekin bizi diren ondorengo seme-alabek (18 urtetik gorakoak eta 25 urtetik beherakoak) ez dituzte 
lanbide arteko gutxieneko soldata baino errenta handiagoak.

OHAR GARRANTZITSUA 
  

Eskabidean emandako informazioan edozein aldaketa gertatuz gero, jakinarazi egin behar da: 
Familia-unitateko edozein kideren errolda-helbidea aldatzea, seme-alaben zaintza eta jagoletza aldatzea, banku-

kontua aldatzea edo ezereztea, etab. 
  

  
Aldaketak jakinarazteko eredua euskadi.eus/familia webgunean eta eskabideak aurkezteko lekuetan 

eskura daiteke

9. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA

ESKATZAILEAREN SINADURA

Eskabidean ageri diren datu pertsonalak “Familientzako laguntzak eta dirulaguntzak” izeneko tratamendu-
jardueran sartu eta tratatuko dira. 
 ■ Arduraduna: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Familia eta Haurren Zuzendaritza 
 ■ Helburua: Laneko eta familiako bizitzak bateragarri egiteko laguntzen eta seme-alabaren bat duten 
 familientzako laguntzen kudeaketa. 
 ■ Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren  
 arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko. 
 ■ Hartzaileak: Ez dago aurreikusita daturik jakinaraztea. 
 ■ Eskubideak: Eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta  
 informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere. 
 ■ Informazio gehigarria: Gure web-orrian kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio  
 gehigarri eta zehatz guztia: 
 (https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/064300-capa2-eu.shtml) 
  
Araudia: 
 ■ Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/? uri = 
 CELEX: 32016R0679 & from = ES) 
 ■ 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak 
 bermatzeari buruzkoa (https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf) 
 

(e)an (e)n,

https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/064300-capa2-eu.shtml
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf
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Ordezkari bidez jardunez gero bete soilik

I. ERANSKINA: ORDEZKARITZA-BAIMENA

Ordezkaritza baimentzen duen eskatzailearen datuak:

Izena: NAN/AIZ/Pasaportea:

Zenbakia:

Abizenak:

Ordezkaritza onartzen duen ordezkariaren datuak - pertsona fisikoa edo erakundea:

Izena: NAN/AIZ/Pasaportea:

Zenbakia:

Abizenak:

Ordezkaritza onartzea:

Atal hau sinatuta, ordezkariak ordezkaritza onartzen du, eta eskatzailearen sinaduraren benetakotasunaren 
erantzule da.

Aplikatu beharreko arauak

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 5. artikulua.

Eskatzailea Ordezkaria

(e)an (e)n,
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II. eranskina: Laguntza nork kobratuko duen/seme-alabak nork zenbatuko dituen zehazteko akordioa

Nik, (izena eta bi abizenak)

(NAN/AIZ/Pasaportea) , baimena ematen diot honako datuak dituen eskatzaileari:

(izena eta bi abizenak)

(NAN/AIZ/Pasaportea)

gure seme edo alaba hauengatik dagokion jaiotza-laguntza jaso dezan,

gure seme-alaba hauek bere familia-unitatean zenbatu ditzan,

(izena eta bi abizenak)

Eskatzailearen 
sinadura

Sinadura 
ama/aita, tutorea, harreragilea

III. eranskina: Zaintza partekatuko seme-alaben familia-erroldatzea kontsultatzeko baimena

Nik, (izena eta bi abizenak)

(NAN/AIZ/Pasaportea) , baimena ematen diot Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren 

Zuzendaritzari nire seme-alaben familia-erroldatzearen datuak ofizioz kontsultatzeko:

(izena eta bi abizenak)

(izena eta bi abizenak)

(izena eta bi abizenak)

Helbide honetan:

Kalea Zk: Solairua: Letra:

PK: Udalerria: Lurralde historikoa:

Sinadura 
ama/aita, tutorea, harreragilea
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Eskaera hau elektronikoki aurkez daiteke, www.euskadi.eus/familia webgunean 
  
Baita aurrez aurre ere: 
  
 • ZUZENEAN - Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan. 
  
  

  
Hitzordua eskatzea (online, tel.: - 945 01 90 00) 
  
ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoen helbideak: 
  
01005 Gasteiz, Ramiro de Maeztu kalea 10 
48011 Bilbo, Kale Nagusia 85 
20004 Donostia, Andia kalea 13 
  
Informazio-telefonoa - ZUZENEAN - (012 - 945 01 80 00) 

  
 • Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistroan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako 

edozeinen erregistro elektronikoetan: 
  
  

  
 o Udaletxeak – Toki-administrazioa osatzen duten erakundeak. 
 o Autonomia-erkidegoetako administrazioak. 
 o Estatuko Administrazio Orokorra. 
 o Sektore publiko instituzionala. 
  
  

  
 • Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran: 

 o Gutun-azal irekia. 
 o Dokumentazioaren lehen orriaren edo aurkezpen-orriaren bi kopia, bulegoan ZIGILUA jar diezaioten 

(aurkezpen-eguna, -ordua eta -lekua). 
 o Orri zigilatu hori dokumentazioa bidaltzen den gutun-azalean sartu behar da. 
 o Kopia zigilatua gordeko da, aurkezte-frogagiri gisa. 

  
  
  
 • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 

16.4. artikuluan aurreikusten diren gainerako lekuetan. 
  
  
 

ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA
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3-7 ESKAERA AURKEZTEKO EPEA
3-7 eskaera 3 hilabeteko epean aurkeztu beharko da, jaiotzatik, adopziotik, tutoretzatik edo adopzio aurreko 
elkarbizitzarako zaintzaren delegaziotik, 3-7 laguntza kobratu ahal izateko.

Gertaera Hasierako data Epea hasten da Epea amaitzen da
Jaiotza Jaiotze-data 3 urte bete eta hurrengo 

eguna
3 hilabetera

Adopzioa edo tutoretza Erregistro Zibileko inskripzio-data Inskripziotik 3 urte bete eta 
hurrengo eguna

3 hilabetera

Adopzio aurreko 
elkarbizitzarako zaintzaren 

delegazioa

Administrazio-ebazpenaren jakinarazpen 
data

Ebazpenetik 3 urte bete 
eta hurrengo eguna

3 hilabetera

 • Jaiotza: semeak edo alabak 3 urte betetzen dituen egunaren biharamunetik 7 urte betetzen dituen egunera arte. 
 • Adopzioa edo tutoretza: inskripziotik 3 urteko epea amaitu eta hurrengo egunetik inskripziotik 7 urte betetzen den 

egunera arte. 
 • Adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa: administrazio-ebazpena jakinarazten den egunetik 3 

urteko epea amaitu eta hurrengo egunetik hasi eta data horretatik 7 urte betetzen diren egunera arte. 

OHARRA: salbuespen gisa, 2023ko urtarrilaren 1etik dekretu berria indarrean jarri arte diruz lagun daitezkeen egoerei 
dagozkien eskaerak 2023ko urriaren 31ra arte aurkeztu ahal izango dira.

Gertaera Hasierako data Epea hasten da Epea amaitzen da
Jaiotza Jaiotze-data 3 urte bete eta hurrengo 

eguna
7 urte betetzen diren 
egunean

Adopzioa edo tutoretza Erregistro Zibileko inskripzio-data Inskripziotik 3 urte bete eta 
hurrengo eguna Inskripziotik 7 urte 

betetzen diren egunean

Adopzio aurreko 
elkarbizitzarako zaintzaren 

delegazioa

Administrazio-ebazpenaren jakinarazpen 
data

Ebazpenetik 3 urte bete 
eta hurrengo eguna Ebazpenetik 7 urte 

betetzen diren egunean

Adibidea: Nire hirugarren alaba 2023ko azaroaren 25ean jaiotzen bada. 
 • Eskaera 2026ko azaroaren 26tik 2027ko otsailaren 25era aurkezten badut, alabak 3 urte bete zituen hilabetetik  
 kobratuko dut laguntza. 
 • Eskaera 2027ko otsailaren 26tik alabak 7 urte bete arte aurkezten badut, laguntza hilabete horretatik aurrera  
 kobratuko dut.

2.  Geroago aurkezten bada, eskaera aurkeztu zen hilabetetik kobratuko da laguntza.
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3-7 ESKAERAK BETETZEKO JARRAIBIDEAK
ESKAERA HAU HIRUGARREN ETA HURRENGO SEME-ALABEI ZUZENDUTA DAGO

1. Eskaera mota
Erditze anizkoitzaren, adopzio nazional anizkoitzaren edo nazioarteko adopzioaren kasuan, dagokion laukia hautatu beharko da, eta I. 
eranskina bete (4. orrialdea). 
  
Nork aurkezten du eskaera? 
 • Interesduna: Laguntza jaso nahi duen pertsona da, eskatzailea. 
 Ama edo aita, harreragilea eta tutorea izan daitezke, semearen edo alabaren zaintza eta jagoletza esleituta duen familia-unitateko  
 kidea bada. 
 • Ordezkaria: baldin eta interesdunaren ordezkaria beste pertsona bat bada. 
 Kasu honetan, joan 5. orrira eta bete I. eranskina - “Ordezkaritza-baimena”.

2. Eskatzailearen datuak:
Abizenek eta izenek ZEHAZKI bat etorri beharko dute NAN edo AIZ agirietan agertzen direnekin. 
 • NAN/AIZ/Pasaportea: Eskatzaileak nazionalitate espainiarra duenean, bere NANaren zenbakia idatziko da. Eskatzaileak  
 nazionalitate espainiarra ez duenean, AIZ (atzerritarren identifikazio-zenbakia) edo pasaportea adierazi beharko da. 
 • AIT: AIZ badauka eta, gainera, AIT agiria badauka (atzerritarren identifikazio-txartela), adierazi zenbakia.

3. Bankuko datuak
 • Bete eskatzailearen banku-datuekin. 
 • Eskatzaileak banku-kontuaren titularra izan beharko du. 
 • Eskatzaile bakoitzak kontu-zenbaki bakarra eduki ahal izango du laguntza-lerro honetarako, eta laguntza hauetarako soilik  
 erabiliko da. 
 • Zure banketxea EZ bada: KUTXABANK, BANCO SANTANDER, LABORAL KUTXA, CAIXABANK, BBVA, SABADELL edo CAJA  
 RURAL DE NAVARRA edo ABANCA, kontuaren titulartasun-agiria aurkeztu beharko duzu. 
 • Identifikatzeko pasaportea erabili bada: Zure banku-erakundea edozein dela ere, kontuaren titulartasun-agiria eta  
 pasaportearen fotokopia aurkeztu beharko dituzu. 
  
Zer da kontuaren titulartasunaren dokumentua? Erakundearen izena, banku-kontuaren zenbakia eta nortasun-zenbakia (NAN, AIZ edo 
pasaportea) jasotzen dituen banku-agiria.

4. Jakinarazpenetarako datuak
 • Administrazioaren oharrak eta jakinarazpenak jasotzeko eskatzaileak hautatzen duen modua. 
 • Identifikazio-ziurtagiri elektronikorik ez baduzu, posta-komunikazioa aukeratzeko gomendatzen dizugu, bestela ezingo baitituzu 

eskuratu “Nire Karpeta” atalean zure esku jartzen diren jakinarazpenak 
 • Oharra: 10 egunean jakinarazpen elektronikoan sartzen ez bazara, jakinarazpena ezetsitzat joko da; hau da, izapidea egintzat 

emango da, eta prozedurak aurrera egingo du. 

5. Eskatzailea ez denaren datuak
 • Beste gurasoa (ama edo aita) edo beste harreragilea edo tutorea. 
 • Beste pertsona hori bada bete behar da soilik. 

6. Egungo ezkontidearen edo bikotekidearen datuak
 • Gaur egun eskatzailearekin bizi den pertsona da. 

7. Familia-unitatean bizi diren beste seme-alaben datuak
 • Familiaren etxebizitzan bizi diren eta ekonomikoki familiaren mende dauden (lanbide arteko gutxieneko soldata gainditzen ez duten 

urteko errentak) 25 urtetik beherako seme-alaben datuekin beteko da. 
 • Seme-alaben hurrenkera jaiotza-dataren araberakoa izango da. 

II. eranskina: Laguntza nork kobratuko duen/seme-alabak nork zenbatuko dituen zehazteko akordioa
Kasu hauetan beteko da: 
 • Laguntza eragin duen seme edo alabaren zaintza partekatua: Seme edo alabarengatik laguntza zein gurasok (ama/aita,  
 hartzailea/tutorea) kobratuko duen zehazteko. 
 • Laguntza eragin EZ duten seme-alaben zaintza partekatua: Beste gurasoak (ama/aita, harreragilea, tutorea) baimentzeko, beren  
 egungo familia-unitatean seme-alabak zenbatu ditzaten, 3-7 laguntza kobratzeari begira.

III. eranskina: Zaintza partekatuko seme-alaben familia-erroldatzea kontsultatzeko baimena
 • Zaintza partekatua: Laguntza eragin duen semea edo alaba ez dago eskatzailearekin erroldatuta. Baimen horrekin, egiaztatuko  
 da semea edo alaba beste gurasoarekin (ama/aita, tutorea, hartzailea/hartzailea) erroldatuta dagoela.
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3-7 ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Beti aurkeztu behar den dokumentazioa
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

Banketxea EZ bada hauetako bat: Kutxabank, Banco Santander, Laboral Kutxa, Caixabank, BBVA, 
Sabadell, Caja Rural de Navarra, Abanca

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. ERANSKINA: Laguntza nork kobratuko duen/
seme-alabak nork zenbatuko dituen 

zehazteko akordioa

II. eranskina

https://www.nisae.izenpe.eus/dokumentazioa/2017/dsberako-bizileku-erroldaren-datuak-kontsultatzeko-zerbitzua/webnis00-content/eu/
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5. Genero-indarkeriaren biktima izanez gero
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

4. Ordezkari bidez jardunez gero

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu
Ordezkaritza I. ERANSKINA Ordezkaritza-baimena I. eranskina

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

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

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

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

Filiazio 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)

Udaletxeak

Erroldatze historikoa: 
• Azken urtea edo 
• 5 urte jarraian azken 10 
urteetan

  
Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri historikoa 

(eman berria - onartutako gehieneko antzinatasuna, 3 
hilabete) Udaletxeak

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:

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

Egiaztatzeko Eskabidearekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu
Filiazio harremana Hitzez-hitzezko jaiotza-ziurtagiria Espainia: Erregistro Zibila

Filiazio 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
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3 ETA 7 URTE BITARTEKO HIRUGARREN SEME EDO ALABA ETA HURRENGOAK HAZI ETA MANTENTZEKO LAGUNTZA EKONOMIKOAREN ESKAERA
IRAKURRI ARRETAZ ESKAERA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
NORK AURKEZTEN DU ESKAERA?
Hirugarren seme edo alabarentzat eta hurrengoentzat bakarrik
1. ESKATZAILEAREN DATUAK
Abizenek eta izenek ZEHAZKI bat etorri beharko dute NAN edo AIZ agirietan agertzen direnekin.
Sexua:
Herrialdea:
Egoera zibila:
Eskatzailearen erroldatzearen antzinatasuna, adierazi BAI ala EZ aukera hauetan:
Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta nago eta egon naiz etenik gabe azken 12 hilabeteetan:
Erroldatze hori bete ezean, azken 10 urteetan 5 urtez jarraian erroldatuta nagoela egiaztatzen dut:
erroldatze-aldietan hainbat udalerritan erroldatuta egonez gero, adieraz itzazu:
Zure udalerria Bizkaian badago, berrikusi udalerrien zerrenda, eta zerrendan egon ezean, errolda-ziurtagiria aurkeztu behar duzu.
 https://www.nisae.izenpe.eus/dokumentazioa/2017/dsberako-bizileku-erroldaren-datuak-kontsultatzeko-zerbitzua/webnis00-content/eu/
2. BANKUKO DATUAK
IBAN
Titularra
         • Bete eskatzailearen banku-datuekin.
         • Eskatzaileak banku-kontuaren titularra izan beharko du.
         • Zure banketxea EZ bada: KUTXABANK, BANCO SANTANDER, LABORAL KUTXA, CAIXABANK, BBVA,
         SABADELL edo CAJA RURAL DE NAVARRA edo ABANCA, kontuaren titulartasun-agiria aurkeztu beharko
         duzu.
         • Pasaportearekin identifikatzen bazara: finantza-entitatea edozein dela ere, pasaportearen fotokopia eta 
         kontu-titulartasunaren agiria aurkeztu beharko dituzu.
3. JAKINARAZPENETARAKO DATUAK
Komunikazio-hizkuntza:
Jakinarazpen-kanala:
Jakinarazpen-kanal telematikoa aukeratzen baduzu, ezinbestekoa da identifikazio-ziurtagiri elektronikoa edukitzea. 
Jakinarazpen administratibo bat badaukazu, mezu elektroniko bat jasoko duzu. Bertan adieraziko zaizu, www.euskadi.eus/familia web-orrira jotzeko, elektronikoki identifikatzeko eta “Nire karpeta” atalean sartzeko, ebazpena osorik ikusi ahal izateko.
4. ESKATZAILEA EZ DEN PERTSONAREN DATUAK (ama/aita, harreragilea, tutorea edo, horrela badagokio, egungo bikotekidea) Pertsona hori badago bete behar da soilik
Abizenek eta izenek ZEHAZKI bat etorri beharko dute NAN edo AIZ agirietan agertzen direnekin.
Sexua:
Herrialdea:
5. LAGUNTZA ERAGIN DUEN SEME EDO ALABAREN DATUAK
         
SEXUA
Zaintza partekatua
JAIOTEGUNA
ADOPZIO/TUTORETZA/HARRERAREN DATA
(*)
E	
G
ABIZENAK ETA IZENA
% 33ko edo hortik gorako desgaitasuna edo
mendekotasuna         
BERRIKUSPEN-DATA
Zaintza (**)
Bai
Ez
Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria:
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).
(*) Adingabeak soilik
(**) Banandu, dibortziatu edo harremana deuseztatuz gero, familia-unitatean dauden seme-alaben zaintza eta babesa egiaztatu beharko dira.
6. FAMILIA-UNITATEAN BIZI DIREN GAINERAKO SEME-ALABEI BURUZKO DATUAK
         
Sexua
Zaintza partekatua
JAIOTEGUNA
ADOPZIO/TUTORETZA/HARRERAREN DATA
(*)
E	
G
ABIZENAK ETA IZENA
% 33ko edo hortik gorako desgaitasuna edo
mendekotasuna         
BERRIKUSPEN-DATA
Zaintza (**)
Bai
Ez
Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria:
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).
Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria:
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).
Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria:
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).
Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria:
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).
Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria:
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).
Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria:
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).
Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria:
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).
Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria:
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).
Jaiotzaren inskripzio-erregistroaren lurralde historikoa eta udalerria:
(Jaiotza-udalerria eta inskripzio-udalerria desberdinak izan daitezke).
7. DOKUMENTAZIOA KONTSULTATZEA/EGIAZTATZEA
Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren Zuzendaritzak ofizioz kontsultatuko ditu honako hauek (39/2015 Legearen 28. artikulua)
         1. Eskatzailearen eta haren egungo ezkontide edo bikotekidearen identifikazioa
         2. Etxebizitzan bizi diren pertsona guztien errolda historikoa, Eusko Jaurlaritzarena eta EINrena.
         3. Laguntza eragin duen semearen edo alabaren mendekotasuna.
         4. Laguntza eragiten duen semearen edo alabaren desgaitasuna.
         5. Familia-unitateko seme-alaben jaiotza.
         6. Eskatzailearen banku-kontuaren titulartasuna.
 
Aurka eginez gero edo, kontsulta egin ostean, dokumentazioa lortu ezin bada, arrazoia zeinahi dela ere, eskatzaileak berak aurkeztu beharko du dokumentazio hori..
 
ESKATZAILEAK aurka egiten ez badu. (10. atala. Datu pertsonalen tratamenduarei buruzko informazioa 
https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/064300-capa2-eu.shtml.
8. ADIERAZPENA/BAIMENAK
NEURE ERANTZUKIZUNPEAN, HAU ADIERAZTEN DUT:
Konpromisoa hartzen dut laguntzak kudeatzen dituen zuzendaritzari berehala jakinarazteko eskaera datuetan edo laguntza emateko kontuan hartu ziren betekizunetan gertatzen den edozein aldaketa.
Eskaera honetan eta erantsitako dokumentazioan bildutako datu guztiak egiazkoak dira. Era berean, badaukat hori egiaztatzen duen dokumentazioa.
Laguntza honen onuradun izateko baldintzak betetzen ditut eta laguntzak irauten duen bitartean baldintza horiek betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen dut.
Nire ezkontidea edo bikotekidea kontsultatuko diren datuei buruz informatuta dago eta kontsulta egiteko baimena ematen du.
(7. puntua. Dokumentazioa kontsultatzea/egiaztatzea)
Etxebizitzan bizi diren pertsonek badakite erroldatze-datuak kontsultatuko direla eta kontsulta hori egiteko baimena ematen dute.
Ez zaidala ezarri dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik, eta ez nagoela hartarako ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean.
Ez nago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedura batean.
Nirekin bizi diren ondorengo seme-alabek (18 urtetik gorakoak eta 25 urtetik beherakoak) ez dituzte lanbide arteko gutxieneko soldata baino errenta handiagoak.
OHAR GARRANTZITSUA
 
Eskabidean emandako informazioan edozein aldaketa gertatuz gero, jakinarazi egin behar da:
Familia-unitateko edozein kideren errolda-helbidea aldatzea, seme-alaben zaintza eta jagoletza aldatzea, banku-kontua aldatzea edo ezereztea, etab.
 
 
Aldaketak jakinarazteko eredua euskadi.eus/familia webgunean eta eskabideak aurkezteko lekuetan eskura daiteke
9. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
ESKATZAILEAREN SINADURA
Eskabidean ageri diren datu pertsonalak “Familientzako laguntzak eta dirulaguntzak” izeneko tratamendu-jardueran sartu eta tratatuko dira.
         ■ Arduraduna: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Familia eta Haurren Zuzendaritza
         ■ Helburua: Laneko eta familiako bizitzak bateragarri egiteko laguntzen eta seme-alabaren bat duten
         familientzako laguntzen kudeaketa.
         ■ Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren 
         arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko.
         ■ Hartzaileak: Ez dago aurreikusita daturik jakinaraztea.
         ■ Eskubideak: Eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta          
         informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.
         ■ Informazio gehigarria: Gure web-orrian kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio 
         gehigarri eta zehatz guztia:
         (https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/064300-capa2-eu.shtml)
 
Araudia:
         ■ Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/? uri =
         CELEX: 32016R0679 & from = ES)
         ■ 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak
         bermatzeari buruzkoa (https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf)
 
(e)an 
(e)n,
Ordezkari bidez jardunez gero bete soilik
I. ERANSKINA: ORDEZKARITZA-BAIMENA
Ordezkaritza baimentzen duen eskatzailearen datuak:
Izena:
NAN/AIZ/Pasaportea:
Abizenak:
Ordezkaritza onartzen duen ordezkariaren datuak - pertsona fisikoa edo erakundea:
Izena:
NAN/AIZ/Pasaportea:
Abizenak:
Ordezkaritza onartzea:
Atal hau sinatuta, ordezkariak ordezkaritza onartzen du, eta eskatzailearen sinaduraren benetakotasunaren erantzule da.
Aplikatu beharreko arauak
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 5. artikulua.
Eskatzailea
Ordezkaria
(e)an 
(e)n,
II. eranskina: Laguntza nork kobratuko duen/seme-alabak nork zenbatuko dituen zehazteko akordioa
(izena eta bi abizenak)
, baimena ematen diot honako datuak dituen eskatzaileari:
(izena eta bi abizenak)
(izena eta bi abizenak)
Eskatzailearen
sinadura
Sinadura
ama/aita, tutorea, harreragilea
III. eranskina: Zaintza partekatuko seme-alaben familia-erroldatzea kontsultatzeko baimena
(izena eta bi abizenak)
, baimena ematen diot Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren 
Zuzendaritzari nire seme-alaben familia-erroldatzearen datuak ofizioz kontsultatzeko:
(izena eta bi abizenak)
(izena eta bi abizenak)
(izena eta bi abizenak)
Helbide honetan:
Sinadura
ama/aita, tutorea, harreragilea
 
Eskaera hau elektronikoki aurkez daiteke, www.euskadi.eus/familia webgunean
 
Baita aurrez aurre ere:
 
ZUZENEAN - Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan. 
 
 
Hitzordua eskatzea (online, tel.: - 945 01 90 00)
 
ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoen helbideak:
 
01005 Gasteiz, Ramiro de Maeztu kalea 10
48011 Bilbo, Kale Nagusia 85
20004 Donostia, Andia kalea 13
 
Informazio-telefonoa - ZUZENEAN - (012 - 945 01 80 00)
 
Zuzentzen zaion administrazio edo organismoaren erregistroan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako edozeinen erregistro elektronikoetan: 
 
 
Udaletxeak – Toki-administrazioa osatzen duten erakundeak.Autonomia-erkidegoetako administrazioak.Estatuko Administrazio Orokorra.Sektore publiko instituzionala. 
 
 
Posta-bulegoetan, araudiz ezarritako eran:Gutun-azal irekia.Dokumentazioaren lehen orriaren edo aurkezpen-orriaren bi kopia, bulegoan ZIGILUA jar diezaioten (aurkezpen-eguna, -ordua eta -lekua).Orri zigilatu hori dokumentazioa bidaltzen den gutun-azalean sartu behar da.Kopia zigilatua gordeko da, aurkezte-frogagiri gisa. 
 
 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluan aurreikusten diren gainerako lekuetan. 
 
 
ESKAERAK AURKEZTEKO TOKIA
3-7 ESKAERA AURKEZTEKO EPEA
3-7 eskaera 3 hilabeteko epean aurkeztu beharko da, jaiotzatik, adopziotik, tutoretzatik edo adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegaziotik, 3-7 laguntza kobratu ahal izateko.
Gertaera
Hasierako data
Epea hasten da
Epea amaitzen da
Jaiotza
Jaiotze-data
3 urte bete eta hurrengo eguna
3 hilabetera
Adopzioa edo tutoretza
Erregistro Zibileko inskripzio-data
Inskripziotik 3 urte bete eta hurrengo eguna
3 hilabetera
Adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa
Administrazio-ebazpenaren jakinarazpen data
Ebazpenetik 3 urte bete eta hurrengo eguna
3 hilabetera
Jaiotza: semeak edo alabak 3 urte betetzen dituen egunaren biharamunetik 7 urte betetzen dituen egunera arte.Adopzioa edo tutoretza: inskripziotik 3 urteko epea amaitu eta hurrengo egunetik inskripziotik 7 urte betetzen den egunera arte.Adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa: administrazio-ebazpena jakinarazten den egunetik 3 urteko epea amaitu eta hurrengo egunetik hasi eta data horretatik 7 urte betetzen diren egunera arte.
OHARRA: salbuespen gisa, 2023ko urtarrilaren 1etik dekretu berria indarrean jarri arte diruz lagun daitezkeen egoerei dagozkien eskaerak 2023ko urriaren 31ra arte aurkeztu ahal izango dira.
Gertaera
Hasierako data
Epea hasten da
Epea amaitzen da
Jaiotza
Jaiotze-data
3 urte bete eta hurrengo eguna
7 urte betetzen diren egunean
Adopzioa edo tutoretza
Erregistro Zibileko inskripzio-data
Inskripziotik 3 urte bete eta hurrengo eguna
Inskripziotik 7 urte betetzen diren egunean
Adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa
Administrazio-ebazpenaren jakinarazpen data
Ebazpenetik 3 urte bete eta hurrengo eguna
Ebazpenetik 7 urte betetzen diren egunean
Adibidea: Nire hirugarren alaba 2023ko azaroaren 25ean jaiotzen bada.
         • Eskaera 2026ko azaroaren 26tik 2027ko otsailaren 25era aurkezten badut, alabak 3 urte bete zituen hilabetetik          
         kobratuko dut laguntza.
         • Eskaera 2027ko otsailaren 26tik alabak 7 urte bete arte aurkezten badut, laguntza hilabete horretatik aurrera 
         kobratuko dut.
2.  Geroago aurkezten bada, eskaera aurkeztu zen hilabetetik kobratuko da laguntza.
3-7 ESKAERAK BETETZEKO JARRAIBIDEAK
ESKAERA HAU HIRUGARREN ETA HURRENGO SEME-ALABEI ZUZENDUTA DAGO
1. Eskaera mota
Erditze anizkoitzaren, adopzio nazional anizkoitzaren edo nazioarteko adopzioaren kasuan, dagokion laukia hautatu beharko da, eta I. eranskina bete (4. orrialdea).
 
Nork aurkezten du eskaera?
         • Interesduna: Laguntza jaso nahi duen pertsona da, eskatzailea.
         Ama edo aita, harreragilea eta tutorea izan daitezke, semearen edo alabaren zaintza eta jagoletza esleituta duen familia-unitateko 
         kidea bada.
         • Ordezkaria: baldin eta interesdunaren ordezkaria beste pertsona bat bada.
         Kasu honetan, joan 5. orrira eta bete I. eranskina - “Ordezkaritza-baimena”.
2. Eskatzailearen datuak:
Abizenek eta izenek ZEHAZKI bat etorri beharko dute NAN edo AIZ agirietan agertzen direnekin.
         • NAN/AIZ/Pasaportea: Eskatzaileak nazionalitate espainiarra duenean, bere NANaren zenbakia idatziko da. Eskatzaileak 
         nazionalitate espainiarra ez duenean, AIZ (atzerritarren identifikazio-zenbakia) edo pasaportea adierazi beharko da.
         • AIT: AIZ badauka eta, gainera, AIT agiria badauka (atzerritarren identifikazio-txartela), adierazi zenbakia.
3. Bankuko datuak
         • Bete eskatzailearen banku-datuekin.
         • Eskatzaileak banku-kontuaren titularra izan beharko du.
         • Eskatzaile bakoitzak kontu-zenbaki bakarra eduki ahal izango du laguntza-lerro honetarako, eta laguntza hauetarako soilik 
         erabiliko da.
         • Zure banketxea EZ bada: KUTXABANK, BANCO SANTANDER, LABORAL KUTXA, CAIXABANK, BBVA, SABADELL edo CAJA 
         RURAL DE NAVARRA edo ABANCA, kontuaren titulartasun-agiria aurkeztu beharko duzu.
         • Identifikatzeko pasaportea erabili bada: Zure banku-erakundea edozein dela ere, kontuaren titulartasun-agiria eta 
         pasaportearen fotokopia aurkeztu beharko dituzu.
 
Zer da kontuaren titulartasunaren dokumentua? Erakundearen izena, banku-kontuaren zenbakia eta nortasun-zenbakia (NAN, AIZ edo pasaportea) jasotzen dituen banku-agiria.
4. Jakinarazpenetarako datuak
Administrazioaren oharrak eta jakinarazpenak jasotzeko eskatzaileak hautatzen duen modua.Identifikazio-ziurtagiri elektronikorik ez baduzu, posta-komunikazioa aukeratzeko gomendatzen dizugu, bestela ezingo baitituzu eskuratu “Nire Karpeta” atalean zure esku jartzen diren jakinarazpenakOharra: 10 egunean jakinarazpen elektronikoan sartzen ez bazara, jakinarazpena ezetsitzat joko da; hau da, izapidea egintzat emango da, eta prozedurak aurrera egingo du.
5. Eskatzailea ez denaren datuak
Beste gurasoa (ama edo aita) edo beste harreragilea edo tutorea.Beste pertsona hori bada bete behar da soilik.
6. Egungo ezkontidearen edo bikotekidearen datuak
Gaur egun eskatzailearekin bizi den pertsona da.
7. Familia-unitatean bizi diren beste seme-alaben datuak
Familiaren etxebizitzan bizi diren eta ekonomikoki familiaren mende dauden (lanbide arteko gutxieneko soldata gainditzen ez duten urteko errentak) 25 urtetik beherako seme-alaben datuekin beteko da.Seme-alaben hurrenkera jaiotza-dataren araberakoa izango da.
II. eranskina: Laguntza nork kobratuko duen/seme-alabak nork zenbatuko dituen zehazteko akordioa
Kasu hauetan beteko da:
         • Laguntza eragin duen seme edo alabaren zaintza partekatua: Seme edo alabarengatik laguntza zein gurasok (ama/aita, 
         hartzailea/tutorea) kobratuko duen zehazteko.
         • Laguntza eragin EZ duten seme-alaben zaintza partekatua: Beste gurasoak (ama/aita, harreragilea, tutorea) baimentzeko, beren 
         egungo familia-unitatean seme-alabak zenbatu ditzaten, 3-7 laguntza kobratzeari begira.
III. eranskina: Zaintza partekatuko seme-alaben familia-erroldatzea kontsultatzeko baimena
         • Zaintza partekatua: Laguntza eragin duen semea edo alaba ez dago eskatzailearekin erroldatuta. Baimen horrekin, egiaztatuko 
         da semea edo alaba beste gurasoarekin (ama/aita, tutorea, hartzailea/hartzailea) erroldatuta dagoela.
3-7 ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
Beti aurkeztu behar den dokumentazioa
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
Banketxea EZ bada hauetako bat: Kutxabank, Banco Santander, Laboral Kutxa, Caixabank, BBVA, Sabadell, Caja Rural de Navarra, Abanca
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. ERANSKINA: Laguntza nork kobratuko duen/seme-alabak nork zenbatuko dituen zehazteko akordioa
II. eranskina
5. Genero-indarkeriaren biktima izanez gero
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-epaiaBi horiek falta badira, Fiskaltzaren txostena, eskatzailea genero-indarkeriaren biktima delako zantzuak daudela adierazten duena.Genero-indarkeria egon delako administrazio-egiaztagiria.
 
 
 
Epaitegiak
 
 
 
 
Oinarrizko gizarte-zerbitzuak
4. Ordezkari bidez jardunez gero
Egiaztatzeko
Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak
Non lortu
Ordezkaritza
I. ERANSKINA Ordezkaritza-baimena
I. eranskina
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
7. Ezkontza-deuseztasunagatik, banantzeagatik edo dibortzioagatik gerora sortutako guraso bakarreko familien kasuan.
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
Familia eta Haurren Zuzendaritzari baimena ematen EZ bazaio administrazio eskudunari informazioa eskatzeko
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
Filiazio 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)
Udaletxeak
Erroldatze historikoa:
• Azken urtea edo
• 5 urte jarraian azken 10 urteetan
 
Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri historikoa
(eman berria - onartutako gehieneko antzinatasuna, 3 hilabete)
Udaletxeak
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:
Familia-liburuan familia-unitatea osatzen duten seme-alaba guztiak agertzen ez badira
Egiaztatzeko
Eskabidearekin aurkeztu beharreko agiriak
Non lortu
Filiazio harremana
Hitzez-hitzezko jaiotza-ziurtagiria
Espainia: Erregistro Zibila
Filiazio 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
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